Povinný subjekt:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
IČ: 71377999

Příjemce:

Č. j.:03620 /19/CI
V Praze dne 20.6. 2019

Rozhodnutí o částečném poskytnutí informací a částečném odmítnutí žádosti podle
zákona č. 106/1999 Sb.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, IČ: 71377999, se sídlem Štěpánská
567/15, 120 00 Praha 2 (dále jen „povinný subjekt“) ve věci žádosti výše uvedeného žadatele
ze dne 6. 6. 2019, doručené povinnému subjektu datovou schránkou dne 6. 6. 2019 (dále jen
„žádost“), již žadatel žádal o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkajících se
poskytnutí všech dokumentů (v elektronické podobě), které se týkají žádosti o dotaci,
rozhodování o dotaci a přidělení dotace s názvem Komplexní projekt inovace výrobních
postupů, registrační číslo CZ.1.03/4.1.00/14.00644, operační program Podnikání a inovace,
rozhodl takto:
I.
Povinný subjekt v souladu s ustanoveními § 4 a § 14 odst. 5 písm. d) zákona žadateli
částečně poskytuje požadovanou informaci, a to částečné poskytnutí dokumentů, které
se týkají žádosti o dotaci, rozhodování o dotaci a přidělení dotace s názvem Komplexní
projekt inovace výrobních postupů, registrační číslo CZ.1.03/4.1.00/14.00644, operační
program Podnikání a inovace, a to v částech, které lze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
v platném znění, poskytnout. Požadované informace jsou vzhledem k rozsahu
požadovaných informací zasílány v materializované elektronické podobě na DVD nosiči
poštovní zásilkou do vlastních rukou příjemce. Doručení celého objemu požadovaných
informací datovou schránkou není technicky možné.

II.
Povinný subjekt tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona odmítá žádost co do
částečného poskytnutí dokumentů (v elektronické podobě), které se týkají žádosti o dotaci,
rozhodování o dotaci a přidělení dotace s názvem Komplexní projekt inovace výrobních
postupů, registrační číslo CZ.1.03/4.1.00/14.00644, operační program Podnikání a inovace,
které nelze ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, poskytnout, a to v částech:
1. obsahujících obchodní tajemství ve smyslu § 9 odst. 1 zákona ve spojení s § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
2. týkajících se osobních údajů fyzických osob ve smyslu § 8a zákona,
3. týkajících se informací vzniklých bez použití veřejných prostředků, které byly předány
osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím
informace souhlasí, ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona.

Odůvodnění:
Dle ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona neshledal povinný subjekt částečně důvody k odepření
žádosti žadatele a rozhodl, jak je výše uvedeno ve výroku I.
Informace týkající se rozhodnutí u výše uvedeného výroku II bodu 1. jsou obchodním
tajemstvím ve smyslu § 9 odst. 1 zákona ve spojení s § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Jedná se ve smyslu § 504
občanského zákoníku o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž
vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Vlastník, společnost
Lovochemie, a.s., výslovně označil informace uvedené v odstavci II. bodu 1. za obchodní
tajemství (konkrétně se jedná o všechny informace týkající se duševního vlastnictví
vztahující se k předmětu žádosti) a neudělil svolení k jejich zpřístupnění; kumulativně tyto
informace splňují další výše uvedené znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504
občanského zákoníku.
Ve smyslu § 15 odst. 2 zákona je z hlediska neposkytnutých informací osobou, která
vykonává právo k obchodnímu tajemství společnost Lovochemie, a.s.
Informace týkající se rozhodnutí u výše uvedeného výroku II. bodu 2. jsou informacemi
týkajícími se osobních údajů fyzických osob ve smyslu § 8a zákona. Dle § 8a zákona
informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní
údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich
ochranu. Ke zveřejnění těchto osobních údajů nebyl dán dotčenými fyzickými osobami
souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR) a prováděcího vnitrostátního zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Informace týkající se rozhodnutí u výše uvedeného výroku II. bodu 3. jsou informacemi
vzniklými bez použití veřejných prostředků, které byly předány osobou, jíž takovouto
povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, ve smyslu
§ 11 odst. 2 písm. a) zákona. Tento souhlas nebyl těmito subjekty udělen, tyto informace
tedy nelze dle zákona zveřejnit. Konkrétně se jedná o část studie proveditelnosti a část
dokumentace týkající se veřejné zakázky na Komplexní projekt inovace výrobních postupů
(nabídky a komunikace s uchazeči) obsahující informace o jiných subjektech, než je
Lovochemie, a.s.., když povinný subjekt nedisponuje souhlasem těchto subjektů
s poskytnutím informace.

Poučení k odmítnutí požadovaných informací – výrok II. výše:
Proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle § 83 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), k Ministerstvu průmyslu
a obchodu jako nadřízenému správnímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
odmítnutí žádosti příjemci. Odvolání se podává dle § 86 odst. 1 správního řádu u povinného
subjektu.

S pozdravem
Ing. Silvana Jirotková, pověřena řízením Agentury pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

