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STÁTNI TISKÁRNA CENIN.
stéltni podnrk

Žadatel:

V Praze dne 23. 8. 2019
Evidenčnl číslo: 9186/2019
Člslo jednacl: STC/6157/GŘ/2019
Počet listů: 3
Počet přlloh:

O

ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

I.
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943,
PSČ 110 00, IČO 00001279 (dále jen "STC"), dne 8. 8. 2019 obdržela žádost o poskytnuti
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Žadatel,
informací:

, v předmětné žádosti žádá

o

sdělení následujících

Seznam hospodářských subjektů zaregistrovaných u Státní tiskárny cenin v portálu Značení
tabáku (https://stc.cz/produkty/track-trace) dle nařízení komise EU č. 2018/574. Pro
jednotlivé subjekty požaduje tyto informace
a. Název hospodářského subjektu
b. IČO hospodářského subjektu
c. Adresa hospodářského subjektu
d. Datum registrace hospodářského subjektu v portálu Značení tabáku
e. Seznam aktivních zařízení hospodářského subjektu. Pro každé zařízení požaduje
uvést tyto informace.
i.
Typ zařízení
ii.
Adresa zařízení
ili.
Datum registrace zařízení v portálu Značení tabáku

ll.
STC shora uvedenou žádost podle ustanovení§ 15 odst. 1 ve spojení s§ 9 odst. 1
zál<ona
odmítá.
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Odůvodnění

STC konstatuje, že žádost z duvodů uvedených v ustanovení § 9 odst 1 zákona
odmítá, neboť požadované informace jsou obchodním tajemstvím.

" Zákon v ustanovení§ 9 odst. 1 uvádí, že pokud je požadovaná informace obchodním
tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne. Znaky obchodního tajemství definuje ustanovení
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto ustanovení vymezuje obchodní
tajemství jako "konkurenčně významně, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních
kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím zpúsobem jejich utajení".
STC na základě podané žádosti žadatele posoudila naplnění jednotlivých znaků
obchodního tajemství a dospěla k následujícím závěrúm:
1.

požadované údaje jsou bezesporu konkurenčně významné, pncemž
významností se rozumí také pouze "pravděpodobná konkurenční
významnost". Tedy jde o takové neběžné skutečnosti, u nichž se lze důvodně domnívat,
že zakládají lepší postavení vlastníka obchodního závodu na trhu (resp. v hospodářské
soutěži). Tomuto výkladu ostatně odpovídá i dikce čl. 2 Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/943 ze dne 8. 6. 2016 (,,tím, že jsou tajné, mají
komerční hodnotu").
V žádosti

konkurenční

Za konkurenčně významné skutečnosti jsou považovány např. seznamy zákazníkLI,
dodavatelů, informace z obchodních smluv.
2.

Jedná se rovněž o (Jdaje určitelné, konkrétně vyjádřené (tedy jednoznačně
identifikovatelné, který lze objektivně vnímat). V daném případě je tedy určitelnost
informací naplňujících znaky obchodního tajemství zcela zřejmá.

3.

Jistě

jde i o skutečnosti ocenitelné, neboť je s nimi spojena určitá potenciální (komerční)
hodnota. Tyto skutečnosti mohou být nepochybně velmi hodnotným obchodním údajem
pro společnosti zabývajícími se obdobnými oblastmi podnikání, dobře využitelnými
v konkurenčním prostředí.

4.

Další podmínkou je, že tyto skutečnosti, které souvisejí se závodem, jsou v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupné (skutečnost neni ve všeobecném povědomí a
zároveň není snadno zjistítelná/dohledatelná pro ty, kteří mají zájem na seznámení se
s ní, pak je takovou skutečnost možno považovat za běžně nedostupnou).
Požadované informace nejsou běžně dostupné v příslušných obchodních kruzích, a
STC dbá na jejich utajení, neboť ani subjekty evidované v Systému vedeném v STC,
nemají přístup k údaj(Jm ostatních subjektú v Systému evidovaných. STC je zavázána
neposkytnout údaje vedené v Systému třetím subjektům. Běžná nedostupnost
skutečností tvořících obchodní tajemství přitom představuje jejich nedostupnost nejen ve
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vztahu ke konkurentum, ale i ve vztahu k osobám, které by mohly konkurentům
obchodní tajemství jednoduše sdělit či jinak poskytnout.
Směrnice

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/943 ze dne 8. 6. 2016 v tomto
uvádí, že dané skutečnosti/informace ,jsou tajné v tom smyslu, že nejsou jako
celek nebo v přesném uspořádání a souhrnu jejich částí obecně známy nebo běžně
přístupné osobám v kruzích, které se běžně dotyčným druhem informací zabývajf'.
S odvoláním na uvedenou legislativu EU, STC jako státem jmenovaný vydavatel Ul
kodů, pouze spravuje databázi, která nemá cha~akter veřejného rejstříku a STC tedy
není oprávněna požadované údaje, s odvoláním na odůvodnění uvedené v tomto
rozhodnutí, poskytnout.
směru

5.

Ochranu obchodního tajemství zajišťuje STC organizačními a technickými opatřeními
pro přístup osob, resp. zaměstnanců STC do Systému. Mlčenlivostí jsou vázáni rovněž
všichni zaměstnanci STC, jimž jsou předmětné údaje známy.

Z veškerých výše uvedených skutečností vyplývá, že požadované informace naplňují
veškeré pojmové znaky obchodního tajemství a je na místě žádost ve smyslu ustanovení
§ 9 odst. 1 zákona odmítnout.
Dalším důvodem odmítnutí žádosti je skutečnost, že informace, jejichž poskytnutí je
předmětem žádosti, nespadají do okruhu informací poskytovaných podle § 2 odst. 1 zákona,
neboť se nevztahují k údajům, které mají vztah k veřejnému životu nebo souvisejí s veřejným
zájmem (srov. Nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. ÚS 260/06).
Podle § Sa zákona informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí
fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy,
upravujícími jejich ochranu. V případě požadovaných informací, které se týkají
hospodářských subjektů - fyzických osob jde nepochybně o osobní údaje, které podléhají
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně
fyzických osob v souvisloti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a jako takové
požívají ochrany a nelze je bez právního titulu stanoveného obecně závazným právním
předpisem nebo souhlasem samotné fyzické osoby dále sdílet. Z pohledu obecného nařízení
o ochraně osobních lidajů neshledáváme právní titul k poskytnutí lidajů fyzických osob
registrovaných v databází hospodářských subjekt(! a i z tohoto důvodu nelze požadované
informace ve vztahu k fyzickým osobám registrovaných v databázi hospodářských subjekt(!
poskytnout.
Z výše uvedených

důvod(!

STC rozhodla tak, jak je výše uvedeno.
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lil.
Poučení

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnLI ode dne jeho
doručení, a to písemným podáním doručeným na výše uvedenou adresu sídla STC.
O odvoláni rozhoduje generální ředitel STC.
S pozdravem
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