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Ministerstvo �naní �RDo datové shránky

Odpov¥¤ na dopis zna£ky45/32085/2011/777 IK ze dne17. 3. 2011 Na²e zna£ka Praha26. 3. 2011Podání rozkladu proti rozhodnutí o odep°ení informaePodávám rozklad proti rozhodnutí Ministerstva �naní o odep°ení informaí ze dne 17. b°ezna 2011,které se týká odep°ení informaí ohledn¥ pohledávek z majetku bývalé �eské konsolida£ní agentury.Navrhuji, aby bylo rozhodnutí zru²eno a povinný subjekt poºadované informae poskytl.Dále podávám stíºnost podle �175 Sp� na postup správního orgánu, který vydal rozhodnutí, protoºemi nedoru£il rozhodnutí do datové shránky, a£koliv k tomu byl podle �19(1) Sp� povinen. �ádámo vyrozum¥ní o vy°ízení stíºnosti, výsledku ²et°ení a opat°eníh p°ijatýh k náprav¥.�ádám o doru£ování do datové shránky 4memzkm.Od·vodn¥ní:Povinný subjekt od·vodnil odep°ení informaí �9(1) InfZ, podle n¥hoº se poºadovaná informae,která je obhodním tajemstvím, neposkytne. �adatel má za to, ºe poºadované informae v·benejsou obhodním tajemstvím, tím spí² nejsou obhodním tajemstvím �eské konsolida£ní agenturynebo Ministerstva �naní, jak tvrdí povinný subjekt.Podle �17 ObhZ tvo°í obhodní tajemství ve²keré skute£nosti obhodní, výrobní £i tehniké povahysouvisejíí s podnikem, které mají skute£nou nebo alespo¬ poteniální materiální £i nemateriálníhodnotu, nejsou v p°íslu²nýh obhodníh kruzíh b¥ºn¥ dostupné, mají být podle v·le podnikateleutajeny a podnikatel odpovídajíím zp·sobem jejih utajení zaji²´uje.Povinný subjekt se ve výkladu rozsahu obhodního tajemství z°ejm¥ dopustil exesu. Jiº na za£átkuargumentae tvrdí, ºe �[�eská konsolida£ní℄ agentura byla oprávn¥na ozna£it za obhodní tajemstvíjakoukoliv £ást ze své £innosti, ohledn¥ níº dosp¥la k záv¥ru, ºe má být podle její v·le utajena.�Takový výklad ustanovení �10(2) zákona £. 239/2001 Sb., o �KA, má t°i základní nedostatky, kterého £iní nep°ijatelným. Za prvé by implikoval libov·li �eské konsolida£ní agentury neboli neomezenéa absolutní správní uváºení, které je v rozporu s prinipy právního státu a £l. 2(3) Ústavy. Protoje nutno aplikaí rozum¥t fakt, ºe �KA mohla vyjád°it v·li, aby ur£ité skute£nosti byly utajenyve smyslu obhodního tajemství, která v²ak sama o sob¥ ani ve spojitosti s existení agendy �eskékonsolida£ní agentury (jak uvádí body a) a e) od·vodn¥ní rozhodnutí na str. 4) nezakládá d·vodpro odep°ení informaí podle p°edpisu ve°ejného práva. Za druhé by výklad povinného subjektuzela pop°el právo na p°ístup k informaím podle Listiny, protoºe by u �eské konsolida£ní agenturyprávo vylou£il, aniº by byly spln¥ny podmínky p°edepsané £l. 17(4) Listiny. Za t°etí by tento výklad
