
 

 

Dne/Date: 13. 12. 2018 
 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Společnost Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „povinný subjekt“) 

obdržela dne 4. prosince 2018 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. General vietnamskej tajnej sluzby Minth Hung Duong odletel dna 24.7.2017 z Prahy do Hanoja. Uvedte prosim 

ci/ a kedy v ten den letela standartna linka do Hanoja (Moskvy) alebo bolo na letisku odbavene Vladne lietadlo 

Vietnamskej socialistickej republiky. 

 

2. General Minth Hung Duong priletel spolu s ministrom To Lamom a dalsimi dvoma pracovnikmi ministerstva vnutra 

Vietnamskej socialistickej republiky dna 26.7.2017 do Prahy.  Uvedte prosim ci/ a kedy v ten den priletela standartna 

linka z Hanoja (Moskvy) alebo bolo na letisku odbavene vladne lietadlo Vietnamskej socialistickej republik; ak bolo 

odbavene vladne lietadlo kedy vzlietlo na spiatocny let. 

 

3. General Minth Hung Duong priletel spolu s ministrom To Lamom a dalsimi dvoma pracovnikmi ministerstva vnutra 

Vietnamskej socialistickej republiky dna 26.7.2017 do Prahy. Uvedte prosim ci priamo z Vladneho lietadla 

Vietnamskej socialistickej republiky presadli do Vladneho leteckeho specialu Slovenskej republiky alebo prisli 

standartnou linkou z Hanoja (Moskvy). 

 

4. Uvedte prosim imatrikulacne znaky dotknutych vladnych lietadiel dna 24.7.2017 a dna 26.7.2018.  

 

5. Uvedte prosim ci boli osoby vietnamskej proveniencie, ktore odleteli dna 26.7.2017 Vladnym leteckym specialom 

Slovenskej republiky podrobene colnej a pasovej kontrole Ceskej republiky. 

 

6. Uvedte prosim cas odletu Vladneho leteckeho specialu Slovenskej republiky (pasazieri: Radoslav Culak, Quang 

Le Hong plus general Minth Hung Duong, minister To Lam a dalsi dvaja pracovnicii ministerstva vnutra Vietnamskej 

socialistickej republiky z Prahy do Bratislavy. 

 

7. Predlozte prosim scan pisomnej ziadosti Ministerstva vnutra SR na pristatie na letisku Praha a nasledny odlet z 

Letiska Praha do Bratislavy.“  

 

Poskytnutá informace: 

 

Ad k otázce č. 1 

 

Dne 24. 7. 2017 nebyly realizovány žádné lety z Prahy do Hanoje. 

 

Dne 24. 7 2017 byly realizovány následující lety z Prahy do Moskvy: 

 



 

 

Čas odletu  Linka Reg. 

01:00     SU2017   VPBDC 

09:41                    OK892    OKOER 

10:36     SU2011 VQBSG 

11:23     QS1198 KTSQ 

12:59     SU2013 VPBMF 

17:51     OK904 OKNEM 

18:31     SU2015    VQBSG 

19:49     SU2025 VQBHN 

21:35     GN5417    OEITH 

 

Dne 24. 7. 2017 nebylo odbaveno vládní letadlo Vietnamské socialistické republiky. 

 

Ad k otázce č. 2 

 

Dne 26. 7. 2017 nebyly realizovány žádné lety z Hanoje do Prahy. 

 

Dne 26. 7 2017 byly realizovány následující lety z Moskvy do Prahy: 

 

Čas odletu  Linka Reg. 

09:20    SU2010    VPBJY 

12:05                   SU2012 VQBKS 

14:37                  GN5275 GZNSF 

14:44                     OK893 OKOER 

16:50                   SU2014 VPBJY 

17:29                  QS1199  OKTSC 

17:32              GSJ007W  OKKKF 

18:27                  SU2024  VQBIT 

20:44                SU2016    VPBCB 

 

Dne 26. 7. 2017 nebylo odbaveno vládní letadlo Vietnamské socialistické republiky. 

 

Ad k otázce č. 3 

 

Povinný subjekt není, v souladu s nařízením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), 

správcem ani zpracovatelem osobních údajů cestujících, tudíž požadované informace nemá k dispozici. Správcem 

osobních údajů cestujících jsou příslušné letecké společnosti či v případě vládních leteckých speciálů, vlády 

příslušných států. 

 

Ad k otázce č. 4 

  



 

 

Dne 24. 7. 2017 ani dne 26. 7. 2017 nebylo odbaveno vládní letadlo Vietnamské socialistické republiky, 

imatrikulační znaky tudíž povinný subjekt nemůže mít k dispozici. 

 

Ad k otázce č. 5 

 

Povinný subjekt není, v souladu s nařízením GDPR, správcem ani zpracovatelem osobních údajů cestujících, tudíž 

požadované informace nemá k dispozici. Správcem osobních údajů cestujících resp. osob, které se podrobují celní 

a pasové kontrole na území České republiky, je Celní správa České republiky. 

 

Ad k otázce č. 6 

 

Vládní letecký speciál Slovenské republiky odletěl z Prahy do Bratislavy dne 26. 7. 2017ve 12:26. Informaci o tom, 

zda mezi cestujícími byl i pan Radoslav Culak, Quang Le Hong, general Minth Hung Duong, ministr To Lam a dva 

pracovníci ministerstva vnitra Vietnamské socialistické republiky, nemá povinný subjekt k dispozici, neboť povinný 

subjekt není, v souladu s nařízením GDPR, správcem ani zpracovatelem osobních údajů cestujících. Správcem 

osobních údajů cestujících jsou příslušné letecké společnosti či v případě vládních leteckých speciálů, vlády 

příslušných států. 

 

Ad k otázce č. 7 

 

Povinný subjekt nedisponuje žádnými žádostmi Ministerstva vnitra Slovenské republiky k přistání na letišti Václava 

Havla Praha a ani žádostmi k odletu, neboť povinný subjekt není orgánem příslušným k vyřizování daných žádostí. 

 

 

 

 

S pozdravem 

Letiště Praha, a. s 


