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Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“) 

1. Dotaz ze dne 12. 12. 2019 
Dotaz právnické osoby na poskytnutí informace, a to konkrétně poskytnutí písemností 

zachycujících rozsah plnění dodávky jednotného bezpečnostního systému (JBS) v areálu 

Datového centra v Zelenči, poskytnutý SPCSS společností ELTES, s. r. o., IČO: 61504513, 

se sídlem Poděbradská 186/56, Praha 9 (výkaz výměr, rozsah činností, přehled 

poskytnutého plnění apod.), a to za účelem ověření tvrzených nároků žadatele – 

společnosti DCI Czech a. s. vůči společnosti ELTES, s. r. o. 

Informace k dotazu: 

SPCSS dotaz posoudil a vyřídil tak, že písemně vyrozuměl žadatele, že předmět plnění 

a přehled práv a povinností společnosti ELTES, s. r. o., jakožto zhotovitele, obsahuje 

smlouva o dílo č. 1/2019/UPS ze dne 10. 1. 2019, přehled méně a víceprací obsahují její 

dodatek č. 1 ze dne 23. 5. 2019 a dále dodatek č. 2 ze dne 16. 9. 2019 s tím, že všechny 

tyto dokumenty jsou zveřejněny v registru smluv, a specifikoval žadateli konkrétní odkaz 

na registr smluv, kde lze předmětné dokumenty nalézt. Ohledně části žádosti týkající se 

poskytnutí písemností zachycujících rozsah plnění poskytnutý SPCSS společností ELTES, 

s. r. o., (výkaz výměr, rozsah činností a přehled poskytnutého plnění), vydal SPCSS dne 

17. 12. 2019 rozhodnutí, kterým v této části žádost odmítl s odůvodněním, že požadované 

informace podléhají režimu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ve stupni utajení „DŮVĚRNÉ“, 

a nelze je tedy podle ust. § 7 ZoSPI poskytnout, neboť žadatel nemá k takovým informacím 

oprávněný přístup. O podané stížnosti žadatele dále dne 3. 1. 2020 rozhodl generální 

ředitel SPCSS jako oprávněný orgán, který postup SPCSS o posouzení a vyřízení žádosti 

potvrdil, opravil formální chyby a vydal formálně správné rozhodnutí, které zaslal žadateli. 

2. Dotaz ze dne 17. 8. 2019  
Dotaz právnické osoby na poskytnutí informací ve věci vztahu SPCSS se společnostmi 

Domistav CZ a. s., IČO: 27481107, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové 

a DOMISTAV HK s. r. o., IČO: 26007177, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec 

Králové. 

Informace k dotazu:  

SPCSS nemá a neměl se společností DOMISTAV HK s. r. o., IČO: 26007177, se sídlem 

Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové žádné právní vztahy. Se společností Domistav CZ 

a. s., IČO: 27481107, se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové byla právním 

předchůdcem STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČO: 00001279, se sídlem Růžová 

6/943, 110 00 Praha 1, uzavřena jediná mandátní smlouva č. 4/2014/HM ze dne 

26. 2. 2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2016, 

která byla ukončena vzájemnou písemnou dohodou o ukončení mandátní smlouvy ze dne 

14. 2. 2018. Citovaná mandátní smlouva ve znění jejích obou dodatků a dohoda o jejím 

ukončení je zveřejněna v registru smluv pod ID smlouvy: 4378312. Z dané mandátní 

smlouvy nebyly ze strany SPCSS uplatněny žádné reklamace. SPCSS nebyla předložena 

žádná nabídka ani od jednoho ze shora specifikovaných subjektů. 
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3. Dotazy ze dne 28. 5. 2019 

Žádost právnické osoby o poskytnutí informací k následujícím dotazům: 

Dotaz č. 1: 

Jaké hardware komponenty či jiné technické řešení bude použito na straně SPCSS pro 

zajištění automatizovaného výstupu podle vyhlášky č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování 

a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených 

dat a jiných technických parametrech přenosu dat (dále jen „Reportovací vyhláška“)?  

Informace k dotazu č. 1: 

Ze strany SPCSS budou využity HW prostředky sdílených platforem SPCSS, budovaných a 

rozvíjených v rámci ICT strategie resortu MF, nakupovaných prostřednictvím existujících 

rámcových smluv SPCSS, přičemž konkrétně půjde o virtualizované platformy x86 a IBM 

pSeries s operačním systémem Linux.  

  

Dotaz č. 2: 

Jaké software řešení bude použito na straně SPCSS pro zajištění automatizovaného 

výstupu podle Reportovací vyhlášky?  

Informace k dotazu č. 2: 

Ze strany SPCSS bude použito SW řešení, které je založeno na open source a volně 

dostupných SW produktech, zejména PostgreSQL, java, .NET a specializovaných aplikacích 

vytvořených ve spolupráci s dodavateli služeb, tj. společností CGI IT Czech Republic s. r. o. 

(na základě Smlouvy o zajištění funkce „Komunikační rozhraní“ Analytického modulu AISG 

při realizaci projektu „Analytický modul AISG“ uveřejněné v registru smluv pod 

následujícím odkazem https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7414095) a společností Profinit 

EU, s. r. o., (na základě Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Vývojový tým Aplikace 

DWH) uveřejněné v registru smluv pod následujícím odkazem: 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8274035). 

