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:sKÁ REPUBLlKAc

ROZSUDEK
,

JMENEM REPUBLIKY

Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové
a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe v právní vìci žalobce: Ekologický
právní servis, obèanské sdružení, Pøevrátilská 330, Tábor, zastoupeného Mgr. Luïkem~ .
Sikolou, advokátem, Bmo, Dvoøákova 13, proti žalovanému: Ministr prùmyslu a obchodu,
Na Františku 32, Praha 1, o žalobì proti rozhodnutí ze dne 22.5.2006, è.j. 12359/2006/01110,

takto:

I. Rozhodnutí ministra prùmyslu a obchodu ze dne 22.5.2006,
è.j. 12359/2006/01110 se z r u š u j e a vìc se žalovanému v r a c í
k dalšímu øízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady øízení ve výši 7.414,50 Kè,
do 30-ti dnù od právní moci rozsudku, k rukám zástupce žalobce,
Mgr. Luïka Šikoly, advokáta.

Odùvodnìn

Žalobce podal k soudu žalobu proti rozhodnutí oznaèenému v záhlaví rozsudku, jímž
ministr pfÙrnyslu na základì stížnosti žalobce ze dne 26.4.2006, podané podle § 16a odst. 3
písm. b) zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím (dále zákon),
pøezkoumal sdìlení ministerstva è.j. 12359/01110 ze dne 11.4.2006, jímž reagovalo na žádost
o informace dle § 13 zákona a o podané stížnosti rozhodl podle § 16a odst. 6 písm. c )
zákona tak, že stížnosti na postup pøi vyøizování žádosti o informace ze dne 28.3.2006
vyhovuje tak, že usnesením vìc pøejímá a

a) infonnaci o závazcích smluvních stran, jakož i text smlouvy se spoleèností Hyundai
Motor Company poskytuje,

b ) žádost o infonnace, ktcré jsou ve smlouvì oznaèeny jako dùvìmé dle § 1 ' .--;.-

zákoníku odmítá.
7 obchodního
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V odùvodnìní rozhodnutí správní orgán uvedl, že ministerstvo dne 28.3.2006 obdrželo
žádost žalobce, v níž se domáhal poskytnutí následujících informací:

kopii memoranda èi Prohlášení o spoleèném zámìru èi Ujednání o porozumìní èi
takového dokumentu jiného názvu ( dále memorandUIn) podepsaného vládou, resp.
jednotlivými ministry ÈR se spoleèností Hyundai Motor Company (HMC)
kdy a kým bylo memorandum podepsáno, jak za èeskou stranu tak za HMC
jaké závazky ÈR na stranì jedné a závazky HMC na stranì druhé memorandUIn

obsahuje
jaké další ustanovení memorandum obsahuje
jaké další závazky pøímo vùèi HMC nebo v souvislosti s výstavbou továrny HMC pro
ÈR plynou z jiných dokumentù èi memoranda èi z výsledkù dosavadních jednání
sHMC

Ministerstvo na žádost odpovìdìlo dopisem vedoucího pro styk s veøejností è.j.
12359/01110 ze dne 11.4.2006, v nìmž sdìlilo, že požadované dokumenty dosud nebyly
oficiálnì schváleny, byla pouze ukonèena jednání, jejichž výsledkem je dohoda o investici,
kterou musí schválit vedení Hyundai Motor Company a vláda Èeské republiky. Toto
schválení a následné podepsání smlouvy by mìlo probìhnout v polovinì kvìtna 2006, poté
bude smlouva zveøejnìna. Všechny závazky budou ve smlouvì zakotveny.

plsm. záKona s OQuvo<lnemm, ze v ze mmlstr
Urban opìtovnì tvrdí, že memorandum již bylo podepsáno, odpovìdi mu poskytnuté
ministerstvem dne 11.4.2006 tedy nemusejí být pravdivé, povinný subjekt neodpovìdìl na

otázku 1-4. Tím byla ve smyslu § 16a odst. 1 písm. c ) zákona požadovaná informace
poskytnuta èásteènì, aniž o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí podle § 15 zákona,
proto podává StíŽllOst na postup pøi vyøizování žádosti podle § 16a odst. 3 písm. b ) zákona.

K tomu odùvodnìní napadeného rozhodnutí konstatuje, že výraz "memorandum" byl
užit jako mediální výraz pro pracovní návrh investièní smlouvy pro projekt spoleènosti
Hyundai Motor Company. V dobì podání žádosti nebyl tento materiál smluvními stranami
podepsán, pouze parafován. To znamená, že s jeho obsahem strany vyjádøily pøedbìžný
souhlas, avšak s výhradou možných zmìn (ke zmìnám také bìhem následného jednání došlo ).
Dne 4.5.2006 byl návrh smlouvy schválen zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, dne
10.5.2006 schválilo návrh smlouvy pøedstavenstvo spoleènosti Hyundai Motor Company.
K podpisu smlouvy došlo až 18.5.2006 v Soulu. Text smlouvy byl následnì uveøejnìn na
intemetových stránkách ~ww.c~~Qhinvest.org. s výjimkou tìch èástí, které jsou oznaèeny
jako dùvìmé, chránìné podle § 17 obchodního zákoníku jako obchodní tajemství. V dobì
podání žádosti nemohl povinný subjekt vládou podepsané memorandum nebo jiný dokument
poskytnout ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b ) zákona, nebo• neexistoval. V dané dobì probíhala
pouze pracovní jednání. Podmínky se v souèasné dobì zmìnily, proto ministr rozhodl vìc
pøevzít a zajistit zveøejnìní informací týkajících se smlouvy, a tím vyhovìt žádosti
o informace ohlednì závazkù smluvních stran, jež jsou obsaženy v obsahu textu smlouvy,
uveøejnìné na webových stránkách www.~zechinvest.org. Informace, které jsou ve smlouvì
oznaèeny jako dùvìmé, chránìné podle § 17 obchodního zákoníku jako obchodní tajemství,
nelze poskytnout dle § 9 odst. 1 zákona.
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Žalobce v podané žalobì uvedl, že rozhodnutí žalovaného napadá ve výroku ad 2)
a žádá jeho zmšení, a rovnìž podle § 78 odst. 3 s.ø.s., i zmšení rozhodnutí MPO jako
rozhodnutí správního orgánu nižšího stupnì, a s odkazem na ust. § 16 odst. 4 z.è. 106/1999
Sb., žádá soud, aby povinnému subjektu naøídil požadované infonnace poskytnout.
Postupem žalovaného bylo zasaženo do jeho práva na svobodný pøístup k informacím,
chránìného èl. 17 Listiny základních práv a svobod. Jak vyplynulo z informace poskytnuté
žalovaným, byla investièní smlouva s HMC (dále Smlouva), resp. její návrh, dne 4.5.2006
schválena zastupitelstvem Moravskoslezského kraje, dne 10.5.2006 byl návrh Smlouvy
schválen vládou ÈR, dne 12.5.2006 pøedstavenstvem HMC a k podpisu Smlouvy došlo dne
18.5.2006 v Soulu. Žalovaný uvedl, že text smlouvy byl uveøejnìn na intemetových stránkách
s výjimkou èástí oznaèených jako dùvìmé, chránìných dle § 17 obchodního zákoníku
jako obchodní tajemství.

