
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
K letišti 1149/23 
160 08 PRAHA 6 

Č.J.:
V Praze dne 15. 10. 2020

R O Z H O D N U T Í

Úřad pro civilní letectví (dále též jako „Úřad") jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon^č. 106/1999 Sb."), 
rozhodl o žádosti o poskytnutí informace podané Českou společností 
ornitologickou, IČ: 49629549, se sídlem Na bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 
Praha, zastoupenou ředitelem (dále též jako
„žadatel"), t a  k t o:

I. Žádost o poskytnutí informace zdali se „připravuje obměna či 
revitalizace letiště Jaroměř a pokud ano, v jakém rozsahu", se 
odmítá dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť 
požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí. Povinnost 
poskytovat informace se v souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 
106/1999 Sb. této kategorie dotazů netýká.

II. Žádost o poskytnutí informace zdali se „připravují změny 
v účelu/využívání letiště Jaroměř" se odmítá dle ust. § 15 odst. 1 
zákona č. 106/1999 Sb., neboť požadovaná informace 
se týká budoucího rozhodnutí. Povinnost poskytovat informace se 
v souladu s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. této kategorie 
dotazů netýká.

III. Žádost o poskytnutí informace zdali se „mohou připravované změny 
nějakým způsobem dotknout aktivit ČSO v Ptačím parku Josefovské 
louky" se odmítá dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., neboť 
požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí a vytváření 
nových informací. Povinnost poskytovat informace se v souladu 
s ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. této kategorie dotazů 
netýká.
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O d ů v o d n ě n í

I.
Dne 8. 10. 2020 obdržel Úřad žádost o poskytnutí informace v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., podanou Českou společností ornitologickou, IČ: 
49629549, se sídlem Na bělidle 252/34,  ̂Smíchov, 150 00 Praha, zastoupenou 
ředitelem Žádost je Úřadem evidována pod č. j.
.................. Zadost se tyká:

1. Přípravy obměny či revitalizace letiště Jaroměř a jejich rozsah.
2. Přípravy změn v účelu/využívání letiště Jaroměř.
3. Vlivu připravovaných změn na aktivity ČSO v Ptačím parku Josefovské 

louky.
II.

V přední řadě je třeba žadateli sdělit, že ačkoliv se v souladu s ust. § 2 odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace týkající se budoucích 
rozhodnutí nebo vytváření nových informací na Úřad v daném případě neuplatní, 
žadatel se může se svým dotazem obrátit na provozovatele, resp. vlastníka letiště. 
Přestože tento není povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., lze ho 
v daném případě nesporně považovat za kompetentnější subjekt k poskytnutí 
požadované informace.

III.

K jednotlivým výrokům tohoto rozhodnutí a k jednotlivým dotazům ze žádosti 
uvádí Úřad následující:

Dle zákona č. 106/1999 Sb. a podle respektované judikatury (viz např. rozsudek 
Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2010, čj. 4 As 23/2010-61), platí, že 
„žádosti, v nichž se žadatelé domáhají poskytnutí informací, které neexistují 
domáhají žádostmi vytvoření nové informace, sdělení budoucího rozhodnutí
či sdělení názoru povinného subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona o 
svobodném přístupu k informacím, v takovém případě musí být požadavku 
nevyhověno a vyřízen vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle §15  tohoto 
zákona".

Budoucím rozhodnutím se rozumí opatření, která má povinný subjekt v úmyslu 
učinit v určitých záležitostech. Termínem „rozhodnutí" nelze rozumět pouze 
rozhodnutí správní, ale jakékoli otázky náležející do působnosti povinného 
subjektu (viz. FUREK, ROTHANZL, JÍROVEC. Zákon o svobodném přístupu 
k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 1256s.).

V současnosti není o obměně či revitalizaci letiště Jaroměř jakkoli rozhodnuto, ani 
se v dané věci nevede žádné správní řízení. Stejně tak není v současnosti 
rozhodnuto ani se nevede žádné řízení o změně v účelu či změně využívání letiště 
Jaroměř. Žádosti o informace týkající se přípravy obměny či revitalizace letiště 
Jaroměř, jejich rozsah a přípravy změn v účelu či změnách ve využívání letiště
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Jaroměř byly posouzeny jako žádosti týkající se budoucího rozhodnutí, k jejichž 
zodpovězení by bylo nutné zároveň vytvořit informaci zcela novou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad žádost v souladu s výše uvedeným 
odmítl.

P o u č e n i

Proti tomuto rozhodnutí je žadatel o informace oprávněn podle ustanovení § 16 
zákona č. 106/1999 Sb. podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto 
rozhodnutí. Odvolání se podává u Úřadu.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po datu doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však od desátého dne ode dne, 
kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V případě 
doručení do datové schránky se lhůta pro podání odvolání počítá 
ode dne následujícího po doručení rozhodnutí do datové schránky, nejpozději však 
po uplynutí desátého dne od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové 
schránky adresáta.

Úřad si dále dovoluje žadatele upozornit, že v případě jakéhokoliv řízení vedeném 
Úřadem, které by dotýkalo jeho osoby, bude mít v takovém řízení postavení 
účastníka řízení, čímž mu bude garantován přístup k požadovaným informacím.

„otisk úředního razítka"

Ředitel sekce správní a bezpečnostní

Ředitel odboru bezpečnostního 
Podepsáno elektronicky

Rozdělovník:
- Výtisk č. 1: Česká společnost ornitologická, IČ: 49629549, se sídlem 

Na bělidle 252/34, Smíchov, 150 00 Praha
- Výtisk č. 2: Spis sp. zn. 4089-20-110
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