
 

 

Dne/Date: 16. 4. 2019 
 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

Ve věci žádosti 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“) ze dne 1. dubna 2019, kterou 

Žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se společnosti 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“), a to konktrétně: 

 

1. V prvé řadě žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace s přílohami, uzavřené mezi společnostmi 

Letiště Praha a Fix Taxi, včetně nájemních smluv. 

 

2. Dále Vás žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace s přílohami, uzavřené mezi společnostmi Letiště 

Praha a Taxi Praha, včetně nájemních smluv. 

 

Povinný subjekt rozhodl v I. stupni takto: 

 

shora uvedená žádost o poskytnutí informací se dle ustanovení § 8a a § 9 ve spojení s ustanovením § 15 

zákona o svobodném přístupu k informacím částečně odmítá. 

 

Odůvodnění: 

 

K otázce č. 1 a 2 

 

Povinný subjekt na základě svého rozhodnutí poskytl Žadateli veškeré smlouvy, které má uzavřené se společností 

FIX, spol. s r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 458 03 421, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10935, a společností Taxi Praha s.r.o., se sídlem 

Vrchlického 41/9, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 257 58 608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze oddíl C, vložka 67615.  

 

V souladu s ustanovením § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím není Povinný subjekt oprávněn 

poskytnout Žadateli některé osobní údaje, které jsou v daných smlouvách uvedené, neboť by tím porušil právní 

předpisy z oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména 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). 

 

Zákon o svobodném přístupu k informacím dále v ustanovení § 9 odst. 1 uvádí, že „pokud je požadovaná informace 

obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne“. Obchodní tajemství je poté vymezeno v ustanovení § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), 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“. 

Poskytnuté smlouvy obsahují informace (zejména informace o výši finančního plnění), které jsou chráněné jako 

obchodního tajemství; jedná se dozajista o informace konkurenčně významné, určitelné a ocenitelné skutečnosti. 

Tyto skutečnosti mohou být lehce zneužity v konkurenčním prostředí, zejména u společností, které se zabývají 

obdobnou oblasti podnikání. Informace uvedené ve smlouvě nejsou v příslušných kruzích běžně dostupné, což 



 

 

dokládá zejména skutečnost, že smlouva resp. její obsah má být z vůle Povinného subjektu zajištěn, resp. utajen 

třetím stranám. 

 

V souladu s § 15 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím Povinný subjekt sděluje Žadateli, že právo 

k tomuto obchodnímu tajemství vykonává Povinný subjekt. 

 

Ohledem na výše uvedené, Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 8a a § 9 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, neposkytuje Žadateli úplné znění smluv, neboť dané smlouvy obsahují informace, které v souladu se 

zákonem o svobodném přístupu k informacím Povinný subjekt nemá oprávnění poskytovat. 

 

Neboť zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud Povinný subjekt žádosti (byť i jen zčásti) 

nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, Povinný subjekt tak činí, jak je uvedeno 

ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí se může Žadatel podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o svobodném přístupu  

k informacím odvolat, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Odvolání se podává 

u povinného subjektu. Povinný subjekt odvolání postoupí k rozhodnutí, a to nadřízenému orgánu, kterým je 

představenstvo povinného subjektu.  

 

S pozdravem 

 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

 


