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Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen " Úřad") , který přezkoumává 
postupy zadavatelů při zadávání veřejných zakázek podle zákona Č. 137/2006 Sb. , 
o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o veřejných 
zakázkách"), obdržel podnět k přezkoumání Vašeho postupu při uzavírání smlouvy na 
dodávku jízdenek MHD se společností NEOGRAPH, a. s., IČ 2514348, se sídlem 
Opletalova 55, 110 00 Praha 1 (dále jen "NEOGRAPH") . Podle informací uvedených 
v podnětu nebyla tato smlouva uzavřena v zadávacím řízení podle zákona. 

Za účelem přezkoumání skutečností uvedených v podnětu si od Vás Úřad vyžádal 
příslušnou dokumentaci , včetně kopie výše uvedené smlouvy a všech jejích dodatků , 
spolu s vyjádřením k obdrženému podnětu. 

Z Vašeho vyjádření , které Úřad obdržel s požadovanými listinnými podklady, 
vyplývá, že jste dne 11.1.2008 uzavřelí se společnosti NEOGRAPH rámcovou smlouvu na 
dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků , a to s odkazem na výjimku z působností 
zákona uvedenou v § 18 odst. 1 písm. a) zákona . K důvodům pro použítí této výj imky 
uvádíte , že předmětem veřejné zakázky je dodávka jízdenek s použítými bezpečnostn ími 
prvky, které považujete za ceninu. V této souvislosti odkazujete na zákon Č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti , ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o utajovaných informacích") a na nařízení vlády Č . 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací (dále jen "nařízení vlády") . V příloze Č. 3 
tohoto nařízení je seznam utajovaných skutečnosti v oblasti působnosti Ministerstva 
financí , které do tohoto seznamu zařadilo mj: 

• pod bodem 14 - Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, 
dokladů a cenin se stupněm utajení Vyhrazené - Důvěrné ; 

• pod bodem 15 - Technické specifikace materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek, 
dokladů a cenin se stupněm utajení Vyhrazené; 

• pod bodem 17 - Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo 
cenin se stupněm utajení Vyhrazené; 

• pod bodem 20 - Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotních originálů a 
tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin se stupněm utajení 
Vyhrazené. 
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Spolu s vyjádřením jste Úřadu předložili znalecký posudek Č. 1130/2007 ze dne 
18.10.2007 zpracovaný RNDr. Miroslavem Musilem, soudním znalcem v oboru 
kriminalistika a písmoznalectví, který v posudku navrhl tři stupně ochrany, jež by 
minimalizovaly možnost dalšího padělání jízdních dokladů a zároveň by usnadnily jejich 
případnou identifikaci. V závěru svého znaleckého posudku soudní znalec doporučil, aby 
dodavatelem jízdenek byl subjekt, který při výrobě zajistí všechny tři navrhované stupně 
ochrany. 

Na základě Vašeho vyjádření požádal Úřad Ministerstvo financí České republiky 
(dále jen "ministerstvo financí") o zaslání písemného stanoviska, zda lze jízdenky MHD 
považovat za cenínu a zda je lze podřadit pod některou z kategorií utajovaných informací 
v oblasti působnosti ministerstva financí uvedených v příloze Č. 3 nařízení vlády. 

K žádosti Úřadu zaslalo ministerstvo financí své stanovisko, v němž k dotazované 
problematice uvádí, že povinnost vyznačení stupně utajení na dokumentu je uložena 
původci utajované informace za podmínky, že naplňuje znaky utajované informace a je 
uvedena v seznamu utajovaných informací. Vzhledem k tomu, že ministerstvo financí není 
ve vztahu k jízdenkám MHD původcem utajované informace, nemůže posoudit 
oprávněnost jejich utajení. 

V souvislosti s dotazem Úřadu, zda lze jízdenky MHD považovat za ceninu, 
ministerstvo financí uvádí, že ceninou se dle výkladu ministerstva rozumí zvláštní druh 
chráněné tiskoviny nebo mající či dokladující určitou finanční hodnotu na ní zpravidla 
označenou, která je však jiná než hodnota výrobní, která se použitím spotřebovává , nebo 
se jedná o druh přísně zúčtovatelných dokladů nebo se jedná o specífický obchodní 
instrument, který svými náležitostmi umožňuje úvěrovou nebo platební funkci. Výrobní 
technikou je specíálně zabezpečena proti pozměnění nebo padělání využitím viditelných i 
tajných prvků různých principů a současně je zvláštním způsobem evidována a 
skladována. Podle názoru ministerstva financí je možno na základě této definice 
považovat jízdenku za ceninu. 

Úřad po přezkoumání šetřeného případu, s přihlédnutím k obsahu uzavřené rámcové 
smlouvy, Vašeho vyjádření a vyjádření ministerstva financí uvádí následující skutečnosti. 

Podle usl. § 18 odsl. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách není zadavatel 
povinen zadávat veřejné zakázky podle zákona, jestliže jejich předmětem jsou utajované 
informace nebo uveřejnění zadávacích podmínek veřejné zakázky či plnění veřejné 
zakázky by mohlo ohrozit ochranu utajovaných ínformací. 