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zp·sobil v právním °ádu zmatek, protoºe by pouºíval odkaz na soukromoprávní institut obhodníhotajemství podnikatele k n¥£emu úpln¥ jinému, neº byl zamý²lený ú£el, totiº neomezenému utajováníinformaí ve°ejnýh subjekt·.Nelze proto p°isv¥d£it argumentai povinného subjektu, ºe �eská konsolida£ní agentura mohla svýmvnit°ním p°edpisem omezit právo na p°ístup k informaím a pod°azovat pod pojem obhodníhotajemství i skute£nosti, které nespl¬ují zákonné znaky. Takové ozna£ení za obhodní tajemství bynem¥lo právníh ú£ink·, tím spí² by nem¥lo právníh ú£ink· ve ve°ejném právu.Stejný právní názor vyjád°il i Nejvy²²í správní soud v p°ípad¥ Holub (Respekt) v. Ministerstvo�naní �R A 2/2003 v rozsudku ze dne 31. 7. 2005, na jehoº argumentai se ºadatel odvoláváv plném rozsahu:�Smlouva je dvoustranným právním aktem, a lze jen obtíºn¥ tvrdit, ºe její obsah se skládá pouzez informaí poskytnutýh jednou ze smluvníh stran. Za této situae by snad bylo moºné uvaºovato pod°azení n¥kterýh £ástí smlouvy, prokazateln¥ obsahujííh informae poskytnuté pouze druhousmluvní stranou, výjime podle ustanovení � 11 odst. 2 písm. a) zákona o svobodném p°ístupuk informaím. [. . . ℄ Pod°azení elé smlouvy itovanému zákonnému ustanovení se tu dovozuje jenomproto, ºe si smluvní strany sjednaly zahovávání d·v¥rnosti o do obsahu a podmínek smlouvy. Natakový p°ípad ov²em výjimka hráníí informae poskytnuté jinou osobou zjevn¥ nedopadá.�Pohybení povinného subjektu p°i vydání rozhodnutí o odep°ení informae je o to závaºn¥j²í, ºev uvedeném °ízení p°ed správním soudem byl ú£astníkem °ízení a tudíº byl s tímto výkladem Ne-jvy²²ího správního soudu srozum¥n.Rozhodnutí ve°ejného subjektu p°evzít pohledávky soukromýh subjekt· v£etn¥ závazk· ml£en-livosti rozhodn¥ nelze uplatnit v·£i ºadateli, který vykonává svoje ústavn¥ zaru£ené právo na infor-mae v drºení ve°ejného subjektu, ledaºe by tak stanovil zákon. Zákon tak £iní pouze s odvolánímna obhodní tajemství, nikoliv ov²em na r·zné smluvn¥ dohodnuté povinnosti ml£enlivosti, kteréby význam informa£ního zákona efektivn¥ negovaly.Podle £l. 17(5) Listiny musí být podmínky a omezení práva na informae stanoveny zákonem, oºse v p°ípad¥ záleºitostí uvedenýh ve sm¥rnii �KA £. S/01/212/05 vybo£ujííh ze zákonnéhovymezení obhodního tajemství nestalo. Stanoví-li zákon výjimku z obené povinnosti správníhoorgánu poskytovat informae o své £innosti (�9 InfZ), nem·ºe správní orgán poskytování informaíomezit nad zákonný ráme vlastním úkonem, resp. úkonem svého právního p°edh·de, jak se stalov p°ípad¥ uvedeného vnit°ního p°edpisu �eské konsolida£ní agentury. Uzavírá-li osoba soukroméhopráva smlouvu s ve°ejného práva musí zásada obeného omezení státní moi p°eváºit nad zásadouobené volnosti soukromýh subjekt·. Smluvní ujednání, p°ekra£ujíí zákonný ráme pro výkonstátní moi, nem·ºe vést k omezení ústavního a zákonného práva t°etíh osob (práva na informae)a správní orgán se na takové smluvní ujednání nem·ºe s úsp¥hem odvolat.Proto ºadatel dosp¥l k záv¥ru, ºe povinný subjekt myln¥ vyloºil rozsah obhodního tajemství azneuºil neomezené správní uváºení k odep°ení p°ístupu k informaím. Na okraj rozkladu je nutnopovinnému subjektu vytknout, ºe postupoval u v²eh pohledávek pau²áln¥ (viz bod e) na str. 4rozhodnutí), oº zjevn¥ odporuje ustanovení �12 InfZ.S pozdravemJakub Mihálek


