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V Praze dne 20. 09. 2018

Na§e znaéka:

THMP-PO 0003/2018

VyFizuje:

Rozhodnuti o Eésteéném odma’tnuti iédosti podle ust. § 15 odst. 1 zékona E. 106/1999 5b., 0

svobodném pFI'stupu k informacim, ve znénl' pozdéjél’ch pfedpisﬁ

Spoleénost Technologie hlavnl'ho mésta Prahy, a.s., IC: 256 72 541, $9 sldlem Délnické 213/12,
Holesvsovice, 170 00 Praha 7 (déle téi jako "spoleénost TH MP” nebo ,,povinny' subjekt”) rozhodla
o iédosti
(déle jen ,jadatel") podle zékona E. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu
k informacim, ve zném’ pozdéjéu’ch pFedpisﬁ (déle téi jako ,,ZSPI") ze dne 5. 9. 2018, kterou
povinm’l subjekt obdriel téhoi dne (déle jen ,iédost”), v nii se 2adatel pod 61's 1) a 2) doméhé

v Zédosti bllie specifikovanych informaci,

takto:

Zadatel 5e véésti iédosti oznaéené Zadatelem pod Elslem 1) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Disponuje povinny subjekt mapou svyznaéenim jim spravovaného vefejného
osvétleni no Uzeml' hlavm’ho mésta Prahy?

KvVée uvedené éésti Zédosti oznaéené iadatelem pod éislem 1) povinny subjekt uvédl’
nésledujicl odpovéd':
Ano.

ll.

Zadatel se véésti iédosti oznaéené Zadatelem pod Eislem 2) doméhé poskytnuti nésledujici
informace: Vpr'ipadé, z'e povinny subjekt disponuje mapou dle bodu 1), ddm 0 zasldni této
mapy v samostatném souboru ve formdtu PDF.

V této Ea’sti iédosti, tj. v éésti oznaéené iadatelem v iédosti pod Eislem 2), ve které se iadatel
doméhé zaslénl' mapy bll'ie identifikované v iédosti pod él'slem 1), se iédost podle § 15 odst.

Technologie hlavniho mésta Prahy, a.s.
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1 ZSPI, ve spojenl' 5 § 9 odst. 1 ZSPI, odmité tak, ie iadateli nebudou poskytnuty poiadované
informace.

Odﬁvodnént

Povinny subjekt obdriel Zédost, ve které se Zadatel v éésti oznaéené v Zédosti pod éislem 2)
doméhal shora specifikovanych informaci.

Podle ustanovem’ § 9 odst. 1 ZSPI ,,pokud je poiadovand informace obchodnl’m tajemstvim,
povinny subjektji neposkytne”. Podle § 15 odst. 1 ZSPI ,,pokud povinny subjekt fddosti, byt’ijen
zEdsti, nevyhovi, vydd ve Ihﬁte" pro vyfizeni dosti rozhodnut/ o odml’tnuti fddosti, popfl’padé o
odmitnuti édsti fddosti”. Podle § 504 zékona 6. 89/2012 5b., obéansky zékonik, ve zném’
pozdéjél'ch pfedpisﬁ (déle jen ,,obéanskv zékonl'k") ,,obchodm' tajemstvi tvoFi konkurenéné
vyznamné, urE/telné, ocenitelné a vis/uEnych obchodn/ch kruzich béine" nedostupne’
skuteénosti, které souviseji 5e zdvodem a jejichi vlastnl’k zaji§t’uje ve svém zdjmu odpovidajicim

s‘Jsobem jejich utajeni” (déle jen ,,obchodm' tajemstvi").

Povinny subjekt mé 2a to, ie informace, kterych se doméhé Zadatel vZédosti pod éislem 2),
splﬁuji definici obchodm’ho tajemstvi.
V na’vaznosti na shora uvedené je neposkytnutl' informace z dﬁvodu podFazeni pod obchodm’
tajemstvi moiné v ph’padé kumulativniho naplném’ definiém’ch znakﬁ obchodm’ho tajemstvi,
kterymi jsou:

a)
b)
c)
d)
e)

Konkurenénivyznamnost;
Uréitelnost;
Ocenitelnost;
Béiné nedostupnost v pfisluénych obchodnich kruzich;
Souvislost s (obchodnl’m zévodem);

f)

Zajiét’ovéniutajeni.

PFi naplném' vyée uvedem’lch deﬁniém’ch znakCI obchodm’ho tajemstvi neposkytne povinn\,'l
subjekt poiadované informace iadateli.

Povinny subjekt provedl posouzem’ Za’dosti (v éésti oznaéené pod éislem 2) v Za’dosti) z pohledu

naplnénijednotlivych definiém’ch znakﬁ obchodniho tajemstvi. V rémci tohoto posouzeni do§e|
povinny subjekt k nésledujicim zévérCIm.

