
 

Magistrát města České Budějovice 

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

 
Činnost společnosti SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 

 

 

Žádám o poskytnutí  

I. všech zpráv o plnění úkolů, na které odkazuje čl. VII. bod 4 smlouvy o dílo č. 4/1150/43/04 

ze dne 28.dubna 2004 uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice a společností 

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. (dříve Signalbau Huber CZ, s.r.o.), se sídlem Praha 4, Pod 

Višňovkou 1661/37, PSČ 140 00, identifikační číslo 256 80 595 (dále jen „Zhotovitel“), na 

základě které Zhotovitel pro statutární město České Budějovice spravuje a udržuje světelné 

signalizační zařízení (dále jen „Smlouva),a  to za celou dobu trvání Smlouvy, včetně 

případných připomínek k obsahu zpráv/y předložených Zhotoviteli. 

II. výsledků ekonomického a technického auditu, na který odkazuje čl. VII. bod 5 Smlouvy a to 

za celou dobu trvání Smlouvy;  

III. aktuálního znění přílohy č. 2 (ceník montážních prací), č. 3 (ceník demontážních prací) a č. 

4 (ceník materiálu) Smlouvy, tj. ve znění všech dodatků včetně jednotkových cen. 

   

 

K bodu I. 

Požadované zprávy tvoří přílohu č. 1 tohoto vyjádření, když v poskytovaných dokumentech byly 

odstraněny informace, které mají povahu obchodního tajemství dle ustanovení § 9 InfZ (viz 

rozhodnutí). 

 

 

K bodu II. 

Tyto informace povinný subjekt žadateli neposkytne s ohledem na skutečnost, že z ustanovení čl. 

VII odst. 5 Smlouvy vyplývá, že náklady auditu jdou k tíži zhotovitele, tj. jedná se o informaci 

vzniklou bez použití veřejných prostředků, kterou není povinný subjekt oprávněn zveřejnit, když k 

tomuto nemá souhlas Zhotovitele (viz rozhodnutí). 

 

 

K bodu III. 

Dne 25.04.2012 byl uzavřen dodatek č. 5 ke Smlouvě, když z ustanovení čl. XII Závěrečná 

ustanovení odst. druhého vyplývá, že Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy, nicméně 

nesouhlasí se zveřejněním ceníků, kde jsou uvedeny jednotkové ceny, když tyto považuje za 

obchodní tajemství (viz rozhodnutí). 

 

 

 

Rozhodnutí: 

Žádost se v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 InfZ ve spojení s ustanovením § 9 InfZ a ve spojení 

s ustanovením § 11 odst. 2 InfZ částečně odmítá a to v takovém rozsahu, že žadateli nebudou 

poskytnuty  

- informace mající povahu obchodního tajemství, které jsou obsaženy v jednotlivých zprávách 

o činnosti společnosti SWARCO TRAFFIC na které odkazuje čl. VII bod 4 smlouvy o dílo ze dne 

28.04.2004, č. smlouvy 4/1150/43/04 

- informace obsažené ve výsledcích ekonomického a technického auditu, na který odkazuje čl. 

VII bod 5 smlouvy o dílo ze dne 28.04.2004, č. smlouvy 4/1150/43/04, když se jedná o informaci 

vzniklou bez použití veřejných prostředků 

- ceníky obsahující jednotkové ceny 
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Odůvodnění: 

Povinný subjekt obdržel dne 22.02.2013 žádost žadatele dle InfZ, když žadatel v této žádosti žádá 

mimo jiné o poskytnutí kopií všech zpráv o plnění úkolů  na které odkazuje čl. VII. bod 4 smlouvy 

o dílo č. 4/1150/43/04 ze dne 28. dubna 2004 uzavřené mezi statutárním městem České Budějovice 

a společností SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., aktuálních znění ceníků včetně jednotkových cen a 

rovněž výsledků ekonomického a technického auditu, který je společnost povinna provádět po 

uplynutí kalendářního roku, když náklady na tento audit jdou k tíži společnosti.  

Povinný subjekt z jednotlivých kopií požadovaných informací odstranil informace mající povahu 

obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 9 InfZ a aktuální ceníky s obsahem jednotkových cen 

neumožnil zveřejnit vůbec. Zveřejnění požadovaných zpráv a rovněž ceníku s uvedením 

jednotkových cen v plném znění by zásadně umožnilo konkurentům zhotovitele mechanicky 

„okopírovat“ know-how pro budoucno, bez nutnosti vynaložení nákladů na živou práci.  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.  

Co se týče informace obsažené ve výsledcích ekonomického a technického auditu, na který 

odkazuje čl. VII bod 5 smlouvy, tyto povinný subjekt rovněž nemohl žadateli bez souhlasu 

zhotovitele poskytnout a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o informaci vzniklou bez 

použití veřejných prostředků a tímto je ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. a)  InfZ naplněn 

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

 

 

Příloha: roční zprávy o činnosti SWARCO ke zveřejnění 
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