
 

 

 

 

Dne/Date: 9. 5. 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 K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním 

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

24. 4. 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:  Zpřístupnění následujících informací o záznamech registračních značek vozidel (dále jen RZ) pohybujících 

se v areálu či v blízkosti Letiště Václava Havla Praha (dále jen Letiště): 

 

1. Jsou tyto kamery součástí Automatické kontroly vozidel (dále jen AKV)? (Závazný pokyn policejního 

prezidenta ze dne 6. červena 2007 o informačních systémech projektu Automatická kontrola vozidel a 

Závazný pokyn policejního prezidenta ze dne 21. dubna 2008, kterým se mění závazný pokyn policejního 

prezidenta č. 53/2007 o informačních systémech projektu Automatická kontrola vozidel). V případě, že 

kamery nejsou součástí Automatické kontroly vozidel, tak zodpovězte následující dotazy, prosím. Pokud 

kamery součástí AKV jsou, berte je za bezpředmětné. 

a) Na jak dlouhou dobu jsou informace o průjezdu vozidla uchovávány? 

b) Co uchovávané informace zahrnují? (např. fotografii vozidla a posádky, časové a místní údaje) 

c) Kde jsou informace ukládány a kdo je spravuje? 

d) Kdo má k databázi přístup a za jakých podmínek? 

e) Pokud je k dispozici o užívání kamer/provozu/ukládání k dispozici vyjádření Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, žádáme jeho poskytnutí v elektronické podobě a v plném znění. 

f) Jakým způsobem si může občan vyžádat osobní údaje týkající se jeho osoby/vozidla? 

 

2. Jsou součástí AKV kamery zaznamenávající RZ vozidel pro vjezd/výjezd z parkovišť v areálu Letiště? 

Pokud nejsou součástí AKV, tak zodpovězte následující dotazy, prosím: 

a) Kolik takových kamer se v areálu Letiště nachází? 

b) Na jak dlouhou dobu jsou informace o průjezdu vozidla uchovávány? 

c) Co uchovávané informace zahrnují? (např. fotografii vozidla a posádky, časové a místní údaje) 

d) Kde jsou informace ukládány a kdo je spravuje? 

e) Kdo má k databázi přístup a za jakých podmínek? 

f) Pokud je k dispozici o užívání kamer/provozu/ukládání k dispozici vyjádření Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, žádáme jeho poskytnutí v elektronické podobě a v plném znění. 

g) Jakým způsobem si může občan vyžádat osobní údaje týkající se jeho osoby/vozidla vyžádat? 

 

Poskytnutá informace: 

 

Ad k otázce č. 1:  

 

Povinný subjekt nevlastní a ani neprovozuje kamerový systém, který zaznamenává registrační značky vozidel 

pohybující se v areálu či v blízkosti Letiště Václava Havla Praha. 



 

 

Ad k otázce č. 2: 

 

Povinný subjekt využívá k provozování parkoviště parkovací systém, jehož součástí je i kamerový systém, který 

zaznamenává registrační značky vozidel. Daný systém je využíván výhradně za účelem urychlení vjezdu a výjezdu 

vozidel z parkovišť, které provozuje povinný subjekt. 

 

V daném případě nedochází ke zpracování osobních údajů povinným subjektem, neboť údaj o registrační značce 

vozidla není osobním údajem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

Osobním údajem je jen takový údaj, který může přímo či nepřímo identifikovat fyzickou osobu. Jelikož povinný 

subjekt nemá přístup do registru vozidel (nemůže tak zjistit kdo je vlastníkem vozidla resp. provozovatelem vozidla 

na základě registrační značky vozidla), údaj o registrační značce vozidla nemůže vést k identifikaci fyzické osoby.  

 

Ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů tak není možné 

aplikovat na výše uvedený případ využívání kamerového systému.  

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 


