
 

 

   
 
 
 

 
Andrea Kroutilová 
Horáčkova 1209 

140 00 Praha 4 
 
  
 

 
váš dopis značky / ze dne naše značka datum vyřizuje / linka 

 SNPCS 04161/2013 

SZ SNPCS 04008/2013 

14.10.2013 Drozd / 37 

Věc: Poskytnutí informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve věci informačních technologií používaných správou NP České 
Švýcarsko   

účastníci řízení: 

paní Andrea Kroutilová, nar. 23.11.1972, trvale bytem Horáčkova 1209,140 00 Praha 4 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Česká republika – Správa národního parku České Švýcarsko rozhodla ve věci žádosti o 
poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, kterou podala dne 30. 9. 2013 paní Andrea Kroutilová, nar. 23.11.1972, trvale 
bytem Horáčkova 1209, 140 00 Praha 4, podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
 

t a k t o: 
 
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, kterou podala u České republiky – Správy národního parku České 
Švýcarsko dne 30.9. 2013 paní Andrea Kroutilová, nar. 23.11.1972, trvale bytem Horáčkova 
1209, 140 00 Praha 4 se 
 

č á s t e č n ě    o d m í t á, 
 

 v bodu 7) „Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat 
v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny 
licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto 
licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?“ 

 v bodu 10) „Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup 
k aplikacím. Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným 
subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence 



 

tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence 
vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.“ 

 V bodu 11) „Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud 
ano uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného 
subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla 
celkové náklady takového testu?“. 

 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Písemnou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, kterou podala u  České republiky – Správy národního 
parku České Švýcarsko dne 30.9. 2013  paní Andrea Kroutilová, nar. 23.11.1972, trvale bytem 
Horáčkova 1209, 140 00 Praha 4, požaduje žadatelka mj. tyto informace: 

 bod 7: „Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat 
v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny 
licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto 
licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?“ 

 bod 10: „Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup 
k aplikacím. Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným 
subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence 
tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence 
vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.“ 

 bod 11: „Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano 
uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, 
kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové 
náklady takového testu?“.  

 
Důvodem odmítnutí informací, tj. odpovědí vztahujících se k bodům 7,10 a 11, je skutečnost, že 
tyto informace povinný subjekt poskytnout nemůže, protože jejich zpřístupnění a zveřejnění 
ohrožuje bezpečnost IT systémů povinného subjektu a povinný subjekt je povinen je chránit, 
nikoli zveřejňovat.  
Z výše uvedených důvodů Česká republika – Správa národního parku České Švýcarsko rozhodla 
tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. 
 
Veškeré ostatní požadované informace Česká republika – Správa národního parku České 
Švýcarsko žadatelce poskytla a doručila v odpovědi na žádost o poskytnutí informace č.j. SNPCS 
04008/2013 ze dne 14.10. 2013. 
 

 
P o u č e n í : 

 
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 
tohoto rozhodnutí, a to k Ministerstvu životního prostředí České republiky, podáním učiněným u 
České republiky – Správy národního parku České Švýcarsko. 

  

 

S pozdravem 

     Ing. Jan Drozd 
         