Žalobce konstatoval, že na webových stránkách byla zveøejnìna Smlouva a dvì její
pøílohy. Smlouva však ve svém bodì 18.12 jako souèást Smlouvy oznaèuje 18 pøíloh, které
žalobce vyjmenoval. Uvedl, že pøíloha è. 1 s názvem "Definice" považuje za dùvìrné
informace veškeré informace èi údaje obsažené v Pøílohách 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
které strany oznaèují jako obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku.
Za dùvìrné informace strany smlouvy oznaèily pouze 7 z 18 pøíloh. Bez pøíloh, které jsou
nedílnou souèástí Smlouvy , Smlouvu nelze považovat za úplnou, resp. poskytnutá informace
není kompletní. Neposkytnutím pøíloh Smlouvy si nelze uèinit správný obrázek o rozsahu
a povaze všech závazkù smluvních stran, podmínek a dalších ustanovení Smlouvy, nebo•
ta pøi vymezení svých jednotlivých èlánkù vždy na jednotlivé její pøílohy odkazuje.
Na v žádosti položené otázky tedy nebylo dostateènì zodpovìzeno. Již proto je napadené
rozhodnutí nezákonné, nebo• žalobci nebyla poskytnuta informace -zbylých 11 pøíloh

Smlouvy.

Žalobce namítl, že odkazem na dùvìmost infonnací nelze omezit rozsah
poskytnutých infonnací, nebo• zákon okruh pøípadù èi okolností, kdy poskytnutí infonnací
není možné, stanovuje taxativním výètem. Dùvìmé infonnace ve smyslu § 271 obchodního
zákoníku nelze zamìòovat s infonnacemi chránìnými podle § 17 obchodního zákoníku
jako obchodní tajemství. Z podstaty vìci jde nebo mùže jít o zcela rozdílné infonnace.

Obchodní tajemství mùže pojmovì existovat pouze pøi souèasném splnìní všech pìti
podrnínek uvedených v § 17 obchodního zákoníku. Podle nich obchodní tajemství musí
být zároveò:

tvoøeno veškerými skuteènostmi obchodní, výrobní èi technické
povahy souvisejícími s podnikem
které mají skuteènou nebo alespoò potencionální materiální èi
nemateriální hodnotu
nejsou v pøíslušných obchodních kruzích bìžnì dostupné
mají být podle vùle podnikatele utajeny

podnikatel odpovídajícím zpùsobem jejich utajení zajiš•uje

2

3,

4

5.

Není-li všech tìchto pìt podmínek splnìno souèasnì, o obchodní tajemství se nejedná.
Žalobce se domnívá, že smluvními stranami ve Smlouvì vymezené pøílohy jako dùvìmé
informace nutnì nemusejí naplòovat znaky obchodního tajemství, i když strany tak mohou
tvrdit. Žalovaný byl povinen pøezkoumat, zda jsou splnìny další objektivní a subjektivní
pøedpoklady k tomu, aby informace mohla být považována za obchodní tajemství a svùj závìr
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zdùvodnit. K tomu žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ve vìci
Merka Spedition, s.r.o., vs. Ministerstvo financí, 5 A 119/2001 ze dne 10.10.2003. Žalobce
uvedl, že jeho argumentaci potvrzuje i rozsudek Mìstského soudu v Praze 7 Ca 30/2003 ze
dne 19.12.2003, v nìmž soud mimo jiné uvedl, že základním stavebním prvkem definice
obchodního tajemství je pojem skuteènost, skuteèností nikdy není smlouva jako celek, protože
pojednává o mnoha skuteènostech a jen nìkteré z nich mohou splòovat znaky obchodního
tajemství. Má-li být pøedmìtem poskytnutí informací text urèitého dokumentu, nelze mít
za to, že obchodním tajemstvím je dokument jako celek, nýbrž povinný subjekt musí urèit,
zda takový dokument obsahuje nìkteré skuteènosti, které by naplòovaly definici obchodního
tajemství a pokud ano, pak tyto skuteènosti neposkytne a vhodným zpùsobem je z dokumentu
odstraní. Rysem uvedených skuteèností je jejich souvislost s podnikem, kterým však mùže
být pouze druhá strana realizovaného projektu, tedy spoleènost Housing & Construction
(CZ) a.s., nikoli Èeská republika nebo ministerstvo, které nejsou zpùsobilé být nositelem
obchodního tajemství.

Žalobce namítl, že napadené rozhodnutí k obchodnímu tajemství neobsahuje žádné
odùvodnìní, obsahuje pouze konstatování, že dùvìmé informace, a to v rozsahu znaènì
širším, než je smlouva sama vymezuje, jsou obchodním tajemstvím. Povinný subjekt však
musí splnìní podmínek obchodního tajemství aktivnì provìøit, v pøípadì pochybností pak

podnikatele vyzvat, aby zpùsob utajování doložil, pokud jej nedoloží, není možnost utajení
z dùvodu obchodního tajemství dána.

Žalobce shrnul, že za pøedmìt obchodního tajemství nelze oznaèit Smlouvu èi její
pøílohy jako celek. V pøípadì, že Smlouva, mínìno vèctnì jejich pøíloh, které jsou její
nedílnou souèástí, obsahuje údaje, které lze považovat za obchodní tajemství, mìl je žalovaný
pøesnì identifikovat, vhodným zpùsobem z materiálu odstranit (zaèemit èi jinak zneèitelnit)
a zbytek materiálu žadateli/žalobci poskytnout. Žalovaný dospìl k závìru, že Smlouva,
resp. 16 jejích pøíloh, podléhá utajení, žalobce však se domnívá, že tyto informace nepodléhají
ochranì obchodním tajemstvím a mìly být poskytnuty .Protože odùvodnìní rozhodnutí
k obchodnímu tajemství neobsahuje žádné zdùvodnìní, je nepøezkoumatelné.

Žalobce odkázal na ust. § 12 zákona è. 106/1999 Sb., který stanoví, že všechna
omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne požadované informace
vèetnì doprovodných informací po vylouèení informací, u nichž to stanoví zákon. Uvedl,
že toto ustanovení odpovídá požadavku, aby oprávnìné omezení pøístupu k informacím bylo
vždy uplatnìno jen v nejmenším nutném rozsahu. Jde o projev tzv. imperativu publicity
veøejné správy vyplývajícího z èl. 17 odst. 4 Listiny a z èl. 10 odst. 1 a 2 Úmluvy a projev
imperativu minimalizace zásahù do ústavnì zaruèeného práva vyplývajícího z èl. 4 odst. 4
Listiny. Pro správné urèení podmínek omezení pøístupu k informacím platí ještì další ústavní
požadavek, a to požadavek restriktivního výkladu všech ustanovení zákonù omezujících
základní práva, vyplývající z èl. 4 odst. 4 Listiny.

