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ROZHODNUTÍ
Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace,
se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359 (dále
jen „ROPID“ nebo „povinný subjekt“), jako povinný subjekt podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), rozhodl podle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ v prvním
stupni takto:
Žádost žadatele
(dále jen „žadatel“), ve které se domáhá poskytnutí
uzavřených smluv za období od 1. 1. 2021 do 3. 12. 2021 mezi povinným
subjektem a 1) společností Pražské Benátky s.r.o., 2) společností Druhá
všeobecná člunovací společnost v.o.s., 3) společností Pražské přívozy s.r.o.,
4) jinou společností, jejímž jednatelem nebo společníkem je pan Zdeněk
Bergman, r.č. 701220/1911, bytem Praha 1 - Staré Město, Platnéřská 191/4,
PSČ 110 00, 5) vyúčtování finančních prostředků vynaložených povinným
subjektem na provoz přívozů provozovaných společnostmi Pražské Benátky
s.r.o., Druhá všeobecná člunovací společnost v.o.s., Pražské přívozy s.r.o. a
jinou společností, jejímž jednatelem nebo společníkem je pan Zdeněk
Bergman., se podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 1 a 2 InfZ
částečně o d m í t á.
Odůvodnění:
Žádostí ze dne 8. 12. 2021, která byla povinnému subjektu doručena
prostřednictvím datové schránky dne 12. 12. 2021, se žadatel domáhal
poskytnutí uzavřených smluv mezi povinným subjektem a společnostmi
provozující přívozy a vyúčtování finančních prostředků vynaložených
povinným subjektem na provoz přívozů. Dne 14. 12. 2021 byla totožná žádost
(datovaná dne 10. 12. 2021) doručena povinnému subjektu s opravou chyby
v psaní, když na jednom místě byl chybně identifikován povinný subjekt.
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Povinný subjekt posoudil podanou žádost a sdělením povinného subjektu ze
dne 27. 12. 2021, č. j. 1314/21/O
byla žadateli poskytnuta většina
informací.
V případě jedné smlouvy uzavřené mezi povinným subjektem, společností
Pražské Benátky s.r.o. a dalšími smluvními stranami, shledal povinný subjekt
naplnění důvodu pro odmítnutí poskytnutí informace podle § 11 odst. 2 písm.
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c) InfZ, neboť poskytnutím smlouvy o využívání dat v rámci multikanálového
odbavovacího systému, uzavřené dne 30. 7. 2018, interní číslo smlouvy
240/18, by byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva
autorského nebo práv souvisejících s právem autorským.
Multikanálový odbavovací systém je totiž dílem ve smyslu § 2 zákona č.
121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Ochrana práv
k tvůrčí duševní činnosti je stejně jako právo na informace zaručena Listinou
základních práv a svobod, ochrana autorského práva však má vždy přednost
před právem na informace. V souladu s § 15 odst. 2 InfZ pak povinný subjekt
uvádí, že je mu známa osoba, která vykonává majetková práva k předmětu
ochrany práva autorského, kterou je společnost Operátor ICT, a.s., se sídlem
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO 02795281.
Povinný subjekt není oprávněn poskytnout informace, v případě žadatele
smlouvu o poskytování multikanálového odbavení, jelikož by se dopustil
porušení ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského –
multikanálového odbavovacího systému. Povinný subjekt tak v souladu
s ustanoveními § 11 odst. 2 písm. c) a § 15 odst. 1 a 2 InfZ rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat
odvolání k Radě hlavního města prostřednictvím povinného subjektu, který
rozhodnutí vydal.
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