
 

 

Dne/Date: 2. 10. 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, 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“) 

obdržela dne 16. července 2019 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. Kolik peněz Vaše instituce investovala do reklamy/inzerce v mediích od roku 2010 po 2018 včetně? Prosím 

uvést každý rok zvlášť spolu s celkovou zaplacenou částkou. 

 

2. V jakých mediích se reklama objevila – prosím uvést jméno media zvlášť a částku za rok (rozmezí 2010  

– 2018 včetně).“ 

 

Poskytnutá informace: 

 
Ad k otázce č. 1  
 
Celkové náklady na reklamu Povinného subjektu za jednotlivá období (rok 2010 – 2018) jsou uvedeny níže 
v tabulce: 
 
 

Rok  Celková částka (v Kč)  

2010 13 750 800 

2011 13 211 057 

2012 9 780 531 

2013 9 320 341 

2014 23 536 128 

2015 7 817 168 

2016 5 682 323 

2017 8 984 235 

2018 7 479 436 

 99 562 019 

 

Poskytované informace neobsahují 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. 
 
 
 
Ad k otázce č. 2 
 
Požadované informace jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dopisu. 
 



 

 

Poskytované informace neobsahují 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. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Náklady na reklamu  

 


