
 

 

Dne/Date: 10. 4. 2019 

 

Rozhodnutí o odmítnutí části 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“). V souladu s ust. § 5 odst. 3 zákona 

o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její 

poskytnutí. ze dne 26. března 2019, kterou žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se společnosti Letiště 

Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 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“). 

 

Žádost: 

 

1. Sdělení a doložení (např. výpisy z bankovního účtu anebo potvrzení o obdržených platbách) přesné výše 

veškerých finančních prostředků, které byly jednotlivě za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 

poskytnuty (zaslány) společnosti Letiště Praha ze strany společnosti JCDecaux, Městský mobiliář, spol.  

s r.o., IČO: 45241538, se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „JCDecaux“); 

 

2. Informaci, jaká je konkrétní výše ročního nájemného v Kč za nájem reklamních ploch podle Smlouvy  

o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika (se zohledněním případných dodatků  

k této smlouvě) uzavřené dne 20. 8. 2012 mezi společnostmi Letiště Praha a JCDecaux; 

 

3. Informaci, zda společnost JCDecaux aktuálně poskytuje nebo v posledních šesti letech poskytovala 

společnosti Letiště Praha jakékoliv nepeněžité plnění a pokud ano, o jaké se konkrétně jedná (jednalo)  

a na základě jakého titulu je (bylo) takové plnění poskytováno; 

 

4. Sdělení a doložení (např. výpisy z bankovního účtu anebo potvrzení o odeslaných platbách) přesné výše 

veškerých finančních prostředků, které společnost Letiště Praha v souvislosti s provozováním reklamy  

na Letišti Václava Havla poskytla (zaslala) společnosti JCDecaux, a to za období od roku 2013  

do současnosti, 

 

Povinný subjekt rozhodl v I. stupni takto: 

 

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

o svobodném přístupu k informacím částečně (body 1, 2 a 4) odmítá. 

 

Odůvodnění: 

 

K bodu 1, 2 a 4 žádosti  

 

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 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“.  

 



 

 

Informace o výši finančních prostředků, které si za jednotlivé roky společnost Letiště Praha a společnost JCDecaux, 

Městský mobiliář, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 452 41 538, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6401 (dále jen „JCDecaux“) 

vzájemně poskytly, jakož i jakákoliv informace o výši plnění (tj. i výše odměny za prodej reklamy na Letišti Václava 

Havla Praha), která je stanovena ve smlouvě o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika  

ze dne 20. 8. 2018, je chráněna 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. 

 

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

k informacím, neposkytuje žadateli informace požadované v bodě 1, 2 a 4 žádosti, neboť tyto informace tvoří 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

 

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

k tomuto obchodnímu tajemství vykonává jak Povinný subjekt, tak i JCDecaux. 

 

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 


