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Naše značka/Our Ref.: 388/22/LP                                   Dne/Date: 27. 1. 2022 

 

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 20. 1. 2022 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) Kopie veškerých smluv vč. všech jejich dodatků, které byly uzavřeny mezi Letištěm Václava Havla Praha  

a společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., IČO: 45241538 v období od 1. 1. 2012 – 15.1.2022.“. 
 

Poskytnutá informace: 

 

Povinný subjekt (resp. právní předchůdce Povinného subjektu – společnost Český Aeroholding, a.s.) spolu  

se společností JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 678/25, Karlín, 186 00 Praha 

8, IČO: 452 41 538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6401 (dále 

jen „JCD“), uzavřeli dne 20. 8. 2012 smlouvu o provozování a prodeji reklamy na Letišti Praha, Česká republika 

(dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 15. 4. 2019 – Smlouva, 

spolu s dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2 ke Smlouvě, byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 

o registru smluv“), uveřejněna v registru smluv (ID smlouvy: 8124911), odkaz na internetové stránky: 

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

 

Povinný subjekt a společnost JCD uzavřeli dne 4. 8. 2021 dodatek č. 3 ke Smlouvě; tento dodatek byl rovněž 

v souladu se Zákonem o registru smluv uveřejněn v registru smluv (ID smlouvy: 16151727), odkaz na internetové 

stránky: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17383827?backlink=wynme 

 

Povinný subjekt doplňuje, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 Zákona o registru smluv se: „prostřednictvím 

registru smluv se neuveřejňují informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný 

přístup k informacím.“.  

 

Ochrana informací obsažených ve smlouvách podléhajících uveřejnění v registru, které z nejrůznějších důvodů 

nelze uveřejnit je tudíž zajištěna prostřednictvím výše citovaného ustanovení, které odkazuje na jiné právní předpisy 

upravující svobodný přístup k informacím s tím, že takové informace se neuveřejní v případě, že se podle těchto 

právních předpisů neposkytují. Z dikce § 3 odst. 1 Zákona o registru smluv tedy vyplývá, že informace obsažené 

ve smlouvě se uveřejňují za stejných podmínek, za jakých by se poskytovaly či neposkytovaly žadatelům  

o informace dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 
S pozdravem 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8771171?backlink=wynme
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17383827?backlink=wynme
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge2v6mzugaxhazrt
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Letiště Praha, a. s. 
 
 