Žalobce poukázal na to, že podle § 16a odst. 6 písm. c) zákona è. 106/1999 Sb.,
nadøízený orgán pøi rozhodování o stížnosti usnesením vìc pøevezme a informaci poskytne
sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Toto ustanovení dle mínìní žalobce

neumožòuje, aby nadøízený orgán rozhodl zároveò jak o pøevzetí vìci a poskytnutí
informace, tak o odmítnutí žádosti. Uvedené ustanovení umožòuje využít pouze jednu
z možností, tedy 1 ) buï poskytnout informaci nebo 2) žádost odmítnout. Protože ustanovení
hovoøí o odmítnutí žádosti jako celku, vyluèuje postup, kdy rozhodující subjekt èást
informací poskytne ajinou èást nikoliv.
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Žalobce shledává zásah do svých práv i ve skuteènosti, že k vyøízení jeho stíŽllosti
došlo až po uplynutí zákonné 7-denní lhùty podle § 16a odst. 5 zákona, v níž mìlo MPO
pøedložit stížnost spolu se spisovým materiálem žalovanému. Stížnost byla podána dne
26.4.2006, lhùta uplynula dne 3.5.2006. Následná 15 denní lhùta podle § 16a odst. 8
zákona (nadøízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnù ode dne, kdy mu byla pøedložena),
uplynula dne 18.5.2006, napadené rozhodnutí však bylo vydáno až 22.5.2006 a doruèeno
žalobci následující den. Žalovaný v napadeném rozhodnutí uvedl, že MPO nemohlo
poskytnout informaci ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b ) zákona, nebo• v dobì podání žádosti
probíhala pøedbìžná pracovní jednání, materiál nebyl smluvními stranami dosud podepsán,
ale pouze parafován. Žalobce sice v žádosti požadoval podepsaný dokument, podstatou
žádosti však bylo získat Smlouvu (vèetnì pøíloh) jako takovou a získat pøehled o závazcích
smluvních stran. Na podepsaný dokument odkazoval pouze proto, že média informovala,
že Smlouva již byla podepsána. Požadavek žalobce proto nemohl být považován za
dostateènì vyøízený odpovìdí MPO, které neodkázalo na žádné ustanovení zákona a o zbytku
žádosti nerozhodlo. Chybný postup napravil až žalovaný , avšak nikoli zcela, když Smlouvu
neposkytl se všemi pøílohami.

Žalobce poukázal na ust. § 16 odst. 4 z.è. 106/1999 Sb., podle kterého pøi soudním
pøezkumu rozhodnutí o odvolání na základì žaloby podle zvláštního právního pøedpisu soud
pøezkoumá, zda jsou dány dùvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné dùvody pro
odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu
o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu naøídí požadované informace poskytnout. Aèkoliv
žaloba smìøuje proti rozhodnutí o stížnosti podle § 16a zákona (tedy nikoli proti rozhodnutí
o odvolání podle § 16) jde rovnèž o odmítnutí žádosti. Žalobce se proto domnívá, že je
oprávnìn analogicky požadovat, aby soud naøídil ministrovi prùmyslu a obchodu, aby
požadované infonnace poskytl. Žalobce si je vèdom možnosti omezení rozsahu
poskytovaných infonnací, tedy žádá, aby soud pøezkoumal rozsah, v nìmž je možno Smlouvu
vèetnì jejích pøíloh poskytnout s tím, že žalovaný by mìl žalobci poskytnut 11 výše
vymezených pøíloh Smlouvy, které nejsou oznaèeny jako dùvìmé.

Žalobce navrhl, aby soud rozhodnutí ministra prùmyslu a obchodu ze dne 22.5.2006,
è.j. 12359/2006/01110 a rozhodnutí Ministerstva prùmyslu a obchodu ze dne 11.4.2006,
è.j. 12359/2006/01110 zrušil, ministrovi prùmyslu a obchodu naøídil poskytnout
informaci -Investièní smlouvu uzavøenou mezi Hyundai Motor Company , Èeskou
republikou, Moravskoslezským krajem a Czechlnvestem, vèetnì všech jejích pøíloh a uložil
žalovanému povinnost nahradit žalobci náklady øízení.

K žalobì se vyjádøil žalovaný a uvedl, že institut obchodního tajemství podle § 17
obchodního zákoníku pøedstavuje dynamický koncept. Je to dáno tím, že existenci
obchodního tajemství je možné deklarovat vždy pouze k urèitému okamžiku v èase, a to
za podmínky naplnìní zákonných znakù. Ministerstvo jako povinný subjekt muselo
posoudit, které informace obsažené v Investièní smlouvì pøedstavují obchodní tajemství,
za zpøístupnìní informací neslo zodpovìdnost, nebo• ze zákona má povinnost poskytnutí
informací pøedstavujících obchodní tajemství odmítnout. Vodítko k urèení, které informace
pøedstavují obchodní tajemství, .obsahuje sama Investièní smlouva, která oznaèila za dùvìmé
nìkolik svých pøíloh. Nelze dovozovat, že by pouze tyto pøílohy pøedstavovaly obchodní
tajemství k okamžiku podání žádosti o informace. Obchodní zákoník nestanoví, že by
obchodní tajemství muselo být oznaèeno výslovnì a písemnou formou. Vùle podnikatele
vedoucí k ochranì obchodního tajemství mùže být vyjádøena rùzným zpùsobem, vèetnì
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jednánÍ smìøujícího k faktickému utajení infonnace. Rozhodující není fonnální oznaèení
infonnace za obchodní tajemství, ale naplnìní znakù obchodního tajemství. Povinný subjekt
je vždy povinen pøezkoumat, zda jsou znaky obchodního tajemství naplnìny. Pokud
ministerstvo po posouzení obsahu pøíloh Investièní smlouvy dospìlo k závìru, že nìkteré
z nich splòují všechny znaky obchodního tajemství, pak mìlo právo poskytnutí takových
infonnací odmítnout. výskyt obchodního tajemství v pøílohách smlouvy ostatnì pøipouští
i žalobce, jehož žádost o infonnace navíc v nìkterých bodech neodpovídá požadavkùm
zákona. Zákon se totiž vztahuje pouze na poskytnutí infonnací ve smyslu obsahu a není tedy
moŽllé domáhat se vydání kopie smlouvy a jejích pøíloh, tedy listin, které daný obsah
zachycují. Stejného omylu se žalobce dopouští i v žalobì, kdy žádá poskytnutí infonnace
ve smyslu pøíloh Investièní smlouvy , taková žádost zjevnì nemá oporu v zákonì. v e stejném
duchu je chybnì fonnulován i petit žaloby, pokud žádá, aby soud naøídil poskytnout
infonnaci, a to pøedmìtnou smlouvu vèetnì jejích pøíloh; žalobní petit budí dojem, že žalobce
nemá zájem o infonnaci, jak ji chápe zákon, tj. ve smyslu obsahu. Z žaloby nevyplývá, že by
se žalobce zajÍmal o obsah Investièní smlouvy, je zøejmé, že usiluje o získání dokumentujako
takového, k èemuž ho však zákon neopravòuje. Na základì zákona má žalobce právo žádat
pouze o sdìlení obsahu smlouvy , v tomto bodì mu bylo vyhovìno, nebo• byl odkázán na text
smlouvy volnì dostupný na intemetu.