Definiém’ znak E. 1 — Konkureném’ snamnost

Prvm’m definiénim znakem obchodniho tajemstvi, kterym se povinnv subjekt zaval, je
konkurenéni vyznamnost poiadovanych informacf éi dat. Informace vpodobé mapy
s vyznaéenl’m veFejného osvétlem’ spravovaného povinnym subjektem na Uzemi HMP (déle jen
,,Mapa”) pfedstavuje bezesporu pro HMP jako vlastnl'ka Mapy, resp. povinm'l subjekt jako
sprévce systému veFejného osvétleni na Uzeml’ HMP konkurenénl’ vyznamnost. Jedné se 0

skuteénosti, které zaklédaju’ pro vlastm’ka Mapy, tj. HMP opra’vnénou vyhodu
oproti jinym

subjektﬁm. S témito daty se zachézivelmi citlivé a HMP udélilo povinnému subjektu jako
sprévci

systému veFejného osvétlem’ na Uzemi HMP vyslovny zékaz poskytovém’
téchto dat tFetI'm
subjektﬁm (vyjma napF. sloiek lntegrovaného zéchranného systému a daléich
vyjimek

udélenych ze strany HMP). Jedné se 0 data, které jsou unika’tni a jako celek nejsou
béiné

dostupné v pFisluény/ch, zejména obchodm’ch, kruzu’ch.

Definiém’ znak é.1je naplnén.

Definiém’ znak E. 2 — Uréitelnost
Tento

poiadavek

je

splnén

v pFipadé

identifikovatelnosti

(uréitelnosti)

konkurenéné

Wznamnych skuteénostn’, tj. zejména vjejich objektivm’ vm’matelnosti, které pFedsta
vuje

schopnost zachytit Ei popsat skuteénost ve smysly vm’matelné podobé. Tento
poiadavek je
jednoznaéné naplnén, nebot’ Mapu jako dokument, podklad éi informaci lze jasné
identifikovat,
vymezit a zachytit Ei uchovévat na serverech éi prostFednictvim datového
nosiée. Mapa jako
informace je taktéi pfevoditelné a je chrénéna pFed neoprévnénym vyuiitim.

Definiém’ znak E. Z je naplnén.

Definiém’ znak 6. 3 — Ocenitelnost

Mapa je jako soubor dat éi informaci ocenitelné a lze ji penéiné ohodnotit.
Ostatné napF.

Dohoda o obchodm’ch aspektech prév kduéevm'mu vlastnictvn’ (znémé téi pod oznaéem
’m

,,Dohoda TRIPS") v El. 39 odst. 2 pism. b) slovné uvédl', 2e dané informace maji
ml't ,,komerénl'

hodnotu, protoie jsou tajné".

Definiém’ znak E. 3 je naplnén.

Definiém’ znak 6. 4 — Béiné nedostupnost v pFis|u§nVch obchodm’ch kruzich

Mapa nenl' béiné dostupné v pFI'sluEny/ch obchodnl'ch kruzich, jak jii bylo uvedeno
W§e. Jedné
se 0 soubor dat a informaci, které nejsou obecné dostupné. Béiné nedostu
pnost skuteénostl'
tvoﬁ'cich obchodnl’tajemstvi pFedstavuje jejich nedostupnost nejen ve vztahu
ke konkurentﬂm,
ale i ve vztahu k osobém, které by mohly konkurentﬁm obchodnl' tajemstvijednodu
§e sdélit éi
jinak poskytnout. Dohoda TRIPS v El. 39 odst. 2 pl'sm. c) vtomto sméru
uva’dl', ie dané
skuteénosti Ei informace,,jsou tajné vtom smyslu, ie nejsou jako celek nebo
jako pFesné’
sestava a souhrn jejich ééstn’ obecné znémy nebo béiné pFI'stupné osobém v kruzn’ch,
které se

béiné dotyém’lm druhem informaci zabyvaji“. Dohoda TRIPS nehovoﬁ' pouze o
kruzich
obchodm’ch, mﬂée tedy jl’t i o jiné kruhy subjektt‘] nei o obchodniky. Obchodnl’ tajemstvi
sice
souvisi s obchodnl'm zévodem, jeni je definovén jako organizovany soubor jmém’ podnikat
ele,

nicméné ochrana investice podnikatele nemusi byt ohroiena 6i poruéena pouze obchodm’
kem—

podnikatelem,
ale
ikterymkoliv jinym
konkurentem
t napF. i neziskové organizace nebo fyzicka’ osoba.

(soutéiitelem),

jimi

mﬂie

Definiéni znak E. 4 je naplnén.

