Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade
Dittrichova 21
128 01 Praha 28

Věc: žádost o o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

V Praze dne 4. června 2012
Vážená paní,
potvrzujeme příjem Vaší žádosti s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. Po jejím prostudování jsme však
dospěli k názoru, že Vašemu požadavku nelze vyhovět vzhledem k níže uvedeným důvodům.
Důvodem proč tak nelze učinit je ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění („Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji
neposkytne.“). Za obchodní tajemství totiž mohou smluvní strany považovat jak obsah vlastní smlouvy, tak i
informace o tom, že k uzavření smlouvy s uvedením smluvních partnerů vůbec došlo. Smluvní vztah je vztahem
dvoustranným a ustanovení o ochraně obchodního tajemství a důvěrnosti údajů bývá časté a jeho nerespektování
je sankcionováno. Lze předpokládat, že řada smluvních partnerů by spatřovala v žádosti možnost získat přístup
k citlivým jednotkovým cenám ze smluv uzavřených při respektování obecně závazných právních předpisů
upravujících zadávání veřejných zakázek.
V neposlední řadě je třeba přihlédnout také k tomu, že jsou Vámi požadována data za období více jak 7
let, což by představovalo nepochybně velké časové (a tím pádem i také nemalé finančními požadavky).
CzechTrade by případné takové náklady s odkazem na ustanovení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, by byl nucen požadovat po Vás jako žadateli.
CzechTrade jako státní příspěvková organizace důsledně dbá a jedná plně v souladu s příslušnými
zákonnými ustanoveními. V souladu s § 5 CzechTrade zveřejňuje informace i prostřednictvím své webové
stránky. Současně však CzechTrade při své činnosti usiluje o to, aby byla chráněna oprávněná práva a zájmy
třetích osob, tedy mj. i práva smluvních partnerů spjatá s ochranou obchodního tajemství.
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