Investièní smlouva je postavena tak, že stìžcjní ujednání vèetnì výètu práv
a povinností smluvních stran jsou obsažena v tìle smlouvy a pøílohy obsahují pouze upøesnìní
technických dctailù. Pokud byl dotaz žalobce formulován pouze v obecné rovinì ( Jaké
závazky ÈR na jedné stranì a závazky HMC na, stranì druhé memorandum obsahuje?..),
pak se jeví poskytnutí Investièní smlouvy v rozsahu, v jakém byla zvcøcjnìna, jako
dostateèné. Žalobce ani nepopírá, že se mu poskytnutí informací o obsahu Investièní smlouvy
skuteènì dostalo, nesouhlasí pouze s rozsahem a mírou podrobností, v jakém mu informace
byly poskytnuty. Zákon nestanoví míru podrobnosti poskytovaných informací, pokud byl
dotaz formulován obecnì, nelze tvrdit, že by ministcrstvo pøi poskytování informací
pochybilo. Zákon má sloužit veøejnosti k získávání informací o èinnosti veøejnoprávních
subjektù a pøispìt k transparentnosti veøejné správy , tomu má odpovídat i rozsah a typ
informací, které má veøejnost právo požadovat. Pokud by zákon sloužil jako nástroj
k získávání citlivých informací obchodního charaktcru ve vztahu k podnikatelùm, kteøí
vstupují do obchodních vztahù s veøejnoprávními subjekty, jednalo by se o zneužití zákona.
Zájem na transparentním výkonu veøejné správy se tak støetává s právem na ochranu
informací v obchodním styku. Je tedy nutné posoudit, ktcré informacc obsažené v Investièní
smlouvì mají být zveøejnìny, aby se veøejnost mohla seznámit s èinností veøejné správy,
a které informace pøedstavují hodnotu pouze v podnikatclských kruzích a jsou chránìny
obchodním tajemstvím. Pøed stejným úkolem stálo i ministerstvo. Pøi sjednávání Investièní
smlouvy se pøcsvìdèilo, žc investor má zájem na maximální ochranì obchodních informací
pozdìji obsažených v Investièní smlouvì a jejích pøílohách a èiní nezbytné kroky v tomto
ohledu. Jsou to právì tcchnické detaily, které byly sjednány v pøílohách Investièní smlouvy,
které mají z obchodního hlediska nejvìtší hodnotu. Obsahují pøesnì parametry samotného
investièního projektu, který je bezesporu sám o sobì obchodním tajemstvím. Je proto
logické, že ministerstvo žalobci neposkytlo právì tu èást pøíloh, kterou z výše uvedených
dùvodù posoudilo jako obchodní tajcmství, z žádosti žalobce navíc nevyplývalo, že by mìl
o technické detaily vùbec zájem. Obchodní tajcmství by mìlo být chránìno stejnou mìrou jak
v soukromoprávních vztazích, tak i ve vztazích, kde je jednou ze smluvních stran subjekt
veøejného práva. Jednalo by se o nepøípustnou diskriminaci, pokud by podnikatel vstupující
do obchodního vztahu se subjektem veøejného práva byl znevýhodnìn oproti ostatním
podnikatelùm, kteøí obchodují se soukromoprávními subjekty. V tomto svìtle bv mìl bVt
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posuzován i rozsah a podrobnosti infonnací obchodní povahy, které jsou zveøejòovány na

základì zákona. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby.

Žalobce v replice ze dne 12.9.2006 k vyjádøení žalovaného namítl, že rozsah
poskytnutých infonnací nelze omezit odkazem na dùvìmost infonnací, nebo• zákon taxativnì
vymezuje, kdy infonnace poskytnout nelze. Napadené rozhodnutí však neobsahuje žádné
odùvodnìní k obchodnímu tajemství, než pouze konstatování, že dùvìmé infonnace, a to
v rozsahu znaènì širším, než je vymezuje sama smlouva, jsou obchodním tajemstvím.
K tvrzení žalovaného ve vyjádøení k žalobì, že vodítkem k urèení, které infonnace jsou
obchodním tajemstvím, je sama Investièní smlouva, žalobce namítl, že mu s odkazem na
zveøejnìnou infonnaci byla poskytnuta Investièní smlouva a dvì její pøílohy , aè smlouva
z osmnácti pøíloh za dùvìmé oznaèuje pouze sedm pøíloh. Žalovaný v napadeném rozhodnutí
nikterak nezkoumal, zda jsou naplnìny nároky na posouzení požadovaných infonnací jako
obchodního tajemství. Za pøedmìt obchodního tajemství nelze oznaèit infonnaci, Smlouvu
èi její pøílohy jako celek, obsahují-li jisté údaje, jež bylo lze považovat za obchodní tajemství,
mìl je povinný subjekt pøesnì identifikovat, z materiálu odstranit (zaèemit èi jinak
zneèitelnit) a zbytek materiálu žadateli poskytnout. Žalobce nesouhlasí s názorem žalovaného,
že žalobcova žádost neodpovídá požadavkùm zákona, a že není možné domáhat se vydání
kopie listin, které zachycují obsah infonnace. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona defmuje
"informaci" jako jakýkoli obsah nebo jeho èást v jakékoliv podobì, zaznamenaný na
jakémkoli nosièi, zejména obsah písemného záznamu na listinì Rozlišování mezi
obsahem a fonnou není dle žalobce správné již proto, že je èasto nelze od sebe oddìlit;
povinný subjekt by musel infonnaci z listiny, tedy její obsah, pøevést do jiné formy, opìt
listiny, v níž by s vynecháním infonnací, které poskytnout nelze, zachytil obsah, což se jeví
jako nehospodámé. Z uvedených dùvodù zákonodárce, jak žalobce dále uvedl, výslovnì v § 3
odst. 3 zákona definoval informaci nejen z hlediska jejího obsahu, ale i pokud jde o nosiè této
informace, tedy z hlediska fonnálního. Žalobce uvedl, že tedy má za to, že jeho žádost
odpovídala zákonu a poukázal na ust. § 14 odst. 5 písm. b ) zákona, který stanoví, že pokud
žádost zákonu neodpovídá, povinný subjekt vyzve žadatele kjejímu upøesnìní. Rovnìž
žalobní petit je v souladu se zákonem a není fonnulován chybnì, jak tvrdí žalovaný ve
vyjádøení k žalobì. K tvrzení žalovaného, že žalobní petit budí dojem, že žalobce nemá zájem
o informace jak je chápe zákon, tj. ve smyslu obsahu, a rovnìž k tvrzení, že žalobce nemá
zájem o samotný obsah Investièní smlouvy , žalobce poukázal na to, že svobodný pøístup
k informacím spoèívá na principu, že žádost o infonnace není nutno odùvodòovat.
Splòuje-li požadavky zákona, vztahuje-li se k pùsobnosti povinného subjektu a poskytnutí
informace není omezeno, pak úøad infonnaci poskytnout musí bez ohledu na to, jaké úmysly,
cíle a dùvody má žadatel. Žalobce poukázal na to, že v žalobì uvedl, že bez pøíloh smlouvy,
které jsou její nedílnou souèástí, informaci nelze považovat za úplnou, není kompletní.
Nelze si uèinit správný obrázek o povaze a rozsahu všech závazkù smluvních stran,
podmínek a dalších ustanovení smlouvy , která vždy pøi vymezení jednotlivých èlánkù
odkazuje na pøílohy smlouvy. K tomu žalobce dodal, že napø. Pøíloha è. 5 Èasový rozvrh
Projektu, obsahuje zásadní infonnace, od nichž se odvíjí napø. možnost odstoupení od
smlouvy z dùvodu nedodržení tennínù hannonogramu. Podobnì pokud byla sjednána cena, za
kterou HMC odkoupí od Moravskoslezského kraje pozemky pro výstavbu svého závodu
s odkazem na Posudek, který urèil tržní cenu a je Pøílohou è. 6, je i tento posudek infonnací
spjatou se samotnou smlouvou.

