
 

 

   Dne/Date: 30. 04. 2018 

 

 

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 nájemních smluv mezi Letištěm Praha, a. s. a McDonald ČR (dřívější nájemce) a následně 

současným AmRest, s. r. o. 

 

Poskytnutá informace:  

 

Ad 1)  Poskytované informace neobsahují v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, informace 

týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje. Poskytované informace 

neobsahují v souladu s § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím informace, které tvoří obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 

Přílohy: 
 

1. Smlouva o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených na mezinárodním 
veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených  
na mezinárodním veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 

3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených  

na mezinárodním veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených  

na mezinárodním veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 
5. Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených 

na mezinárodním veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 
6. Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a poskytování některých služeb s ním spojených  

na mezinárodním veřejném letišti Praha – Ruzyně (McDonald´s ČR spol. s. r. o.); 
7. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených 

(AmRest s. r. o.). 
 

 
 

 

Letiště Praha, a. s.  

 

 

 


