
 

 

 

Dne/Date: 5. 3. 2019 
 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Společnost 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“) 

obdržela 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. (dále jen „žadatel“), kterou se žadatel dožaduje poskytnutí následujících informací. 

 

Žádost: 

 

„Jaké meteorologické podmínky panovaly na Letišti Václava Havla ve dnech 3. - 4. 1. 2019, a zda v těchto dnech 

tyto metodologické podmínky nějakým způsobem ovlivnily zpoždění příchozích letů, především pak zda byl kvůli 

těmto meteorologickým podmínkám zpozděn přílet u letu č. QS 1153 operovaného přepravcem Smartwings, 

a.s., IČO: 25663135, se sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, vedeným pod spisovou značkou B 5332 u 

Městského soudu v Praze, s pravidelným odletem z Malagy dne 3. 1. 2019 ve 22:15 hod. a příletem na Letiště 

Václava Havla 4. 1. 2019 v 1:30 hod.“ 

 

Poskytnutá informace: 

 
Na Letišti Václava Havla Praha panovalo ve dnech 3. – 4. 1. 2019 silné sněžení, které mohlo v některých případech 
omezit letecký provoz. 
 
Přílet letu QS1153 z letiště Malaga-Costa de Sol Airport na Letiště Václava Havla Praha byl naplánován na 01:30 
LT (4. 1. 2019). Reální čas příletu na Letiště Václava Havla Praha byl 05:56 LT (4. 1. 2019). Důvodem pozdního 
příletu letu QS1153 (let Malaga – Praha) na Letiště Václava Havla Praha (zpoždění v délce 4h 12m) byl pozdní 
přílet navazujícího/předchozího letu QS1152 na letiště Malaga-Costa de Sol Airport (let Praha – Malaga); i tento let 
byl operován přepravcem Smartwings, a. s.  
 
Odlet letu QS1152 z Letiště Václava Havla Praha na letiště Malaga-Costa de Sol Airport byl naplánován na 18:05 
LT (3. 1. 2019). Reální čas odletu z Letiště Václava Havla Praha byl 22:40 LT (3. 1. 2019). Důvodem pozdního 
odletu letu QS1152 (let Praha – Malaga) z Letiště Václava Havla Praha byl pozdní přílet navazujícího/předchozího 
letu (zpoždění v délce 56m) a špatné meteorologické podmínky na letišti Václava Havla Praha – silné sněžení 
(zpoždění v délce 3h 39m). 
 

S pozdravem 

 

Letiště Praha, a. s 