K tvrzení žalovaného, že zákon nestanoví míru podrobnosti poskytovaných informací,
žalobcova žádost byla formulována obecnì a ministerstvo nepochybilo, žalobce namítl, že
zákon žadatele neomezuje v tom, na co se má tázat, povinný subjekt mimo informací, které
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na základì taxativních ustanovení poskytnout nelze, musí všechny ostatní informace
vztahující se kjeho pùsobnosti poskytnout. Považoval-li žalovaný žalobcovu žádost za
nekonkrétní, mìl žalobce podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona vyzvat k upøesnìní žádosti.
Ministerstvo a žalovaný ostatnì nepochybil jenom tím, v jakém rozsahu informace poskytl,

ale i tím, jakým zpùsobem a v jakých lhùtách o žádosti (resp. stížnosti) rozhodl. Žalobce
koneènì ve své replice poukázal na ust. § 62 odst. 1 s.ø.s., a navrW žalovanému, aby vydal
nové rozhodnutí nebo opatøení, pøípadnì jiný úkon, jímž by žalobce uspokojil.

Protože žalovaný nesdìlil soudu zámìr uspokojit žalobce ve smyslu § 62 zákona
è. 150/2002 Sb., soudní øád správní (s.ø.s.), soud napadené rozhodnutí pøezkoumal v mezích
žalobních bodù a vycházel pøi tom ze skutkového a právního stavu, který tu byl v dobì
rozhodování správního orgánu, jak soudu ukládá ust. § 75 odst. 1, 2 s.ø.s. Soud ve vìci
rozhodl bez naøízení ústního jednání podle § 51 odst. 1, 2 s.ø.s. V pøezkumném øízení soud
vycházel z obsahu správního spisu, který byl soudu pøedložen žalovaným.

Z obsahu správního spisu vyplývá, že žalobce žádostí došlou Ministerstvu prùmyslu
a obchodu dne 28.3.2006, žádal podle zákona è. 106/1999 Sb., o následující informace:

kopii memoranda èi Prohlášení o spoleèném zámìru èi Ujednání o porozumìní èi
takového dokumentu jiného názvu ( dále memorandum) podepsaného vládou, resp.
jednotlivými ministry ÈR se spoleèností Hyundai Motor Company
kdy a kým bylo memorandum podepsáno, jak za èeskou stranu tak za HMC
jaké závazky ÈR na stranì jedné a závazky HMC na stranì druhé memorandum

obsahuje
jaké další ustanovení memorandum obsahuje
jaké další závazky pøímo vùèi HMC nebo v souvislosti s výstavbou továmy HMC pro
ÈR plynou z jiných dokumentù než memoranda èi z výsledkù dosavadních jednání
sHMC

Dopisem ze dne 11.4.2006, è.j. 12359/2006/01110 sdìlilo Ministerstvo obchodu
a pfÙmyslu (ministerstvo), že požadované dokumenty nebyly dosud oficiálnì schváleny, byla
pouze ukonèena jednání, jejichž výsledkem je dohoda o investici, kterou musí schválit vedení
HMC a vláda ÈR, toto schválení a následné podepsání smlouvy by mìlo probìhnout
v polovinì kvìtna 2006, po té bude smlouva zveøejnìna; všechny závazky HMC a Èeské
republiky budou v této smlouvì zakotveny .

Dne 26. dubna 2006 žalobce podal stížnost na postup pøi vyøizování žádosti
o infonnace ve lhùtì podle § 16a odst. 3 písm. b) z.è. 106/1999 Sb., v níž poukázal na to,
že v intemetovém tisku (èlánek ze dne 25.4.2006) tvrdí ministr Urban, že memorandum byl0
podepsáno ; proto odpovìdi poskytnuté žalobci dne 11.4.2006 nemusejí být pravdivé,
resp. nebylo zodpovìzeno na otázky ad 1) až 4), èímž ve smyslu § 16a odst. 1 písm. c)
zákona byla infonnace poskytnuta pouze èásteènì aniž o zbytku žádosti bylo vydáno
rozhodnutí o odmítnutí dle § 15 zákona. Stìžovatel žádal poskytnutí infonnací.

O podané stížnosti bylo rozhodnuto žalobou napadeným rozhodnutím, jehož obsah je
zmínìn shora.

Soud vycházel z tìchto podstatných skuteèností:



5 Ca 148/2006pokraèovánJ 9

Podle § 14 odst. 5 z.è. 106/1999 Sb., ve znìní úèinném od 23.3.2006 (dálejen zákon),
tj. v dobì podání pøedmìtné žádosti, povinný subjekt posoudí žádost: a) brání-li nedostatek
údajù žádosti jejímu vyøízení, vyzve žadatele k doplnìní žádosti, nevyhoví-li žadatel této
výzvì, žádost odloží; b) je-li žádost formulována pøíliš obecnì, vyzve k upøesnìní žádosti,
není-li žádost upøesnìna, rozhodne o odmítnutí žádosti; c) nevztahují-li se požadované
informace k pùsobnosti povinného subjektu, žádost odloží; d) nerozhodne-li podle § 15,
poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhùtì nejpozdìji 15 dnù od pøijetí žádosti
(tuto lhùtu mùže povinný subjekt prodloužit ze závažných dùvodù vyjmenovaných v zákonì,
nejvýše však o 1 0 dní). Podle § 15 odst. 1 uvedeného zákona pokud povinný subjekt žádosti,
by• i jen zèásti, nevyhoví, vydá ve lhùtì pro vyøízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
popøípadì o odmítnutí èásti žádosti (dále jen rozhodnutí o odmítnutí žádosti), s výjimkou
pøípadù, kdy žádost odloží; podle odst. 2) pokud nebylo žádosti vyhovìno z dùvodù ochrany
obchodního tajemství podle § 9, musí být v odùvodnìní rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává
právo k tomuto obchodnímu tajemství.

