
 

 

Dne/Date: 11. 2. 2020 
 

 

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 4. února 2020 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 oprávněných vstupů bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště jsem měl jako 

zaměstnanec Letiště Praha, a.s., v době od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2019; 

2. Kdy mám evidován první a kdy poslední oprávněný vstup bez doprovodu do vyhrazeného bezpečnostního 

prostoru letiště; 

3. Disponuje Letiště Praha, a.s. informací o tom, že bych někdy vystavil civilní letectví nebezpečí protiprávního 

činu, nebo se pokusil vystavit civilní letectví nebezpečí protiprávního činu; 

4. Mělo někdy Letiště Praha, a.s. důvodné podezření, že bych mohl vystavit civilní letectví nebezpečí 

protiprávního činu; 

5. V případě kladné odpovědi na otázky 3 a 4 žádám o poskytnutí kopie veškerých podkladů, v nichž jsou 

předmětné informace zaznamenány a podloženy.“ 

 

Poskytnutá informace: 

 
K otázce č. 1 a 2 
 
Povinný subjekt již nedisponuje žádnými informacemi vztahujícími se k vstupu/výstupu Žadatele do/z vyhrazeného 
bezpečnostního prostoru Letiště Praha/Ruzyně. 
 
K otázce č. 3 
 
Povinný subjekt nedisponuje informací o tom, že by se Žadatel dopustil protiprávního činu v oblasti civilního letectví 
(ať už ve stadiu přípravy, pokusu či dokonaného trestného činu). 
 
Povinný subjekt disponuje pouze informací o tom, že se Žadatel nedopustil žádného jednání, které by porušovalo 
interní směrnice Povinného subjektu. 
 
 
K otázce č. 4 a 5  
 
Povinný subjekt nedisponuje žádnými informacemi, na základě kterých by měl či mohl mít podezření na spáchání 
protiprávního činu v oblasti civilního letectví ze strany Žadatele. 
 
S pozdravem 
Letiště Praha, a. s. 


