
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

Žadatel:

V Praze dne 02.08,2021 
Číslo jednací: 41/PRU/2021 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0

ROZHODNUTI

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 
110 00, IČO 00001279 (dále jen „STC'), dne 22. 7. 2021 obdržela žádost o poskytnutí 
informací kterou je možné považovat za žádost ve smyslu zákona č, 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
žadatele

Žadatel v žádosti uvedl, že dotazy se týkají Informací k zakázce Dopravního podniku 
hl. m. Prahy (dále jen „DPP“), pro který STC tiskne papírové jízdenky.

O podané předmětné žádosti STC rozhodla takto:

k dotazu 1), ve kterém je požadováno'“'... kolik DPP tisk těchto jízdenek u Vašeho 
podniku stojí...“] STC, jako výrobce a dodavatel jízdních dokladů pro DPP, interpretuje 
tento dotaz Žadatele způsobem, že Žadatel se ptá, kolik uhradil DPP STC za tisk a 
dodávky „jízdenek“. Vzhledem ktomu, že Žadatel neuvedl, k jakému časovému období 
se má požadovaná informace vztahovat, uvádí STC jako sledované období uplynulý 
kalendářní rok.

Ve smyslu uvedené interpretace STC sděluje, že DPP uhradila STC za uskutečněné 
dodávky jízdních dokladů, které zpracováním odpovídají pojmu „papírové jízdenky" 
(blokové jízdenky, jízdenky v podobě rolí do odbavovacích zařízení, jízdenky v podobě 
rolí AVJ a přenosné jízdenky), v uplynulém roce cenu, která v součtu za dodávky 
uvedených jízdních dokladů uskutečněné v roce 2020, činí celkem 21 817 597,72 Kč 
bez DPH.

k dotazu 2), ve kterém Žadatel požaduje sdělit: „...jaké jsou náklady (pro DPP) na tisk 
jedné papírové jízdenky'", STC jako výrobce a dodavatel jízdních dokladů pro DPP 
interpretuje dotaz Žadatele způsobem, že Žadatel se ptá, jaké jsou náklady DPP, tj. 
jaké jsou jednotkové ceny papírových jízdenek.
STC žádost v části dotazu 2), s odvoláním na ustanovení § 9 odst. 1 zákona, v této 
části odmítá.
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STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN,
státní podnik

Odůvodnění;

STC jako povinný subjekt odmítá z části žádost, a to v části dotazu 2).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona ,,pokud je požadovaná informace obchodním 
tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne”.

Jednotkové ceny jízdních dokladů, jsou, ve smyslu příslušných ustanovení Rámcové 
smlouvy o dílo a Smlouvy o zachování mlčenlivosti uzavřených mezi STC a DPP 
v roce 2018 (dále jen „Smlouvy“), považovány za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).
Ustanovení § 504 OZ 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 způsobem jejich utajení“.

Údaj o jednotkových cenách jízdních dokladů je bezesporu konkurenčně významný, 
tedy takový, u něhož se lze důvodně domnívat, že zakládá lepší postavení subjektu na 
trhu. Nazíráno z opačné strany, poskytnutí tohoto údaje by bylo způsobilé výrazně 
zhoršit postavení subjektu na trhu. Dále se jedná rovněž o údaj určitelný (tedy 
jednoznačně identifikovatelný, který lze objektivně vnímat) a ocenitelný, neboť je s ním 
spojena určitá potenciální hodnota. Údaj o jednotkových cenách jízdních dokladů není 
běžně dostupný v příslušných obchodních kruzích, a smluvní strany dbají na jeho 
utajení s ohledem na své postavení na trhu a rovněž jsou vázáni mlčenlivostí 
sjednanou ve výše uvedených Smlouvách. Mlčenlivostí jsou vázáni rovněž všichni 
zaměstnanci, jimž je předmětný údaj znám.

Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel se v žádosti v dotazu 2) domáhá informace, která 
splňuje definici a je označena jako obchodního tajemství, STC po posouzení žádosti 
v příslušné části postupuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 a § 15 odst. 1 zákona, 
a žádost v části dotazu 2) odmítá.

Dotčený subjekt DPP byl vyrozuměn o podané žádosti o poskytnutí informace s tím, že 
měl možnost se k podané žádosti vyjádřit.

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

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