Definiém’ znak é. 5 — Souvislost s (obchodnim) zévodem

Mapa tvoFi jednu ze stéiejm’ch skuteénostl', které souvisu’ se zévodem. Jedné se 0 skuteénost

neoddélitelné a bezprostFedné Uzce souvisejici s Einnosti zévodu povinného subjektu, jeho
logistikou, jedném’m, strategil' a daléimi aspekty.

DefiniEm’ znak E. 5 je naplnén.

Definiém’ znak E. 6 — Zaiiét’ovém’ utajeni
Povinm'l subjekt jako sprévce podkladl‘J k systému veFejného osvétlem’ na dzemi HMP, tj. i Mapy
podnikl veékeré vnitFné-bezpeénostni opatFem’ spoél'vajl'ci v omezem’ pfistupu ke skuteénostem
tvoﬁca’ obchodm’ tajemstvi. Data a informace tykajici se Mapy jsou uloieny na serverech a
poEitaEich, které jsou zabezpeéeny mj. pFistupovi hesly a k nimé je umoinén pﬁstup pouze
pro omezem} okruh osob, které majl' k tomuto obchodm’mu tajemstvi pFI’stup. Jakoliv pFistup
kMapé jako celku pro tFetI' osoby je vyhrazen pouze pod zaji§ténim smluvm’mi zévazky
obsahujicfmi povinnost mléenlivosti osob, které maji k obchodnl'mu tajemstvn’ vrémci uréité
(:innosti pFistup, a ochranu obchodnl'ho tajemstvi, pﬁpadné ze zékonem oprévnénych dﬂvodﬁ.
V§ichni zaméstnanci povinného subjektu, kteﬁ' maji pﬁ'stup k Mapé, majf ve svych pracovm’ch
smlouvéch ustanovem’, které upravuji naklédém’ s Mapou a daty a informacemi obdobného
charakteru. Naklédém’ s citlivi daty a informacemi upravuji také interm’ pFedpisy povinného
subjektu.

Definiénl' znak E. 6 je naplnén.

Vsouvislosti svyée uvedem’lm a vsouladu 5 § 15 odst. 2 ZSPI povinnv subjekt dodévé, 2e
vykonavatelem préva k obchodm’mu tajemstvi je hlavnl' mésto Praha, Mariénské néméstl' 2/2,
110 00 Praha 1 — Staré Mésto, IC: 000 64 581. Povinny subjekt vykonévé pro HMP éinnost
sprévce iniem'lrské sité a dalél' souvisejl'ci éinnosti.

Povinny'l subjekt mé za to, ie v posuzovaném pFipadé byly naplnény véechny definiém’ znaky
obchodm’ho tajemstvi, které byly vsouladu se ZSPI a obéanskym za’kom’kem Wée podrobné

popsény a odﬁvodnény.
Jak jii bylo vVée uvedeno, pFi naplném’ v§ech definiénich znakﬂ obchodm’ho tajemstVI'
neposkytne povinny subjekt Zadateli poiadované informace, které lze podFadit pod obchodm’

tajemstvi. Jelikoi vtomto konkrétm’m pFipadé doélo k naplném’ véech definiEnich znakﬁ

obchodm’ho tajemstvi dle § 504 obéanského zékonl’ku, rozhodl povinnV subjekt ve vyée
oznaéené pfedmétné éésti iédosti vsouladu sustanovem’m § 15 odst. 1 ZSPI o éésteéném

odmitnutl' Zédosti tak, jak je shora uvedeno.

Pouéenio opravném prostFedku:

Proti tomuto rozhodnutl’ o Eésteéném odmitnuti iédosti lze podle § 16 odst. 1 ZSPI ve spojem’
s ust. § 20 odst. 4 pism. b) ZSPI a ust. § 83 odst.1 zékona é. 500/2004 5b., sprévm’ Féd, ve zném’

pozdéjéfch pFedpisﬂ, podat odvoléni. Odvolénise podévé na adresu Technologie hlavnl’ho mésta
Prahy, a.s., Délnické 213/12, 170 00 Praha 7, a to do 15 dm‘] ode dne doruéem’ pisemného

vyhotovem’ tohoto rozhodnutl’. O odvolém’ rozhoduje pFedstavenstvo povinného subjektu.

Wée uvedem'lm poskytnutim informaci pod (“:I. I. bylo vsouladu 5 § 14 odst. 5 pism. d) ZSPI

vyhovéno Zédosti véésteéném rozsahu, tj. vrozsahu informaci vZédosti specifikovanVch a
poiadovanych pod Efslem 1).

-

_
,
Technologle hlavnlho mesta Prahy, a.s.

V Praze dne 20. 9. 2018

Ing. Toméé Novotnv
opfedseda pFedstavenstva spoleénosti
chnologie hlavm’ho mésta Prahy, a.s.

