
 

 

1 

 
 

           Dne/Date: 2. 6. 2021 

 

 

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 18. 5. 2021 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) 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 úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 
 
Žádost: 

 

1. „U prvního, druhého a třetího rozhodnutí žádám o uvedení, zda tato rozhodnutí vypracovával povinný 

subjekt sám (např. interní právní oddělení) nebo zda využil služeb externího subjektu (prosím o uvedení 

této informace vždy ve vztahu k jednotlivému rozhodnutí) a který vedoucí zaměstnanec povinného subjektu 

o tom rozhodl. 

 

2. Pokud povinný subjekt vypracovával rozhodnutí interně, žádám u každého rozhodnutí, které bylo takto 

vypracováno, o uvedení počtu osob, které se na vypracování rozhodnutí podílely, a zároveň o uvedení 

(alespoň přibližným odhadem) počtu hodin, který pracovníci povinného subjektu vypracování těchto 

rozhodnutí věnovali, a zároveň o uvedení (alespoň odhadem) mzdových nákladů, které povinný subjekt  

na vypracování jednotlivých rozhodnutí vynaložil. 

 

3. Pokud vypracovával jednotlivá rozhodnutí externí subjekt, žádám o poskytnutí následujících údajů, a to 

vždy ve vztahu k prvnímu, druhému a třetímu rozhodnutí (případně jen ve vztahu k těm rozhodnutím, která 

byla vypracována externě): 

 

a. Jako částku v Kč bez DPH povinný subjekt uhradil za vypracování prvního, druhého a třetího 

rozhodnutí? 

 

b. Jaká byla výše ujednané hodinové sazby při vypracovávání jednotlivých rozhodnutí? Pokud byly 

ujednány sazby v různé výši (např. dle seniority), prosím o uvedení všech těchto sazeb a o přiřazení 

pozice (např. koncipient, advokát, senior advokát) k této sazbě. 

 

c. Žádám o uvedení celkového počtu hodin, které osoby věnovaly vypracování rozhodnutí, a to opět 

jednotlivě u prvního, druhého a třetího rozhodnutí; pokud se na rozhodnutí podílely osoby dle různých 

sazeb (pozic), žádám u každého rozhodnutí o rozepsání, kolik hodin připadá na jednotlivou sazbu 

(např. příprava prvního rozhodnutí zabrala celkem X hodin, z toho Y hodin při sazbě A a Z hodin při 

sazbě B). 

 

d. Žádám o zaslání kopií jednotlivých faktur vystavených za vyhotovení prvního, druhého a třetího 

rozhodnutí.“ 
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Poskytnutá informace: 

 

K bodu 1 Žádosti o informace 

 

Rozhodnutí Povinného subjektu o odmítnutí žádosti Žadatele dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 4. 1. 2021, zn. 3/21/LP (dále jen „Rozhodnutí ze dne 4. 1. 2021“), bylo vypracováno 

Povinným subjektem, a to zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu – Právní věci. 

 

Rozhodnutí Povinného subjektu o odmítnutí žádosti Žadatele dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 5. 3. 2021, č. j. 106/LP/2021/08 (dále jen „Rozhodnutí ze dne 5. 3. 2021“), bylo 

vypracováno Povinným subjektem, a to zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu – Právní věci. 

 

Rozhodnutí Povinného subjektu o odmítnutí žádosti Žadatele dle ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o svobodném 

přístupu k informacím ze dne 7. 5. 2021, č. j. 106/LP/2021/15-2 (dále jen „Rozhodnutí ze dne 7. 5. 2021“) bylo 

vypracováno Povinným subjektem, a to zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu – Právní věci. 

 

Povinný subjekt obecně uvádí, že všechny žádosti o informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím 

jsou vyřizovány Povinným subjektem, konkrétně v souladu s interními postupy Povinného subjektu organizační 

jednotkou Právní věci. Organizační jednotka Povinného subjektu - Customer Experience poté zajišťuje 

administrativu spojenou s vyřizováním žádostí o informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 

Skutečnost, že Rozhodnutí ze dne 4. 1. 2021, Rozhodnutí ze dne 5. 3. 2021 a Rozhodnutí ze dne 7. 5. 2021 bude 

vypracováno (a bylo vypracováno) Povinným subjektem, konkrétně zaměstnanci organizační jednotky Povinného 

subjektu – Právní věci, tak není odvozena z rozhodnutí vedoucího zaměstnance Povinného subjektu; tato 

skutečnost je předem dána, vyplývá z interních postupů Povinného subjektu. 

 

K bodu 2 Žádosti o informace 

 

Na vypracování Rozhodnutí ze dne 4. 1. 2021 se podíleli celkově tři zaměstnanci Povinného subjektu - dva 

zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu - Právní věci a jeden zaměstnanec organizační jednotky 

Povinného subjektu - Customer Experience (tento zaměstnanec vykonával v souvislosti s dotčeným rozhodnutím 

administrativní úkony - zajištění odeslání rozhodnutí). Uvedení zaměstnanci Povinného subjektu se zabývali 

vypracováním Rozhodnutí ze dne 4. 1. 2021 přibližně v rozsahu 16 hodin. Přibližné hrubé mzdové náklady  

na zaměstnance činily celkově 5.200,- Kč. 

 

Na vypracování Rozhodnutí ze dne 5. 3. 2021 se podíleli celkově tři zaměstnanci Povinného subjektu - dva 

zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu - Právní věci a jeden zaměstnanec organizační jednotky 

Povinného subjektu - Customer Experience (tento zaměstnanec vykonával v souvislosti s dotčeným rozhodnutím 

administrativní úkony - zajištění odeslání rozhodnutí). Uvedení zaměstnanci Povinného subjektu se zabývali 

vypracováním Rozhodnutí ze dne 5. 3. 2021 přibližně v rozsahu 20 hodin. Přibližné hrubé mzdové náklady  

na zaměstnance činily celkově 6.600,- Kč. 

 

Na vypracování Rozhodnutí ze dne 7. 5. 2021 se podíleli celkově tři zaměstnanci Povinného subjektu - dva 

zaměstnanci organizační jednotky Povinného subjektu - Právní věci a jeden zaměstnanec organizační jednotky 

Povinného subjektu - Customer Experience (tento zaměstnanec vykonával v souvislosti s dotčeným rozhodnutím 

administrativní úkony - zajištění odeslání rozhodnutí). Uvedení zaměstnanci Povinného subjektu se zabývali 

vypracováním Rozhodnutí ze dne 7. 5. 2021 přibližně v rozsahu 32 hodin. Přibližné hrubé mzdové náklady  

na zaměstnance činily celkově 10.500,- Kč. 
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K bodu 3 Žádosti o informace 
 
Jak již Povinný subjekt uvedl výše, žádné z předmětných rozhodnutí tj. Rozhodnutí ze dne 4. 1. 2021, Rozhodnutí 
ze dne 5. 3. 2021 a ani Rozhodnutí ze dne 7. 5. 2021 nebylo vypracováno ze strany externího subjektu. 
 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s. 
 
 
 
 
 
 
 