Součástí dokumentace, kterou Úřad obdržel spolu s uzavřenými smlouvami, je 
znalecký posudek ze dne 18.10.2007, zpracovaný RNDr. Miloslavem Musilem, soudním 
znalcem v oboru kriminalistika - odvětví pravost platidel a cenín, který pod bodem 4. 
obsahuje zjištění, jaké ochranné prvky na nových jízdenkách Dopravního podniku hl. m. 
Prahy by zvýšily jejich ochranu proti padělání. Soudní znalec navrhl následující způsoby 
zajištění nového typu jízdenek: 

• I. stupeň ochrany - ochranné prvky, se kterými je seznámena širší veřejnost a je 
možné je zkontrolovat běžným způsobem, 

• II. stupeň ochrany - ochranné prvky bud' obecně známé, k jejichž detekci jsou nutné 
speciální přístroje, nebo prvky víditelné, jejichž aplikace nebo umístění a tvar není 
znám, 
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• III. stupeň ochrany - tajné prvky známé pouze úzkému okruhu odborníků , k jej ichž 
detekci jsou poetřebné speciální laboratorní přístroje. 

U každého stupně ochrany uvedl soudní znalec možné ochranné prvky, přičemž 
v závěru svého znaleckého posudku doporučil , aby dodavatelem nových jízdenek byl 
subjekt, který při jejich výrobě zajistí všechny tři navržené stupně ochrany. 

V šetřeném případě byla mezi Vámi a společností NEOGRAPH uzavřena dne 
11 .1.2008 rámcová smlouva na dobu neurčitou , jejímž předmětem je dodávka jízdních 
dokladů v minimálním počtu 39 700 000 ks ročně, specifikovaných v příloze Č . 1 
k rámcové smlouvě , která vymezuje technickou specifikaci dokladů , včetně stupně a 
způsobu zajištění ochrany, a dále specifikaci použitých ochranných prvků. Podle čl. 11.6. 
této smlouvy budou jednotlivé dodávky jízdních dokladů realizovány na základě 
samostatných objednávek, přičemž j ízdenky musí být podle článku 11.8. rámcové smlouvy 
zabezpečeny třemi důslednými stupni ochrany, které výrazně minimalizují riziko jejich 
padělání , přičemž u alespoň jednoho stupně ochrany budou použity speciální tajné 
zajišťovací prvky známé pouze úzkému okruhu osob. Z přílohy 1c k rámcové smlouvě , 

v níž jsou uvedeny jednotkové ceny za dodávky jednotlivých jízdních dokladů , vyplývá 
celková cena plnění ve výši 16993000,- Kč bez DPH (20221 670,- Kč vč. DPH), resp. ve 
výši 17 953 000,- Kč bez DPH (21 364 070,- Kč vč . DPH) u jízdenek s aplikovaným 
bezpečnostním hologramem. Dne 26.11.2008 byl k uvedené rámcové smlouvě uzavřen 
dodatek Č. 1, kterým byla rozšířena specifikace jízdních dokladů o další typy a počet 
odebraných jízdních dokladů při zachování stávajících jednotkových cen. 

Rámcová smlouva ze dne 11.1 .2008 byla uzavřena s odkazem na výjimku 
z působnosti zákona uvedenou v ust. § 18 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách 
s tím, že se v případě jízdních dokladů s použitými bezpečnostními prvky jedná o ceninu, 
která je vedena v seznamu utajovaných skutečností v působnosti ministerstva financí 
v příloze Č . 3 nařízení vlády, vydaného na základě § 139 odst. 1 zákona o utajovaných 
informacích. 

Podle § 139 odst. 1 zákona o utajovaných informacích zpracovává Národní 
bezpečnostní úřad návrh seznamu utajovaných informací. Seznam utajovaných informací 
vydá vláda svým nařízením. 

Nařízení vlády, které stanoví seznam utajovaných informací v oblasti působnosti 
jednotlivých ministerstev, obsahuje v příloze Č . 3 seznam utajovaných informací v oblasti 
působnosti ministerstva financí. V uvedené příloze jsou zahrnuty mezi utajované mj. 
následující informace: 

• pod bodem 14 - Speciální zajišťovací prvky uplatňované v technologii bankovek, 
dokladů a cenin se stupněm utajení Vyhrazené - Důvěrné ; 

• pod bodem 15 - Technické specifikace materiálů a polotovarů pro výrobu bankovek, 
dokladů a cenin se stupněm utajení Vyhrazené; 

• pod bodem 17 - Systém evidence a ochrany při výrobě bankovek, dokladů nebo 
cenin se stupněm utajení Vyhrazené ; 

• pod bodem 20 - Informace o organizaci a zabezpečení přesunů prvotn ích originálů a 
tiskových podkladů k výrobě bankovek, dokladů a cenin se stupněm utajení 
Vyhrazené. 
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Jak vyplývá z vyjádření ministerstva financí, které bylo Úřadu na jeho žádost 
doručeno, je možné jízdenku považovat za ceninu ve smyslu definice ceniny poskytnuté 
ministerstvem financí. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dospěl Úřad k závěru, že na šetřený 
případ bylo možno aplikovat výjimku z působnosti zákona uvedenou v § 18 odst. 1 
písm. a) zákona o veřejných zakázkách, neboť předmětem šetřené veřejné zakázky jsou 
utajované informace. 

Podle § 112 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách vykonává Úřad dohled nad 
dodržováním tohoto zákona, přičemž podle § 112 odst. 2 písm. b) zákona o veřejných 
zakázkách rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky a soutěži o návrh 
postupoval v souladu se zákonem. 

Vzhledem k tomu, že se na předmětnou veřejnou zakázku vztahuje výjimka 
z působnosti zákona, není Úřad příslušný k přezkoumání postupu zadavatele v šetřené 
veřejné zakázce. Pro úplnost Úřad dodává, že uvedeným závěrem není vyloučena 
možnost následného přezkoumání Vašeho postupu, vyjdou-Ii najevo nové skutečnosti, a 
není jím dotčena ani sféra působnosti jiných kontrolních orgánů . 

Mgr. Kamil Rudolecký 
místopředseda 

Obdrží: 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , Sokolovská 217/42,19022 Praha 9 
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