
 

 

   Dne/Date: 12. 1. 2017 

 

 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

Letiště Praha, a. s., se sídlem Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 16008, IČO: 28244532, zapsaná v OR vedeném 

Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „povinný subjekt“) obdržel žádost o poskytnutí 

informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o svobodném přístupu k informacím“). V souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost:  

 

1) Poskytnutí všech smluv, které Letiště Praha, a. s., eviduje se společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s 

r.o., včetně všech jejich dodatků. 

 

Poskytnutá informace:  

 

Add 1) Společnost Letiště Praha, a. s., (dále jen „LP“) vzhledem ke své politice transparentnosti hodlá dostát své 

zákonné povinnosti poskytnout žadateli požadované informace. V rámci plnění této povinnosti je LP jakožto povinný 

subjekt oprávněna neposkytnout informace, které jsou obchodním tajemstvím. Vzhledem k ustanovení čl. 24 

Smlouvy o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika ze dne 20. 8. 2012 uzavřené 

s JCDecaux Městský mobiliář, spol. s r.o. se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, PSČ: 186 00, IČO: 

452 41 538 (dále „JCD“) týkajícímu se ochrany informací, a dále k  Dohodě o zachování mlčenlivosti uzavřené 

s JCD dne 14. 12. 2011 požádala LP svého smluvního partnera, aby v poskytovaných smluvních dokumentech 

označila informace, které považuje za obchodní tajemství a jejichž zveřejnění by považovala za porušení důvěrnosti 

informací. 

 

LP jakožto povinný subjekt tímto na e-mailem obdrženou žádost ze dne 28. 12. 2016 ve znění jejího doplnění ze 

dne 11. 1. 2017 poskytuje požadované dokumenty v elektronické podobě na e-mailovou adresu žadatele, a to 

v podobě zohledňující ustanovení § 9 odst. 1 a ustanovení § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy 

bez informací, které jsou obchodním tajemstvím smluvního partnera LP, tedy společnosti JCDecaux, Městský 

mobiliář, spol. s r.o, a dále informací týkajících se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby 

a osobních údajů. 

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s.  

 

 

 


