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                          Dne/Date: 5. 1. 2023 

 

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 3. 1. 2023 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: 

 

 „jaké zpoždění měl let č. EJU 7907 z Amsterdamu (Nizozemska) – Amsterdam Airport Schiphol (AMS) do 

Prahy (České republiky) – Václav Havel Airport Prague (PRG) z 12. 8. 2019 při příletu do Prahy; 

 

 jaké zpoždění měl let č. EZY 3064 z Prahy (České republiky) – Václav Havel Airport Prague (PRG) do 

Londýna (Velká Británie) – London Stansted Airport (STN) z 9. 11. 2019 na odletu z Prahy;“. 

 

Poskytnutá informace: 

 

Ad k bodu 1 Žádosti o informace  

 

Let č. EJU 7907 z Amsterdamu (Nizozemska) – Amsterdam Airport Schiphol (AMS) do Prahy (České republiky) – 

Václav Havel Airport Prague (PRG) uskutečněný dne 12. 8. 2019 byl na svém příletu zpožděn o 3 hodiny a 5 minut 

– plánovaný čas příletu byl v 20:15 LT, skutečný čas příletu byl ve 23:25 LT. 

 

Ad k bodu 2 Žádosti o informace  

 

Let č. EZY 3064 z Prahy (České republiky) – Václav Havel Airport Prague (PRG) do Londýna (Velká Británie) – 

London Stansted Airport (STN) uskutečněný dne 9. 11. 2019 byl na svém odletu zpožděn o 4 hodiny a 24 minut – 

plánovaný čas odletu byl v 10:30 LT, skutečný čas odletu byl v 14:54 LT. 

 
S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s. 


