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                                    Dne/Date: 7. 12. 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 22. 11. 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) „Informace, na kolika venkovních i vnitřních reklamních plochách Letiště Václava Havla Praha je umístěna 

reklama propagující samotné Letiště Václava Havla Praha? 

 

2) Informace, kolik je celkem venkovních i vnitřních reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha v roce 

2021 i kolik jich bylo v roce 2020? 

 

3) Informace, která společnost je provozovatelem reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha v roce 

2021? 

 

4) Informace, z jakého důvodu je na vnitřních i venkovních reklamních plochách inzerováno samotné Letiště 

Václava Havla Praha? 

 

5) Informace, zda byly tyto reklamní služby řádně vysoutěženy? Pokud ne, jak byla stanovena cena? 

 

6) Informace, jaká je celková hodnota reklamní kampaně Letiště Václava Havla Praha, na které je 

propagováno Letiště Václava Havla Praha v roce 2021 a v roce 2020? 

 

7) Informace, jakým způsobem je vypořádávána cena kampaně, která propaguje Letiště Václava Havla Praha 

na vnitřních i venkovních reklamních plochách provozovateli v roce 2020 a 2021?  

 

8) Kopii smluv, které byly uzavřeny v souvislosti s pronájmem reklamních ploch a které má Letiště Václava 

Havla Praha uzavřené s provozovatelem reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha za roky 2020  

a 2021. 

 

9) Všech příloh, které jsou součástí těchto smluv z let 2020 a 2021.“. 

 

Poskytnutá informace: 
 
Ad k bodu 1 Žádosti o informace  
 
Na venkovních reklamních plochách Letiště Václava Havla Praha není umístěna žádná reklamní kampaň na služby 
Povinného subjektu. 
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Na vnitřních reklamních plochách Letiště Václava Havla Praha je umístěno celkem 8 reklamních kampaní na služby 
Povinného subjektu. 
 
Ad k bodu 2 Žádosti o informace  

 
V roce 2020 bylo celkem 54 venkovních reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha. V roce 2021 je počet 
venkovních reklamních ploch shodný. 
 
V roce 2020 bylo celkem 529 vnitřních reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha (mezi vnitřní reklamní 
plochy lze zahrnout digitální obrazovky, podsvětlené i nepodsvětlené reklamní nosiče, polepy skel a sloupů, plochy 
pro 3D expozice atd). V roce 2021 je počet vnitřních reklamních ploch shodný. 
 
Ad k bodu 3 Žádosti o informace  

 

Provozovatelem reklamních ploch na Letišti Václava Havla Praha je v roce 2021 společnost JCDecaux, Městský 
mobiliář, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 452 41 538, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6401. 
 
Ad k bodu 4 Žádosti o informace  
 
Reklamní kampaň na služby Povinného subjektu je v prostorách Letiště Václava Havla Praha umístěna z důvodu 
propagace a podpory služeb Povinného subjektu a současně slouží i jako navigace k místům, kde jsou služby 
Povinného subjektu pro cestující k dispozici. 
 
Ad k bodu 5 Žádosti o informace  
 
V rámci smlouvy o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika, uzavřené mezi Povinným 
subjektem a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., si Povinný subjekt vyhradil právo využívat některé 
reklamní plochy ve venkovních a vnitřních prostorách Letiště Václava Havla Praha k propagaci a podpoře služeb 
Povinného subjektu a pro účely navigace k místům, kde jsou služby Povinného subjektu pro cestující k dispozici. 
 
Ad k bodu 6 a 7 Žádosti o informace  
 
Hodnota reklamní kampaně není určena, neboť Povinný subjekt za reklamní kampaň nic nehradí (viz. výše odpověď 
na bod 5 Žádosti o informace), a to právě s ohledem na smluvní ujednání o právu Povinného subjektu propagovat 
své služby na Letišti Václava Havla Praha na některých reklamní plochách ve venkovních a vnitřních prostorách 
Letiště Václava Havla Praha. 
 
Ad k bodu 8 a 9 Žádosti o informace  
 
V souladu s ustanovením § 6 Zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje Povinný subjekt Žadateli údaje 
umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, neboť požadované informace, tj. smlouva o provozování  
a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2012, dodatku č. 2 ze dne 
15. 4. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 4. 8. 2021 včetně příloh, byly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Požadované informace, tj. smlouva o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 15. 4. 2019 včetně příloh byla v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv (ID smlouvy: 8124911) -
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8771171?backlink=ej2p4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování a prodeji 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8771171?backlink=ej2p4


 

 

3 

reklamy na Letišti Praha, Česká republika, ze dne 4. 8. 2021 byl rovněž uveřejněn v registru smluv (ID smlouvy: 
16151727) - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17383827?backlink=8py1m. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Holubová 

specialista Customer Experience 

na základě pověření 

Letiště Praha, a. s. 
 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17383827?backlink=8py1m

