MINISTERSTVO OBRANY
Kancelář ministra
Čj. MOCR 41984-7/2013-1140

V Praze dne 18. prosince 2013

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo“), které je povinným subjektem ve smyslu
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodlo ve věci žádosti
o poskytnutí informace, kterou podle zákona podalo občanské sdružení Sodales Solonis o. s.,
se sídlem ulice Bratří Nejedlých 335, Žebrák, IČO 22848347, zastoupené jejím předsedou
Janem Šináglem (dále jen „žadatel“)
takto:
Žádost o poskytnutí informace ze dne 23. listopadu 2013, podaná téhož dne
a vedená pod čj. MOCR 41984-1/2013-1140, v níž se žadatel domáhá poskytnutí
informací na 8 dotazů týkajících se pracoviště Ministerstva obrany (dále jen „žádost“),
se podle § 15 odst. 1 ve spojení s § 7 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítá.
Odůvodnění
Žadatel se v žádosti domáhá poskytnutí informací na dotazy, které formuloval takto:
1) Co se přesně nachází nedaleko zámečku „Tři Trubky“ za vysokým plotem, kde je
kamerami monitorován velký prostor?
2) Jedná se o civilní, nebo vojenský objekt? K jakému účelu byl objekt původně postaven,
čemu slouží dnes, případně jak bude v budoucnu využit, resp. kdy bude jako nepotřebný
případně zlikvidován?
3) Kdy byla stavba postavena? Jak dlouho se stavěla? Kolik stála?
4) O jaký druh stavby se jedná – nadzemní, podzemní, kombinace obou?
5) Jak velký je areál a jak velká zastavěná plocha?
6) Jak vysoké jsou roční náklady na udržování celého areálu? Kolik lidí na ní MO dnes
zaměstnává? Kolik lidí zaměstnávalo MO za totality?
7) Jak daleko byly umístěny sovětské atomové rakety od tohoto objektu, resp. řídící
středisko, pokud se v něm přímo nenalézalo jako jeho součást?
8) Byl tento utajovaný objekt jednou z příčin odmítnutí stavby amerického radaru
v Brdech?

Podle § 7 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt neposkytne
informaci, je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou
informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup.
Podle § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečností způsobilosti, se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv podobě
zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo
zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné,
a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. platí, že na informaci, která naplňuje znaky
§ 4 tohoto zákona a je uvedena v seznamu utajovaných informací, je původce povinen
vyznačit svůj název, stupeň jejího utajení, její evidenční označení a datum jejího vzniku.
Ministerstvo posoudilo žádost a zjistilo, že informace, kterých se žadatel domáhá
v dotazech č. 1 až 6, jsou označeny jako utajované informace a naplňují parametry zákonem
č. 412/2005 Sb. předpokládaného utajení (dále jen „utajovaná informace“). Utajované
informace jsou ministerstvem klasifikovány podle přílohy 1 nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,
kterým se stanoví seznam utajovaných informací. V příloze 1 jsou uvedeny pod položkami
č. 2 Informace a dokumenty operační přípravy státního území a mobilizace ozbrojených sil
České republiky a č. 3 Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších důležitých
objektů. V rámci rozsahu stupňů utajení stanovených v položce č. 2 a 3 a v souladu s § 4
zákona č. 412/2005 Sb. jsou utajované informace označeny stupněm utajení Vyhrazené
a Důvěrné podle toho, jestli by jejich vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití mohlo
způsobit prostou újmu zájmům České republiky nebo by mohlo být pro zájmy České
republiky nevýhodné.
Z dikce § 7 zákona o svobodném přístupu k informacím dále vyplývá, že podmínkou
jeho aplikovatelnosti je i skutečnost, že žadatel nemá k požadovaným informacím oprávněný
přístup.
Podle § 11 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb. Fyzické osobě lze umožnit přístup
k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, jestliže jej nezbytně
potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem platného osvědčení
fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena. Ministerstvu není známo, že by byl
žadatel držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a domnívá se,
že pokud by žadatel splňoval zákonná kriteria přístupu k utajovaným informacím, nežádal by
o tyto informace v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Dále se ministerstvo při posuzování žádosti zabývalo dotazy č. 7 a 8 a zjistilo,
že žadatel se v nich domáhá poskytnutí informací, které neexistují.
Podle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím pokud povinný subjekt
žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti.
Ze všech uvedených důvodů ministerstvo dospělo k závěru, že odepření požadovaných
informací je oprávněné a rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o řádném opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu
k informacím ve spojení s § 152 odst. 1 a 2 správního řádu podat rozklad, o kterém rozhoduje
ministr obrany. Rozklad se podává u ministerstva prostřednictvím Kanceláře ministra do 15
dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí.
otisk úředního razítka
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