  

Dotaz č. 3: 

Jaká technická opatření budou na straně SPCSS přijata za účelem zamezení nebo 

eliminování výpadku při stahování datových balíčků z URL adresy provozovatele Celní 

správou ČR?  

Informace k dotazu č. 3: 

SW řešení využívá plně redundantní prostředí datových center a síťové infrastruktury 

SPCSS a jeho architektura se řídí principy HA (tj. vysoká dostupnost) a DR (tj. zotavení 

z havárie).  
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Dotaz č. 4: 

Jaká technická opatření budou na straně SPCSS přijata za účelem zamezení nebo 

eliminování výpadku web serveru Celní správy ČR pro stahování potvrzovacích balíčků 

provozovatelem?  

Informace k dotazu č. 4: 

Viz informace SPCSS předložená k dotazu č. 3.  

4. Dotaz ze dne 21. 5. 2019 

Dotaz právnické osoby na poskytnutí informací k veřejné zakázce povinného subjektu 

„Dodávka personálního informačního systému pro resort Ministerstva financí ČR“, a to 

konkrétně:   

1. Údaje o celkové nabídkové ceně každého jednotlivého uchazeče o veřejnou zakázku.  

2. Údaje o hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, a to ve všech aspektech dílčího 

hodnotícího kritéria B) Kvalita a technická úroveň nabízeného řešení.  

3. Nabídky všech uchazečů o veřejnou zakázku, kromě nabídky žadatele. 

Vyřízení žádosti: 

SPCSS posoudil žádost zejména z pohledu vztahu ZoSPI a ochrany informací podle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“) a konstatoval, že smyslem speciálního ust. § 218 ZZVZ o poskytování informací 

souvisejících se zadávacím řízením je zabránit cílenému nahlížení dodavatelů do 

konkurenčních nabídek (viz důvodová zpráva k ust. § 218 ZZVZ).  Právě s ohledem na 

smysl (účel) ustanovení § 218 ZZVZ je třeba žádost žadatele, který byl taktéž účastníkem 

zrušeného zadávacího řízení v předmětné veřejné zakázce, odmítnout, a to z důvodu, že 

zadávací řízení na dodávku personálního informačního systému pro subjekty podřízené 

Ministerstvu financí ČR s obdobným předmětem plnění bude opět zahájeno. SPCSS tak 

požadované informace nemůže poskytnout, a to za účelem ochrany zájmu na korektním 

průběhu dalšího zadávacího řízení na poptávaný předmět plnění. Rozhodnutí o odmítnutí 

žádosti odeslal žadateli dne 3. 6. 2019.  

Rozhodnutí o odvolání: 

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podal žadatel dne 18. 6. 2019 včasné odvolání, na 

základě něhož odvolací orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které 

vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Dále odvolací orgán přezkoumal 

správnost napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen 

tehdy, vyžaduje-li to veřejný zájem. Odvolací orgán shledal, že povinný subjekt postupoval 

v souladu se zákonem, když neposkytl informace týkající se obsahu nabídek, tedy 

informace o celkové nabídkové ceně a obecně celé nabídky uchazečů o veřejnou zakázku. 

Odvolací orgán se ztotožnil s napadeným rozhodnutím SPCSS ze dne 3.  6.  2019, č. j. 

SPCSS-01915/2019, které svým rozhodnutím ze dne 31. 7. 2019 potvrdil, a odvolání 

zamítl. 



 

 

4/4 

 

5. Dotaz ze dne 14. 5. 2019 

Dotaz právnické osoby na poskytnutí informace, a to konkrétně poskytnutí elektronických 

kopií Změnových listů 1-73, které tvoří součást dodatků číslo 1 až 7 ke „Smlouvě o dílo – 

výstavba datového centra Zeleneč“ č. j. SPCSS-03793/2017 evidované v Registru smluv 

pod ID 3265318. 

Vyřízení dotazu: 

SPCSS v souladu s rozhodovací praxí správních soudů (např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 17. 12. 2014, čj. 1 As 189/2014-50) vyrozuměl osobu poskytnutím 

informace dotčenou, tj. zhotovitele díla uvedeného v dotčené smlouvě o dílo, jejíž dodatky 

obsahují požadované Změnové listy, společnost DCI Czech a.s. Současně zhotoviteli díla 

povinný subjekt umožnil ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, chránit svá práva a oprávněné zájmy mimo jiné tím, že tomuto 

umožnil se k předložené žádosti o informace vyjádřit, zejména pak, zda některé 

požadované informace obsažené ve Změnových listech považuje za své obchodní 

tajemství. V návaznosti na zaslané vyrozumění povinný subjekt obdržel dne 29. 5. 2019 

vyjádření zhotovitele díla ve věci, který označil ocenění jednotlivých položek/výkaz výměr 

za své obchodní tajemství. Vzhledem k tomu, že na požadované informace se tedy vztahuje 

ochrana obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 obč. zák., rozhodl SPCSS dne 

29. 5. 2019 v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a § 15 odst. 1 ZoSPI o odmítnutí žádosti. 

6. Dotaz ze dne 20. 2. 2019 
Dotaz fyzické osoby na poskytnutí informace, k níž SPCSS není věcně příslušný, neboť 

požadovanou informaci nemá. Žadatelka byla písemně vyrozuměna dne 6. 3. 2019 

s poučením, jaký subjekt je v dané věci věcně příslušný. 