Podle § 20 odst. 4 písm. a) zákona pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pøi
postupu podle tohoto zákona pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti ustanovení správního øádu.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti tedy musí splòovat náležitosti rozhodnutí (výrok,
odùvodnìní, pouèení) stanovené v § 68 z.è. 500/2004 Sb., správní øád, a jeho písemné
vyhotovení musí být oznaèeno ve smyslu § 69 správního øádu. Dopis Ministerstva prùmyslu
a obchodu ze dne 11.4.2006, è.j. 12359/2006/01110 nesplòuje po stránce formální, ale ani
obsahové, pøedpoklady pro to, aby mohl být posouzen jako rozhodnutí o odmítnutí žádosti
o informace. Lze tedy konstatovat, že Ministerstvo prùmyslu a obchodu ve lhùtì pro
poskytnutí informací (tj. ve lhùtì 15 dnù od pøijetí žádosti) žádanou informaci neposkytlo
podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona ani nevydalo rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15
zákona.

Žalobce podal stížnost na postup pøi vyøizování žádosti a to s oïkazem na § 16a
odst. 1 písm. c ) zákona, podle kterého stížnost na postup pøi vyøizování žádosti mùže podat
žadatel, kterému byla informace poskytnuta èásteènì, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno
rozhodnutí o odmítnutí. Ani žalobce tedy nepovažoval dopis Ministerstva obchodu
a prùmyslu ze dne 11.4.2006, è.j. 12359/2006/0 111 0 za rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle
§ 15 zákona; proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze ostatnì podat
odvolání podle § 16 zákona, nikoli stížnost podle § 16a zákona. Podanou žalobou se pak
ovšem žalobce nemùže úspìšnì domáhat, aby soud kromì rozhodnutí ministra prùmyslu
a obchodu ze dne 22.5.2006 èj. 12359/2006/01110 zrušil i "rozhodnutí" Ministerstva
prùmyslu a obchodu ze dne 11.4.2006, è.j. 12359/2006/01110; uvedený dopis -sdìlení,
ministerstva není rozhodnutím o odmítnutí/èásteèném odmítnutí žalobcovy žádosti.

Ani žalovaný neposoudil sdìlení Ministerstva pfÙmyslu a obchodu ze dne 11.4.2006,
è.j. 12359/2006/01110 jako rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo• postupoval podle
§ 16a odst. 6 písm. c) zákona. Do správního spisu je založeno usnesení ministra prùmyslu
a obchodu, jímž podle § 16a odst. 6 písm. c ) pøevzal vyøízení pøedmìtné žádosti
o informace. Napadeným rozhodnutím pak podle téhož ustanovení rozhodl, že stížnosti
vyhovuje tak, že vìc usnesením pøejímá, a ad a) informaci o závazcích smluvních stranjakož
i text smlouvy poskytuje (odùvodnìní rozhodnutí obsahuje odkaz na webové stránky, kde
je text smlouvy uveøejnìn), ad b) žádost o informace, které jsou ve smlouvì oznaèeny jako
dùvìrné, dle § 17 obchodního zákoníku, odmítá.
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Podle § 16a odst. 6 písm. c ) zákona, nadøízený orgán pøi rozhodování o stížnosti
pøezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že usnesením vìc pøevezme

a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Toto zákonné ustanovení
upravuje pøípad, kdy nadøízený orgán fakticky koná na místì povinného subjektu;
rozhodnutím o odmítnutí žádosti ve smyslu § 16a odst. 6 písm. c ) zákona se tak
nepochybnì rozumí i rozhodnutí o odmítnutí èásti žádosti (viz. § 15 odst. 1 zákona).
Žalobce proto v podané žalobì nedùvodnì namítá, že ustanovení § 16a odst. 6 písm. c )
zákona, které hovoøí o odmítnutí žádosti jako celku, umožòuje využít pouze jednu

z možností, tj. buï informace poskytnout, nebo žádost (jako celek) odmítnout. Namítá-li dále
žalobce, že žalovaný o jeho stížnosti nerozhodl v zákonné lhùtì 15 dnù od jejího pøedložení
(§ 16a odst. 8 zákona), pak nelze než konstatovat, že zákon s nedodržením této lhùty
nespojuje žádné právní dùsledky , namítaná skuteènost proto nezakládá dùvod pro zrušení

rozhodnutí o podané stížnosti.

Jako dùvodnou však soud posoudil žalobní námitku, že napadené rozhodnutí je
nepøezkoumatelné, nebo• neobsahuje øádné zdùvodnìní odepøení informací podle § 9 zákona.

Soud vycházel z tìchto podstatných skuteèností

Zákon è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k infonnacím, zajiš•uje provedení
práva zaruèeného Listinou základních práv a svobod v èl. 17 (práva na infonnace ); toto právo
lze omezit pouze zákonem, a to pouze tehdy, jde-li o opatøení v demokratické spoleènosti
nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpeènost státu, veøejnou bezpeènost, ochranu
veøejného zdraví a n1favnosti (èl. 17 odst. 4 Listiny).

Žalovaný ve vyjádøení k žalobì namítá, že žalobcova žádost o informace
v nìkterých bodech neodpovídá zákonu, podle žalovaného se zákon vztahuje pouze na
poskytnutí informací ve smyslu obsahu a není možné domáhat se vydání kopie smlouvy
a jejích pøíloh, tedy Iistin, které daný obsah zachycují. Soud však je toho názoru, že pokud
žadatel o informaci žádá kopii urèitého dokumentu jako ce1ku, pak nevylouèil žádný z údajù
v nìm obsažený jako takový, který nepožaduje. Ustanovení § 12 zákona è. 106/1999 Sb.,
stanoví, že všechna omezení práva na informace provede povinný subjekt tak, že poskytne
požadované informace vèetnì doprovodných informací po vylouèení tìch informací, o nichž
to stanoví zákon, právo odepøít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá dùvod odepøení.
Soud proto má shodnì s žalobcem za to, že pokud dokument žádaný podle zákona
è. 106/1999 Sb., obsahuje informace, jejichž poskytnutí je vylouèeno zákonem, je na
správním orgánu uèinit opatøení nutná kjejich ochranì, napø. zneèitelnìním; skuteènost, že
žadatel se domáhá poskytnutí Iistin zachycujících urèité konkrétní informace, nemùže být
sama o sobì dùvodem pro odmítnutí informací.

Ostatnì sám žalovaný napadeným rozhodnutím žádost o poskytnutí informací zèásti
odmítl nikoli proto, že žalobce žádal kopie v žádosti uvedených dokumentù, tedy listin, které

zachycují obsah informací, nýbrž s odùvodnìním, že žádané informace nelze poskytnout

podle § 9 odst. 1 zákona, nebo• jde o obchodní tajemství.

