
 

 

 

 

Dne/Date: 14. 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 10. 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: 

 

„Počty odbavených lidí na jednotlivých letech, od vytvoření linek  

- dodnes (pokud je to možné, v intervalech po měsících). Týká se to linek Praha - Chengdu provozována společností 

Sichuan Airlines a linky Praha - Šanghai provozována společností China  Eastern Airlines.“. 

 

Poskytnutá informace: 

 

Povinný subjekt tímto poskytuje Žadateli níže uvedené informace (informace vztahující se k počtu odbavených 

cestujících na lince Praha - Chengdu provozována leteckou společností Sichuan Airlines a lince Praha - Šanghai 

provozována leteckou společností China  Eastern Airlines, v měsíčním intervalu, Povinný subjekt svým rozhodnutím 

o odmítnutí části žádosti neposkytuje). 

 

Povinný subjekt tímto poskytuje Žadateli požadované informace. 

 
V níže uvedené tabulce naleznete přehled počtu odbavených cestujících na lince Praha - Chengdu provozována 
leteckou společností Sichuan Airlines a lince Praha - Šanghai provozována leteckou společností China  Eastern 
Airlines v jednotlivých letech. 
 
 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Počet odbavených cestujících 
na lince Praha - Chengdu 

8 933 41 078 42 736 43 955 

Počet odbavených cestujících 
na lince Praha - Šanghai* 

31 798 61 455 75 483 80 734 

 
* Do počtu odbavených cestujících na lince Praha-Šanghai jsou zahrnuti i cestující, kteří letěli do Xi’an na lince Praha-Xi’an-Shanghai  
(linka v provozu od roku 2016). 

 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 


