
 

 

 

 

 

Dne/Date: 13. 7. 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  

2. července 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) V kolik hodin byl uskutečněn faktický odlet letu SM0427 společnosti Air Cairo na trase Praha – Marsa Alam, 

který byl naplánován na den 12. 5. 2018 v 7:45 hod.? 

2) Bylo zpoždění letu SM0427 společnosti Air Cairo na trase Praha – Marsa Alam s plánovaným odletem 

v 7:45 hod. dne 12. 5. 2018 způsobeno mimořádnými okolnostmi, které vylučují odpovědnost letecké 

společnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004? Pokud ano, 

prosím o jejich specifikaci. 

 

Poskytnutá informace: 

 
Ad otázka č. 1: 
 
Odlet linky SM027 dne 12. 7. 2018 společnosti Air Cairo na trase Praha – Marsa Alam byl původně koordinován  
na 07:45 LT. Dne 12. 5. 2018 v 07:15 LT došlo k překoordinování odletu linky SM027, a to na 12:00 LT. Blokový 
čas linky SM047 byl 12:07 LT a vzletový čas poté 12:19 LT. 
 
Ad otázka č. 2: 
 
Dovolujeme si uvést, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 
2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření 
nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, 
subjektem který může prokázat, zda zpoždění letu bylo způsobeno mimořádnými okolnostmi či nikoliv, je pouze 
provozující letecký dopravce, který disponuje všemi relevantními informacemi o důvodech zpoždění letu. 

 
Povinný subjekt disponuje pouze informacemi, že společnost Air Cairo vykazuje na odletu linky SM047 zpoždění 
255 minut, a to z důvodu pozdního příletu na letadla na lince SM0426 (trasa Marsa Alam – Praha).  

 
 

S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s 