Podle § 9 odst. 1 zákona, pokud je požadovaná infonnace obchodním tajemstvím,
povinný subjekt ji neposkytne; výjimku stanoví odstavec 2), dle kterého pøi poskytování
infonnace, která se týká používání veøejných prostøedkù, se nepovažuje poskytnutí infonnace
o rozsahu a pøíjemci tìchto prostøedkù za porušení obchodního tajemství. K pojmu "obchodní
tajemství" odkazuje zákon na ust. § 17 obchodního zákoníku, dle kterého je obchodní
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tajemství pøedmìtem práv náležejících k podniku, tvoøí je veškeré skuteènosti obchodní,
výrobní èi technické povahy související s podnikem, které mají skuteènou nebo alespoò
potenciální materiální èi nemateriální hodnotu, nejsou v pøíslušných obchodních kruzích
bìžnì dostupné, mají být podle vùle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím
zpùsobem jejich utajení zajiš•uje. Podle § 18 obchodního zákoníku podnikatel provozující
podnik, na který se obchodní tajemství vztahuje, má výluèné právo tímto tajemstvím
nakládat, zejména udìlit k jeho užití svolení a stanovit podmínky takového užití. Podle § 19
obchodního zákoníku právo k obchodnímu tajemství trvá, pokut trvají skuteènosti uvedené
v § 17 .Podle § 20 obchodního zákoníku proti porušení nebo ohrožení práva na obchodní
tajemství pøísluší podnikateli právní ochrana jako pøi nekalé soutìži.

Má-li se jednat o obchodní tajemství, musí být naplnìny všechny jeho pojmové znaky

vymezené ustanovením § 17 obchodního zákoníku.

Jak je již shora uvedeno, žalovaný napadeným rozhodnutím rozhodl, že ad a)
informaci o závazcích smluvních stran jakož i text smlouvy poskytuje; v odùvodnìní odkázal
na webové stránky, na nichž je zveøejnìn text smlouvy s výjimkou èástí oznaèených jako
dùvìmé chránìných dle § 17 obchodního zákoníku jako obchodní tajemství, a ad b ) žádost
o informace, které jsou ve smlouvì oznaèeny jako dùvìmé dle § 17 obchodního zákoníku,
odmítl; v odùvodnìní rozhodnutí uvedl, že tyto informace nelze poskytnout podle § 9 odst. 1

zákona.

Žalovaný se zabýval pouze jedním ze znakù obchodního tajemství vymezených v § 17
obchodního zákoníku, a to vùlí podnikatele k utajení urèitých infonnací. K argumentaci
žalovaného ve vyjádøení k žalobì, že nelze dovozovat, že obchodní tajemství pøedstavovaly
pouze pøílohy jako obchodní tajemství oznaèené ve smlouvì, že vùle podnikatele vedoucí
k ochranì obchodního tajemství mùže být vyjádøena rùzným zpùsobem, nebo• obchodní
zákoník nevyžaduje oznaèení obchodního tajemství písernnou fonnou, že se ministerstvo pøi
sjednávání smlouvy opakovanì pøesvìdèilo o zájmu investora na maximální ochranì
obchodních infonnací obsažených ve smlouvì a jejích pøílohách, a že právì proto
neposkytlo právì tu èást pøíloh, kterou z tìchto dùvodù posoudilo jako obchodní tajemství,
soud uvádí, že plnì vycházel z obsahu napadeného rozhodnutí, jímž žalovaný podle § 9
odst. 1 zákona odmítl žádost o infonnace, které byly jako dùvìmé dle § 17 obchodního
zákoníku oznaèeny ve smlouvì. Jiné úvahy o vùli podnikatele na utajení urèitých
skuteèností z vydaného rozhodnutí nevyplývají, tvrzeními obsaženými ve vyjádøení
k žalobì, nikoli však rovnìž ve vydaném rozhodnutí, se soud zabývat nemùže. Nad to soud
v této souvislosti odkazuje na konstantní judikaturu (napø. è. 768/2006 Sb. NSS,
è. 1469/2008 Sb. NSS), podle kterc musí být z hlediska § 9 odst. 1 ,2 zákona o svobodném
pøístupu k infonnacím urèitá skuteènost za obchodní tajemství oznaèena výslovnì.

Investièní smlouva (smlouva mezi Hyundai Motor Company ("HMC"), Èeskou
republikou, jednající a zastoupenou spoleènì Ministerstvem prùmyslu a obchodu,
Ministerstvem financí, Ministerstvem práce a sociálních vìcí, Ministerstvem dopravy
a Ministerstvem vnitra a dále Moravskoslezským krajem ("Èeské strany") a Agenturou pro
podporu podnikání a investic Czeclunvest (která je stranou smlouvy pouze pro úèely èl. 2,9,
a 18.3) ve svém èlánku 18.15 uvádí, že souèástí smlouvy jsou Pøílohy oznaèené 1. 18.
V Pøíloze 1 nazvané Definice, je stanoveno, že "Dùvìmé informace" znamená veškeré
informace èi údaje, obsažené v pøílohách 5,6, 7,8,10.11 a 12, které strany oznaèují jako
obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku.
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Z obsahu Investièní smlouvy tedy vyplývá, žc infonnace èi údaje ("dùvìmé
infonnace") pøíloh 5, 6, 7 , 8, 1 0, 11 a 12 smluvní strany (podpisem smlouvy) výslovnì
oznaèily za obchodní tajemství podle § 17 obchodního zákoníku. Na tom dle mínìní soudu
nièeho nemìní ani žalobcem namítaná skuteènost, že dùvìmé infonnace (§ 271 obchodního
zákoníku) nelze zamìòovat s infonnacemi chránìnými jako obchodní tajemství podle § 17
obchodního zákoníku; by• Pøíloha 1 zmiòuje infonnace "dùvìmé", zároveò je výslovnì
oznaèuje za obchodní tajemství dle § 17 obchodního zákoníku.

Podle tvrzení žalobce, které žalovaný nezpochybnil, byla na webových stránkách
zveøejnìna Smlouva a pouze dvì její pøílohy, aè jako obchodní tajemství bylo smlouvou
(Pøílohou è. 1) oznaèeno 7 z 18 pøíloh smlouvy. Napadené rozhodnutí nikterak neøeší,
proè žalovaný neposkytl informace obsažené v tìch pøílohách smlouvy, které smluvní strany
ve smlouvì jako obchodní tajemství neoznaèily, a které nebyly na webových stránkách
zveøejnìny. Napadené rozhodnutí je v této èásti nepøezkoumatelné pro nedostatek dùvodù.
Již tato skuteènost je sama o sobì dùvodem, pro který soud rozhodnutí žalovaného zrušil.

