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Vážení, 

dne 28.03.2013 byla Krajskému úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) doručena Vaše žádost 
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), ze dne 27.03.2013 (dále jen „žádost“), ve které je uvedeno: 
„obracíme se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Naše žádost  
o informace se týká letiště Brno-Tuřany, jehož vlastníkem je Jihomoravský kraj a pronajímatelem společnost 
LETIŠTĚ BRNO a.s., IČ 26237920. Žádáme Vás o zpřístupnění následujících informací: 

1. Kopii všech smluv mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ BRNO a.s., a to včetně příloh 
a dodatků uzavřených k dnešnímu datu. 

2. Poskytnutí informace o tom, jakou formou proběhlo výběrové řízení k pronájmu letiště Brno-Tuřany. 
3. Poskytnutí výsledků auditu nájemního vztahu mezi Jihomoravským krajem a společností LETIŠTĚ 

BRNO a.s., který vyplývá z „Výpisu usnesení ze 16. schůze Rady Jihomoravského kraje konané  
dne 31. 3. 2009 v areálu Letiště Brno – Tuřany“, bodu programu č. 3. 

Výše uvedené informace preferujeme poskytnout na emailovou adresu: cisteturany@email.cz.“. 

Sdělením Jihomoravského kraje č.j.: JMK 84366/2013 ze dne 22.07.2013 Vám byly poskytnuty veškeré 
informace, které měl povinný subjekt k žádosti k dispozici. Konkrétně se jednalo o Smlouvu o pronájmu  
a provozování mezinárodního veřejného letiště Brno/Tuřany, uzavřenou mezi Jihomoravským krajem (jako 
pronajímatelem) a společností LETIŠTĚ BRNO a.s. (jako nájemcem a provozovatelem letiště; dále jen 
„Smlouva“), která byla požadována v bodě 1. žádosti. Smlouva však byla poskytnuta bez některých částí, 
které bylo z pohledu povinného subjektu nutno chránit v souladu s 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. jako 
obchodní tajemství ve smyslu § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní zákoník“). Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje č.j.: JMK 84367/2013  
ze dne 22.07.2013 (dále jen „rozhodnutí KrÚ“) bylo tedy odmítnuto poskytnutí určitých částí Smlouvy, 
všech příloh Smlouvy, částí dodatků č. 1 a 5 a celého dodatku č. 7 Smlouvy (podrobněji viz rozhodnutí KrÚ). 

Na základě Vámi podaného odvolání č.j.: 4-5/2013 ze dne 06.08.2013 bylo rozhodnutím Ministerstva vnitra 
č.j.: MV-61253-13/ODK-2013 ze dne 06.09.2013 (dále jen „rozhodnutí MV“), které bylo povinnému subjektu 
doručeno s doložkou nabytí právní moci dne 18.09.2013, rozhodnutí KrÚ zrušeno a věc byla povinnému 
subjektu vrácena k novému projednání. 

Váš dopis zn.:  Čisté Tuřany, občanské sdružení 
IČ: 22889817 
Tuřanské nám. 89/37 
620 00 BRNO 
cisteturany@email.cz 

Ze dne: 27.03.2013 
Č. j.: JMK 111240/2013 
Sp. zn.: S-JMK 36969/2013 OKP 
Vyřizuje / klapka: Krásná / 1233 
 Mgr. Pacalová / 1219 
Telefon: 541 651 111 
Počet listů: 1 
Počet příloh/listů:  
Datum: 25.09.2013 
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Povinný subjekt se tedy opětovně zabýval (resp. dále zabývá) co nejširším prověřováním všech dostupných 
skutečností (mj. také prověřením údajů v Obchodním rejstříku), souvisejících s odmítnutím částí Smlouvy, 
všech příloh Smlouvy, částí dodatků č. 1 a 5, celého dodatku č. 7 Smlouvy a jednotlivých příloh dodatků 
Smlouvy, jako obchodního tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku. Při tomto šetření jsme náhodně 
zjistili, že v případě předmětné Smlouvy a její přílohy č. 2 se jedná o již zveřejněné informace. V souladu  
s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. Vás tedy odkazujeme na internetový portál Ministerstva spravedlnosti 
– Obchodní rejstřík a Sbírka listin – https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl?subjektId=isor%3a445935&klic=w3u3ti 
kde jsou tyto informace zveřejněny (Smlouva viz č. listiny B 3546/SL 21; příloha č. 2 Smlouvy viz č. listiny B 
3546/SL 1). 

Pro úplnost dodáváme, že o zveřejnění Smlouvy a její přílohy č. 2 neměl povinný subjekt při předchozím 
vyřizování žádosti povědomí, resp. skutečnost, že je Smlouva včetně přílohy č. 2 veřejně dostupná,  
byla (při rozsáhlém aktuálním prověřování) zjištěna čistě náhodně. O této skutečnosti mj. svědčí i fakt,  
že ani v jednom z vyjádření společnosti LETIŠTĚ BRNO a.s. nebyl povinný subjekt upozorněn na zveřejnění 
Smlouvy, přičemž (jak povinný subjekt zjistil) Smlouva byla zveřejněna již v roce 2005, a to právě z iniciativy 
uvedené společnosti, jejíž negativní stanoviska k poskytnutí Smlouvy byla jedním z hlavních důvodů 
odmítnutí Smlouvy. 

Dále sdělujeme, že povinný subjekt v souvislosti s vyřizováním žádosti uplatnil § 14 odst. 7 písm. c) zákona 
č. 106/1999 Sb. (konzultaci mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem 
na předmětu žádosti, a to konkrétně mezi odborem kontrolním a právním, odborem dopravy, odborem 
regionálního rozvoje a odborem majetkovým), jsme nuceni prodloužit lhůtu pro vyřízení zbývající části 
žádosti o 10 dnů (lhůta pro vyřízení žádosti je počítána ode dne 18.09.2013, kdy bylo povinnému subjektu 
doručeno rozhodnutí MV s vyznačenou doložkou nabytí právní moci), tedy do 14.10.2013 (v souladu § 40 
odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). 

S pozdravem 
 
 

 
 
 
 

JUDr. Roman Heinz, Ph.D. 
vedoucí odboru kontrolního a právního 
 

Otisk razítka 
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