
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb 

 

 

Kopie Smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb, uzavřené v roce 2007 

Statutárním městem České Budějovice se společností BIT SERVIS s.r.o, IČ: 45793972, č.smlouvy: 

2007000422, včetně jejich dodatků, dále také jen „Smlouva“ 

 

Povinný subjekt žadateli poskytl kopii smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o 

poskytování souvisejících služeb, uzavřené v roce 2007 Statutárním městem České Budějovice se 

společností BIT SERVIS s.r.o, IČ: 45793972, č. smlouvy: 2007000422, včetně jejich dodatků, když 

k tomuto bodu dále žadateli poskytuje kopie přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 smlouvy o dodávce HW 

zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb a přílohy A/2010 a B/2010 dodatku č. 2 

smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a o poskytování souvisejících služeb, když 

v poskytovaných dokumentech byly odstraněny informace, které mají povahu obchodního tajemství 

dle ustanovení § 9 InfZ (viz rozhodnutí). 

 

Odůvodnění: 

Povinný subjekt obdržel dne 07.09.2012 žádost žadatele dle InfZ, když žadatel v této žádosti žádá 

mimo jiné o poskytnutí kopie smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb 

ze dne 13.11.2007, kterou uzavřelo statutární město České Budějovice se společností BitServis, 

s.r.o. Smlouva o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb odkazuje ve svém textu 

na přílohy této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí. Jedná se o přílohy č. 1, 2, 3 ke smlouvě o 

dodávce HW zařízení, SW vybavení a poskytování souvisejících služeb. Povinný subjekt na základě 

rozhodnutí odvolacího orgánu své stanovisko přehodnotil a požadované přílohy č. 1, 2, a 3 smlouvy 

o dodávce HW zařízení, SW vybavení a poskytování souvisejících služeb a přílohy A/2010 a 

B/2010 k dodatku č. 2 smlouvy o dodávce HW zařízení, SW vybavení a souvisejících služeb 

poskytl, nicméně z textu příloh odstranil informace mající povahu obchodního tajemství ve smyslu 

ustanovení § 9 InfZ. Dle zhotovitele existuje nespočet skutečností technické a obchodní povahy, 

které byly základem pro vypracování projektu upgrade a migrace HW a SW systémů Magistrátu 

města ČB.  Byly získávány, tříděny a vyhodnocovány desetiletou činností zhotovitele na místě.  

Mají nespornou nemateriální hodnotu, představovanou stovkami člověkohodin průběžně prováděné 

kvalifikované tvůrčí práce. Informace obsažené v těchto skutečnostech nejsou pro ostatní 

společnosti, činné v sektoru IT, dostupné. Úplné zveřejnění příloh by umožnilo konkurentům 

zhotovitele vhled do detailní struktury projektu včetně jednotlivých položek HW, jejich funkce a 

správného dimenzování složek systému.  Projekt je navíc zcela autorským řešením, pokud jde o 

vzájemné sladění prvků a zajištění jeho celkové bezpečnosti interně i navenek. Zveřejnění celé 

technické dokumentace by zásadně ovlivnilo hospodářskou soutěž například tím, že by 

konkurentům zhotovitele umožnilo mechanicky „okopírovat“ know-how pro budoucno, bez 

nutnosti vynaložení nákladů na živou práci.  Posouzení toho, zda se jedná či nejedná o obchodní 

tajemství je zpravidla na zadavateli veřejné zakázky, případně na spolupráci zadavatele s vybraným 

uchazečem. Tato výjimka ovšem nesmí sloužit pro obcházení zákona a musí být vykládána 

restriktivně a aplikována pouze na skutečnosti naplňující definici obchodního tajemství dle § 17 

obchodního zákoníku, který stanoví, že obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, 

výrobní či technické povahy související s podnikem dodavatele/zhotovitele, které mají skutečnou 

nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních 

kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle dodavatele utajeny a dodavatel odpovídajícím 

způsobem jejich utajení zajišťuje. Tímto je ve smyslu ustanovení § 9 InfZ naplněn důvod pro 

částečné odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ. 

 

 



 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 
Kopie právních posudků, vypracovaných v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejich dodatků dle 

bodu a) žádosti o informace, objednávky těchto právních posudků a faktury vystavené za 

vypracování těchto posudků, jakož i informace kdy byly tyto faktury uhrazeny a jméno osoby, která 

schválila proplacení faktur 

 

Povinný subjekt požadované informace uvedené ve výše uvedených bodech žadateli již poskytl. 

 

 

Informace, zda Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil se Statutárním městem České 

Budějovice správní řízení v souvislosti s uzavřením smlouvy dle bodu a) žádosti o informace, 

popřípadě zda ve věci bylo vydáno rozhodnutí, v kladném případě kopie těchto listin (zahájení 

řízení, rozhodnutí ve věci, a to i nepravomocné) 

 

Povinný subjekt požadované informace uvedené ve výše uvedených bodech žadateli již poskytl. 


