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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 17. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) V souladu s úst. § 5 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně 
znění žádosti o její poskytnutí. 

 

 

Žádost: 

 

„Jakým způsobem je čas evidovaný letištěm běžně zaznamenáván? Jedná se mi zejména o to, zda se jedná o 

zaznamenání času lidským faktorem, u kterého by byla možná určitá časová odchylka, či zda se jedná o strojové 

zaznamenání času, u kterého není žádná odchylka možná. Dále bych se chtěl zdvořile dotázat, jaký moment značí 

čas (z Vaší strany) uvedený jako „čas příjezdu ke stojánce“.“. 

 

Poskytnutá informace 

 

Ad k první části Žádosti o informace 
 
„Jakým způsobem je čas evidovaný letištěm běžně zaznamenáván? Jedná se mi zejména o to, zda se jedná  
o zaznamenání času lidským faktorem, u kterého by byla možná určitá časová odchylka, či zda se jedná o strojové 
zaznamenání času, u kterého není žádná odchylka možná.“ 
 
Povinný subjekt eviduje časy pohybů letadel, a to z vícero zdrojů s různou datovou kvalitou (od lidského faktoru  
až po strojové), přičemž rozhodující je vždy čas, který byl zaznamenán způsobem s nejvyšší datovou kvalitou.  
 

Ad k druhé části Žádosti o informace 
 
„Dále bych se chtěl zdvořile dotázat, jaký moment značí čas (z Vaší strany) uvedený jako „čas příjezdu ke stojánce“ 
 
Uvedený čas tj. čas příjezdu ke stojánce značí tzv. on-block time, což je čas zastavení letadla na přiděleném stání. 
 
S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s. 


