ROZHODNUTÍ JUSTIČNÍ AKADEMIE
o odmítnutí části žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím

V Kroměříži dne 22. 1. 2013
Č.j. 10/2013-ICT-SP/7
Justiční akademie (dále jen „povinný subjekt“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodla
ve věci účastníka řízení Mgr. Vítězslavy Kukákové, Zadní 209, Pouzdřany, 691 26, adresa pro
doručování: kdw5ubt (dále jen „žadatel“), podle ustanovení § 15 odst. 1, § 9 odst. 1 a § 11 odst. 2
písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. takto:
Žádost o poskytnutí informace o nabídkové ceně společnosti Vodafone Czech Republic a.s.,
která podala nabídku ve výběrovém řízení k veřejné zakázce realizovaném prostřednictvím
elektronického tržiště pro veřejnou správu pod číslem ON11/123101, s názvem: "Poskytování
telekomunikačních služeb", se odmítá.
Odůvodnění:
Žadatel se prostřednictvím žádosti o poskytnutí informace podané u povinného subjektu
dne 4. 1. 2012 dožadoval v souladu § 13 zákona č. 106/1999 Sb. sdělení nabídkových cen
uchazečů, kteří se účastnili výběrového řízení k veřejné zakázce realizovaného prostřednictvím
elektronického tržiště pro veřejnou správu (https://gem.b2bcentrum.cz/softrade/) pod číslem
ON11/123101, s názvem: "Poskytování telekomunikačních služeb". Povinný subjekt posoudil
tuto žádost a dospěl k závěru, že tuto informaci nelze ve vztahu k neúspěšnému uchazeči výběrového
řízení Vodafone Czech Republic a.s. poskytnout.
Při odmítnutí žádosti o sdělení nabídkové ceny postupoval povinný subjekt v souladu
s ustanovením § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., neboť se jedná o informaci, vzniklou
bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž žádný zákon neukládá povinnost
tuto informaci poskytnout a tato osoba vyjádřila vůli informaci nesdělovat třetím osobám.
Informace o cenové nabídce rovněž naplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 17
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a proto nebude poskytnuta s ohledem na § 9 odst.
1 zákona č. 106/1999 Sb. Obchodní tajemství k požadované informaci vykonává společnost
Vodafone Czech Republic a.s. Cenová politika a s ní související informace, mezi které patří i
cenová nabídka, nepochybně patří mezi skutečnosti obchodní povahy související s podnikem (viz
např. Štenglová, I. a kol., Obchodník zákoník. Komentář, 13. Vydání, C. H. Beck, Praha (2010),
str. 53). Tato informace má nemateriální hodnotu, neboť vypovídá o cenové politice podniku
vůči specifickým zákazníkům a jeho finančních možnostech a flexibilitě. Vyzrazení této
informace je tedy způsobilé dotknout se hospodářského výsledku podnikatele. Z dokumentu
poskytnutého účastníkem výběrového řízení vyplývá, že se jedná o exkluzivní nabídku pro
konkrétní výběrové řízení a specifický subjekt, proto tato informace splňuje i další ze znaků
obchodního tajemství, a sice že tato informace není v příslušných obchodních kruzích (tedy
například konkurentů či jiných zákazníků) běžně dostupná. Konečně, z dokumentu vyplývá jasná
vůle společnosti Vodafone Czech Republic a.s. utajit tuto informaci, neboť uchazeč označil
dokument jako důvěrný, čímž zároveň zajistil utajení informace odpovídajícím způsobem

(smluvním zapracováním povinnosti utajovat tyto informace). V daném případě přitom nejsou
naplněny podmínky ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., jež omezuje možnost odepřít
poskytnutí informace tam, kde se informace týká používání prostředků státního rozpočtu, přičemž
poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků se nepovažuje za porušení obchodního
tajemství. Vzhledem k tomu, že společnost Vodafone Czech Republic a.s. nebyla úspěšným
uchazečem výběrového řízení a není poskytovatelem telekomunikačních služeb Justiční akademii,
není ani příjemcem prostředků ze státního rozpočtu a proto se na posuzovanou situaci tato
výjimka nevztahuje.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možné dle § 16 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a § 81 a násl.
správního řádu podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí
k Ministerstvu spravedlnosti podáním učiněným u Justiční akademie.

[podepsáno elektronicky]
Mgr. et Mgr. Jan Petrov, LL. M.
ředitel Justiční akademie
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