
 

 

 

 

Dne/Date: 18. 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  

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

současným AmRest, s. r. o.“. 

 

Povinný subjekt doručil dne 3. 4. 2018 žadateli rozhodnutí o poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona  

o svobodném přístupu k informacím (dále jen „první rozhodnutí o poskytnutí informace“). Poskytované informace 

neobsahovaly 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 neobsahovaly 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 (dále jen „občanský zákoník“). 

 

Dne 4. 5. 2018 byla povinnému subjektu doručena odpověď žadatele na první rozhodnutí o poskytnutí informace, 

následujícího znění: „Díky za zaslání neúplných smluv. Váš nadřízený orgán je Český Aeroholding, a.s. potažmo 

Ministerstvo financí. Zkuste to ještě jednou jména mne nezajímají ty se dají dohledat na justici ale zbytek. Pro Vaši 

informaci http://poradna.otevrenaspolecnost.cz/pravo-na-informace/zacernovani-smluv-5190“.  

 

Daná odpověď je povinným subjektem posuzována jako nová žádost o poskytnutí informace dle zákona  

o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel žádá o poskytnutí následujících informací: „poskytnutí 

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

AmRest, s. r. o.“. 

 

Poskytnutá informace:  

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 občanského zákoníku. 

 

Povinný subjekt si nad rámec výše uvedeného odůvodnění dovoluje uvést, že zákon o svobodném přístupu 

k informacím v ustanovení § 9 odst. 1 uvádí, že „pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný 

subjekt ji neposkytne“. Obchodní tajemství je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, podle něhož 

„obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 

nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 

způsobem jejich utajení“.  

 

Informace uvedené v nájemní smlouvě mezi povinným subjektem a společností MCDonald´s ČR spol. s.r.o.  

i společností AmRest s. r. o. (dále jen „nájemní smlouvy“) naplňují definici obchodního tajemství, neboť jsou 



 

 

dozajista konkurenčně významnou, určitelnou a ocenitelnou skutečností. Tyto skutečnosti mohou být lehce zneužity 

v konkurenčním prostředí, zejména u společností, které se zabývají obdobnou oblastí podnikání. Informace 

uvedené v nájemních smlouvách nejsou v příslušných kruzích běžně dostupné, což dokládá zejména skutečnost, 

že požadované nájemní smlouvy resp. jejich obsah má být z vůle povinného subjektu zajištěn, resp. utajen třetím 

stranám. 

 

Informace, které jsou v nájemních smlouvách „začerněné“, jsou obchodním tajemstvím povinného subjektu, 

povinný subjektu je tedy souladu s § 9 odst. 1 zákona o svobodném přístupu informacím nesmí poskytovat. 

Informace, které jsou v nájemních smlouvách „začerněné“, jsou rovněž informace týkající se osobnosti, projevů 

osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt je tedy souladu s § 8a zákona o svobodném 

přístupu informacím nesmí poskytovat. 

 

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. 


