
 

 

Podmínky focení či filmování v prostorách Letiště Václava Havla Praha 
 

 

Letiště Praha, a. s.  

IČO 28244532 

Se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

(dále jen „Letiště Praha“) 

 

a 

 

OBJEDNATEL 

IČO:  

se sídlem/místem podnikání:  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v …., oddíl …., vložka ….. 

(dále jen „Objednatel“) 

se dohodli na následujících podmínkách focení či natáčení filmu (dále jen „natáčení“) v prostorách Letiště Václava 

Havla Praha: 

 

Poplatek:   

 

Datum natáčení:  

   

Dotčené prostory:   

    

 

Letiště Praha souhlasí s focením v Dotčených prostorách za těchto podmínek a Objednatel se tyto podmínky 

zavazuje dodržovat: 

 



 

 

1) Účelem natáčení je: …. 

2) Natáčení nesmí nijak OMEZIT BEZPEČNOST a PLYNULOST provozu v Dotčených prostorách,  

3) V průběhu natáčení bude Objednatel a jím pověřené osoby respektovat pokyny pracovníků Letiště Praha 

- zejména pracovníků Bezpečnostní kontroly, Ostrahy letiště, koordinátorů natáčení a pak dále Policie ČR, 

Celní správy ČR atd. 

4) V případě, že to bude aktuální bezpečnostně-provozní situace vyžadovat, může být na základě pokynů 

výše zmíněných pracovníků natáčení neprodleně přerušeno, odloženo, nebo ukončeno, 

5) Pořízené audiovizuální záznamy nesmí v žádném případě prezentovat Letiště Václava Havla Praha, a. s. 

negativním způsobem, 

6) Je výslovně zakázáno fotografovat a filmovat pracoviště Policie ČR, Celního úřadu a dále stanoviště 

bezpečnostní kontroly, zejména pak kontrolované osoby včetně jejich zavazadel či jiných vnášených 

předmětů, bezpečnostní pracovníky, bezpečnostní zařízení a výstupy na jejich obrazovkách, 

7) K natáčení budou použity pouze nezbytně nutné kabely, které budou pevně ukotveny k zemi a vybaveny 

přechodnými lištami. 

8) Objednatel je povinen po skončení natáčení odstranit veškeré odpady a jakékoli jiné znečištění Dotčených 

prostor a uvést Dotčené prostory do původního stavu.  

9) Objednatel souhlasí se 100% platbou Poplatku předem, a to nejpozději 24 hodin před Datem natáčení. 

Letiště Praha si vyhrazuje právo vyúčtovat doplatek při překročení sjednaného rozsahu natáčení, 

především objednaného času. Pokud objednatel objednaný čas nevyčerpá, nelze nárokovat platbu zpět. 

10) Potvrzení o provedené platbě je potřeba předložit před zahájením natáčení, v opačném případě bere 

Objednatel na vědomí, že natáčení ze strany Letiště Praha nebude povoleno ani zajištěno, 

11) Pokud Objednatel zruší natáčení méně jak 48hodin před Datem natáčení, je povinen k zaplacení storno 

poplatku ve výši 100% z Poplatku, a to do 5 pracovních dnů od okamžiku oznámení zrušení natáčení Letišti 

Praha. 

12) Objednatel bere na vědomí, že požadavek na natočení/vyfocení konkrétních letadel spadá pod pravomoc 

příslušné letecké společnosti, tj. nespadá pod kompetenci Letiště Praha. 

13) Objednatel je povinen zajistit si natáčení na Letišti Václava Havla Praha a. s. v dostatečném předstihu, 

14) Objednatel je povinen respektovat soukromí a osobnostní práva cestujících. 

15) Objednatel je povinen zajistit si veškeré souhlasy fyzických a právnických osob, které budou či mohou být 

dotčeny natáčením. 



 

 

16) V případě natáčení v tranzitní zóně či SRA zóně letiště Václava Havla Praha, je Objednatel povinen předložil 

Letišti Praha alespoň 3 dny předem jmenný seznam osob, které se natáčení budou účastnit, včetně jejich 

dat narození a čísel občanských průkazů, a to pro účely zajištění vstupu do této zóny s omezeným 

přístupem a je povinen zajistit jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. 

17) Objednatel si je vědom a souhlasí s tím, že v případě natáčení v tranzitní zóně či SRA zóně letiště Václava 

Havla Praha musí jím pověřené osoby a technika projít bezpečnostní kontrolou.  

18) V případě porušení výše uvedených povinností Objednatelem, je Letiště Praha oprávněno ke smluvní 

pokutě ve výši 5.000,- Kč za každý případ porušení, a to i opakovaně. 

19) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případný nárok na náhradu újmy, a to i nemajetkové, v plném 

rozsahu. 

20) V případě požadavku Objednatele na zajištění parkování, respektive parkovacího místa, je toto Objednatel 

povinen předem projednat s kontaktní osobou uvedenou níže. 

Kontaktní osoby: 

1) Kontaktní osobou za Letiště Praha je …., tel.: …. 

2) Kontaktní osobou za Objednatele je …, tel.: …. 

 

_________________      _________________ 

Letiště Praha, a.s.       OBJEDNATEL 

Jméno Příjmení       Jméno Příjmení 

funkce        funkce 

 

 