Podle § 15 odst. 2 zákona v odùvodnìní rozhodnutí, jímž nebylo žádosti vyhovìno
z dùvodu ochrany obchodního tajemství podle § 9, musí být uvedeno, kdo vykonává právo
k tomuto obchodnímu tajemství. Jde -li o infonnace obsažené ve smlouvì, kdy právo
k obchodnímu tajemství vykovává pouze nìkterá ze smluvních stran, lze usoudit, že smlouva
již proto obsahuje i jiné skuteènosti, než pouze ty, které jsou zpùsobilé naplnit pojmové
znaky obchodního tajemství.

-)"- ~..,. -,-,-'" ..-'-e,~.~ , "
Obchodill tajemství musí nést všechny pojmové znaky vymezené ust. § 17 obchodního

zákoníku. Infoffilace by• dùvìmého charakteru, které napøíklad nemají ani potenciální
hodnotu nebo které jsou dostupné v obchodních kruzích, nemohou být obchodním
tajemstvím. Podnikatel sice rozhoduje o tom, zda bude skuteènosti, které považuje za
obchodní tajemstvím, utajovat ( existence pojmového znaku " vùle podnikatele urèité
skuteènosti utajit" tedy závisí na nìm), avšak svým rozhodnutím nemùže uèinit obchodní
tajemství z nìèeho, co jím není pro absenci nìkterého z ostatních pojmových znakù.

Žalovaný v napadeném rozhodnutí, s výjimkou vùle utajit informace pøíloh 5, 6, 7 ,
8, 10, 11 a 12, ostatní pojmové znaky obchodního tajemství nczkoumal a existenci ostatních
náležitostí obchodního tajemství požadovaných § 17 obchodního zákoníku nezdùvodnil
a nedoložil. V pøípadì informací zbylých pøíloh smlouvy, které ani nebyly smlouvou
oznaèeny jako obchodní tajemství, ani nebyly spolu se smlouvou zveøejnìny , pak napadené
rozhodnutí nedokládá naplnìní žádného z pojmových znakù obchodního tajemství, tj. ani vùle
informace v nich obsažené utajit. Rozhodnutí žalovaného je i v této otázce nepøezkoumatelné
pro nedostatek dùvodù, což zakládá další dùvod pro jeho zrušení.

Pøisvìdèit nelze ani tvrzení žalovaného, který ve vyjádøení k žalobì dovozoval,
že poskytnutí Investièní smlouvy v rozsahu, v nìmž byla zveøejnìna, je dostateèné, nebo•
stìžejní ujednání vèetnì výètu práv a povinností jsou obsažena v tìle smlouvy, pøílohy
obsahují pouze upøesnìní detailù, a žalobcova žádost byla obecnì formulovaná. K této
argumentaci lze poukázat na obsah podané žádosti, v níž žalobce požadoval kopie uvedených
dokumentù, ale i informaci o všech z nich plynoucích závazcích a dalších ustanoveních.
Pokud o této žádosti žalovaný rozhodl tak, že žádost odmítl ohlednì informací smlouvou
oznaèených ve smyslu § l7 obchodního zákoníku, pak nelze mít za to, že by žádosti bylo
plnì vyhovìno. Odmítnutí poskytnutí informací musí být náležitì odùvodnìno, nebo• podle
§ 20 odst. 4 písm. a) zákona na rozhodnutí o odmítnutí žádosti plnì dopadají pøíslušná
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však, jak soud již shora rozvedl,ustanovení správního øádu. Napadené rozhodnutí

požadavek náležitého odùvodnìní nesplòuje.

Žalobce žádal, aby soud fozhodnutí zrušil a podle § 16 odst. 4 zákona žalovanému
naøídil poskytnout Investièní smlouvu vèetnì všech pøíloh.

Podle § 16 odst. 4 zákona pøi soudním pøezkumu rozhodnutí o odvolání na základì
žaloby podle zvláštního právního pøedpisu soud pøezkoumá, zda jsou dány dùvody pro
odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné dùvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí
o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu naøídí

požadované informace poskytnout.

Soud má za to, že citované ustanovení dopadá i na rozhodnutí o odmítnutí žádosti
vydané podle § 16a odst. 6 písm. c ) zákona, a to i v souzeném pøípadì, kdy se ve smyslu
§ 16a odst. 9 zákona proti vydanému rozhodnutí nelze odvolat (nebo• rozhodnutí vydal
nadøízený orgán urèený podle § 20 odst. 5 zákona). Pøi výkladu samotného obsahu ustanovení
§ 16 odst. 4 zákona soud postupoval shodnì s rozsudkem Nejvyššího správního soudu
uveøejnìném v è. 1469/2008 Sb. NSS. V nìm se Nejvyšší správní soud pøiklonil k výkladu
odvíjejícím se od pøezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí, kdy soud vìcnì zhodnotí
dùvody pro odepøení informace uvádìné správním orgánem a zváží, zda ospravedlòují
neposkytnutí požadované informace. Dojde-li k negativnímu závìru, zruší rozhodnutí a naøídí
správnímu orgánu, aby informaci poskytl, pøièemž tento postup mùže zvolit pouze tehdy,
lze-li správní rozhodnutí a jeho dùvody pøezkoumat. V opaèném pøípadì soud napadené
rozhodnutí pouze zruší a vrátí správnímu orgánu k dalšímu øízení.

Mìstský soud v Praze, který napadené rozhodnutí z hlediska žalovaným uvádìných
dùvodù pro odepøení infonnací shledal nepøezkoumatelným, proto podle § 78 odst. 1, 4 za
použití ust. § 76 odst. 1 písm. a) s.ø.s., rozhodllutí zrušil a vìc žalovanému vrátil k dalšímu
øízení, jak je uvedeno ve výroku rozsudku.

O nákladech øízení soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s.ø.s. Úspìšnému žalobci soud
pøiznal náhradu nákladù øízení za soudní poplatek ve výši 2.000,- Kè a za právní zastoupení
advokátem ve výši 5.414,50 Kè; a to za dva úkony právní služby /pøevzetí vìci a sepsání
žaloby/ po 1000,- Kè a dva související paušální poplatky po 75,- Kè, a za jeden úkon právní
služby -replika ze dne 12.9.2006 za 2.100,- Kè a související paušální poplatek za 300,- Kè;
podle §§ 7, 9 odst. 3 písm. f) a 13 odst. 3 vyhl. è. 177/1996 Sb., a to po zvýšení o 19% DPH.
Náklady øízení celkemjsou tedy ve výši 7.414,50 Kè.

P o u È e n í: Proti tomuto rozsudku Ize podat kasaèní stížnost za podmínek ust. § 1 02 a násl.
s.ø.s., ve lhùtì do dvou týdnù po doruèení rozsudku, prostøednictvím
Mìstského soudu v Praze k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle § 1 05 odst. 2
s.ø.s. stìžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stìžovatel,
jeho zamìstnanec nebo èlen, který za nìj jedná nebo jej zastupuje,
vysokoškolské právnické vzdìlání, které je podle zvláštních zákonù
vyžadováno pro výkon advokacie.

V Praze dne 4. dubna 2008

JUDr .Eva P e c h o v á , v .r .
pøedsedkynì senátu

~

Za správnost vyhotovení: Holeèková
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