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ROZHODNUTÍ 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“) 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ o žádosti pana 

 (dále jako “Žadatel“) 
ze dne 07.04.2022 o poskytnutí informací podle InfZ (dále jen „Žádost“) k níže uvedeným dotazům: 
 
„žádám, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí příloh 
ke smlouvě č. 001040 00 19, kterou přikládám v příloze“ 

 
takto: 

 
Část Žádosti se podle § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 9 InfZ odmítá (začerněný text), ve zbytku 

se Žádosti vyhovuje. 
 

Příloha č. 1 (technické zadání): Povinný subjekt poskytuje vše, co je možné. Neposkytuje informace, 
které jsou předmětem obchodního tajemství, případně bezpečnostní informace. Informace se 
poskytují v příloze tohoto rozhodnutí. 
Příloha č. 2 (cenová nabídka): Celková nabídková cena je 4.622.075,- Kč. Jednotlivé cenové položky 
jsou předmětem obchodního tajemství. 
Příloha č. 3: Dodavatel veřejnou zakázku plní vlastním personálem. 

 
 

Odůvodnění: 
 
I. 

V souladu s ust. § 9 InfZ se neposkytují informace, které jsou obchodním tajemstvím. Ve smlouvě 
mezi Povinným subjektem a dodavatelem je celá řada ustanovení, která tuto problematiku upravuje. 
Jedná se zejména o ust. čl. 17 smlouvy. Za účelem zjištění, co konkrétně je obchodním tajemstvím, 
oslovil Povinný subjekt i samotného dodavatele, aby obchodní tajemství označil a odůvdonil. 
 
V technickém zadání se vyskytují schémata zapojení, funkční komunikace, topologie systémů, které 
dodavatel v rámci smlouvy i v rámci předchozích smluv Povinnému subjektu poskytl. Na základě 
smlouvy dodavatel poskytl systém IPOČ, který integruje ještě další služby a systémy z jiných smluv. 

Váš dopis značky / ze dne 07.04.2022 

naše značka 2022/17/900200  
ZN/6617/22 

vyřizuje / linka  

místo odeslání / dne Praha/12.05.2022 

 
 

 
 
doporučeně 
 

http://www.dpp.cz/
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Smlouva IPOČ ve své podstatě zadává dodávku IPOČ jako zakázkový vývoj, Povinný subjekt 
dostává zdrojový kód a může s ním dále nakládat. Důležitá je souvztažnost mezi ostatními systémy 
(bod 5. technického zadání). Toto schéma se netýká pouze IPOČ – obchodní tajemství je spatřováno 
zejména ve vzájemné integraci systému a jeho propojení. 
 
Dále z hlediska zneužití systémů a případných kybernetických útoků by znalost prostředí uživatele 
mohla znamenat pro útočníka výhodu. Tyto systémy se podílí na ovládání např. rozhlasu a dalších 
panelů, zveřejnění neplatných údajů by mohlo být podnětem k nepříjemným situacím. 
 
I cenové položky jsou předmětem obchodního tajemství. Dodavatel vnímá, že by zveřejnění těchto 
cen odhalilo jeho konkurentům skladbu jeho nabízených cen. To by znamenalo, že by tyto ceny byly 
známy konkurenci, která by je v jiných tendrech mohla využít, což by dodavateli obchodně uškodilo. 

 
 

III. 
S ohledem na výše uvedené Povinný subjekt rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 

Poučení: 
 
Proti rozhodnutí o odmítnutí části Žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení podáním, 
doručeným Povinnému subjektu (Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost). O odvolání 
rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………….. 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
                      
                   vedoucí odboru Právní 
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