
 

 

Dne/Date: 25. 3. 2020 
 

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

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Rozhodnutí o odmítnutí 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“) pana Bc. Jakuba Mašleje, trvale 

bytem V Pohoří 28, 171 00 Praha 7, narozeného dne 23. 3. 1994 (dále jen „Žadatel“). 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: 

 

„zpřístupnění, popřípadě odkázání na následující informace:   

1. Dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje letiště Praha, v letecké terminologii (Master Development Plan)   

2. Krátkodobý / střednědobý finanční plán do roku 2025.“.   

 

Povinný subjekt rozhodl v I. stupni takto: 

 

shora uvedená žádost o poskytnutí informací se ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 Zákona  

o svobodném přístupu k informacím odmítá. 

 

Odůvodnění: 

 

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 vymezeno v ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 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“.  
 
Požadované informace tj. dlouhodobá koncepce a strategie rozvoje Letiště Václava Havla Praha (Master 
Development Plan) a krátkodobý / střednědobý finanční plán společnosti Letiště Praha, a.s. do roku 2025 naplňují 
definici obchodního tajemství, neboť se jedná o informace dozajista konkurenčně významné, určitelné a ocenitelné. 
Tato skutečnost může být lehce zneužita v konkurenčním prostředí, zejména u společností, které se zabývají 
obdobnou oblasti podnikání. Dané informace nejsou v příslušných kruzích běžně dostupné, což dokládá zejména 
skutečnost, že dané informace mají být z vůle Povinného subjektu zajištěny, resp. utajeny třetím stranám. 
 
S ohledem na výše uvedené Povinný subjekt neposkytuje v souladu s § 9 Zákona o svobodném přístupu 
k informacím Žadateli požadované informace, neboť dané informace jsou chráněné jako obchodní tajemství.  
 
Neboť Zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že pokud Povinný subjekt žádosti nevyhoví, vydá  
ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, Povinný subjekt tak činí, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto rozhodnutí. 



 

 

 

Doplňující informace: 
 
Nad výše uvedené si Povinný subjekt dovoluje Žadatel odkázat na veřejně přístupné informace, které svým 
charakterem mohou odpovídat požadovaným informacím. Informace vztahující se k rozvoji Letiště Václava Havla 
Praha jsou zveřejněné na internetových stránkách https://future.prg.aero/. Informace, které vypovídají  
o hospodaření Letiště Praha, a.s. lze získat z veřejně přístupných účetních závěrek Letiště Praha, a.s. za jednotlivé 
roky, které jsou uveřejněné ve Sbírce listin Obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-
firma?subjektId=715683. 
 
Povinný subjekt si rovněž dovoluje Žadatele informovat o programu spolupráce mezi Povinným subjektem  
a studenty při psaní závěrečných prací. Na základě tohoto programu mají studenti možnost spolupracovat 
s jednotlivými organizačními jednotkami Povinného subjektu a jsou jim poskytovány konzultace na dané téma 
závěrečné práce. Podmínkou navázání této spolupráce je uzavření smlouvy o poskytování údajů pro studijní účely 
mezi studentem a Povinným subjektem. Pokud byste o výše uvedenou spolupráci projevil zájem, můžeme 
kontaktovat paní Kateřinu Kresbovou na emailové adrese: katerina1.krebsova@prg.aero, která Vám poskytne další 
informace. 

 

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 žadateli. Odvolání 

se podává u Povinného subjektu. Povinný subjekt odvolání postoupí k rozhodnutí o něm nadřízenému orgánu, 

kterým je představenstvo Povinného subjektu.  

 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 
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