
STATNf TISI<ARNA CENIN, 

Žadatel: 
státnl podnik 

V Praze dne 5. 4. 2018 
Evidenční číslo: 3273/2018 
Č.j.: STC/1912/GŘ/2018 
Počet listů: 2 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpistl (dále jen "zákon") 
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle zákona 

I. 
Vážení, 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha I, Růžová 6, čp. 943, PSČ IlO 00, 
IČO 00001279 (dále jen "STC"), dne 21. 3. 2018 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací 
podle zákona č. I 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, konkrétně žádost o uveřejnění 
kupní smlouvy mezi Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. a STC týkající se dodávek 
jízdních dokladů na základě výběrového řízení ze dne 12. 6. 2017 "Zhotovení a dodávka jízdních 
dokladů 2018- 2019" v jejím plném znění, bez cenzury položek smlouvy, údajů o množství a 
ceně. 

II. 
STC k Vaší žádosti, tj. žádosti na uveřejnění smlouvy v jejím plném znění, zejména položek 
týkající se množství a ceny, uvádí, že smlouva mezi Dopravním podnikem města U stí nad Labem 
a.s. a STC týkající se dodávek jízdních dokladLI pro roky 2018-2019 byla uveřejněna v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

K informaci týkající se údajů o množství, tj. k STC předpokládanému dotazu na množství jízdních 
dokladů, které bude na základě předmětné smlouvy dodáno, STC uvádí, že s ohledem na to, že 
předmětná smlouva je svou povahou smlouvou rámcovou a bude naplňována jednotlivými 
objednávkami na dodání konkrétního předmětu plnění, není v tuto chvíli jasné, jaké množství 
jednotlivých jízdních dokladů, kotoučů a pásek do označovačů bude ze strany Dopravního 
podniku města Ústí nad Labem a.s. jako kupujícího požadováno. 

Mezi smluvními stranami je však v čl. III. odst. 7 předmětné smlouvy sjednáno minimální 
množství, které se kupující za dobu trvání předmětné smlouvy zavazuje odebrat, a to konkrétně: 
a) jednorázových jízdenek - 3.700.000 ks; 
b) kotoučů pro časové kupóny- 220 ks; 
c) kotoučů pro tisk jízdenek v jízdenkových automatech - l 00 ks; 
d) pásek do označovačll- 350 ks a 
e) kontrolních jízdenek- l 00.000 ks. 

Tyto informace jsou čitelné z uveřejněného znění smlouvy. 
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III. 
V případě žádosti o informace týkající se jednotkové ceny jednotlivých jízdních dokladů 
STC žádost o informace v rozsahu druhého dotazu odmítá podle § 15 odst. I zákona ve 
spojení s § 9 odst. 1 zákona. 

Odůvodnění: 
Informace stran jednotkové ceny jízdních dokladů je obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení 
vymezuje obchodní tajemství jako "konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím zpllsobem jejich utajení". 

Předmětné informace jsou bezesporu konkurenčně významné, tedy takové, u nichž se lze důvodně 
domnívat, že zakládají lepší postavení STC na trhu. Nazíráno z opačné strany, jejich poskytnutí 
by bylo způsobilé výrazně zhoršit postavení STC na trhu. Jedná se rovněž o údaje určitelné (tedy 
jednoznačně identifikovatelné, které lze objektivně vnímat) a ocenitelné, neboť je s nimi spojena 
jistá potenciální hodnota. Údaje o jednotkových cenách, resp. jejich kalkulace nejsou běžně 
dostupné v příslušných obchodních kruzích, neboť STC dbá na jejich utajení s ohledem na své 
postavení na trhu. Tato nedostupnost se týká nejen konkurentů STC, nýbrž i jiných osob, které by 
obchodní tajemství mohly konkurentům poskytnout. Souvislost informací s obchodním závodem 
STC je zcela zřejmá, neboť úzce souvisejí s výrobou STC. 

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že informace požadované dle druhého dotazu 
žadatele naplňují veškeré pojmové znaky obchodního tajemství, a odmítnutí části žádosti je tak 
v souladu se zákonem. Právo k tomuto obchodnímu tajemství vykonává STC. 

Oprávnění STC neuveřejnit v registru smluv tyto informace, tj. informace, které nelze 
poskytnout při postupu podle zákona, vyplývá z § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

IV. 
Poučení: 

Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání, 
a to písemným podáním doručeným na shora uvedenou adresu sídla STC. O odvolání rozhoduje 
generální ředitel STC. 

S pozdravem 

PhDr. Radek Muška 
obchodní ředitel 

STÁ TNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 


