
 

 

Dne/Date: 16. 7. 2018 

 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 

Letiště Praha, a. s., se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00, Praha, IČO: 282 44 532, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „povinný subjekt“) obdrželo dne  

6. července 2018 žádost o poskytnutí informací 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 ust. § 5 odst. 3 

zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti 

o její poskytnutí. 

 

Žádost: 

 

„Vzhledem ke změně parkovacího režimu krátkodobých parkovišť na letišti Václava Havla vás tímto žádám o 

zpřístupnění informace, za jakých podmínek mají tyto parkoviště zpřístupněny a jaký platební režim a to včetně 

tarifů mají společnosti 

 

TICK TACK s.r.o.  

IČO: 01613707 

Spisová značka: C 209292 vedená u Městského soudu v Praze  

Den zápisu: 19. dubna 2013 

Sídlo: Vrchlického 1321/5b, Košíře, 150 00 Praha 5 

 

Nejlevnější taxi s.r.o.  

IČO: 28987241 

Spisová značka: C 158038 vedená u Městského soudu v Praze  

Den zápisu: 9. prosince 2009 

Sídlo: Vrchlického 41/9, Košíře, 150 00 Praha 5 

 

Taxi Praha s.r.o.  

IČO: 25758608 

Spisová značka: C 67615 vedená u Městského soudu v Praze  

Den zápisu: 28. dubna 1999 

Sídlo: Vrchlického 41/9, Košíře, 150 00 Praha 5.“ 

 

 

Poskytnutá informace: 
 
Na úvod si dovolujeme uvést, že krátkodobě lze parkovat na parkovištích PB Economy (před Terminálem 2) a PC 
Comfort,(Terminál 1 a lávka k Terminálu 2), a to za cenu 60 Kč/hod. Rovněž na parkovištích P1 Express (před 
Terminálem 1) a P2 Express (před Terminálem 2), a to zdarma po dobu 15 minut jednou za 24 hodin; parkování  
od 16. do 30. minuty je zpoplatněno regulačním poplatkem 100 Kč. Poté je účtováno 100 Kč za každých započatých 
30 minut. Řidiči využívající služeb parkovišť P1 Express a P2 Express mohou k úhradě parkování využít výhodnou 
hodnotovou (předplacenou) kartu. Ta nabízí zvýhodněné stání na těchto parkovištích po překročení limitu 15 minut 
zdarma. Vice na internetových stránkách: https://www.aeroparking.cz/hodnotova-karta. 
 
 
 

https://www.aeroparking.cz/hodnotova-karta


 

 

Společnosti TICK TACK s.r.o., Nejlevnější taxi s.r.o. a Taxi Praha s.r.o. využívají krátkodobá parkoviště za stejných 
podmínek, jako jakýkoliv jiný zákazník. Povinný subjekt tedy neuplatňuje vůči těmto společnostem jiný režim 
využívání krátkodobých parkovišť (a to jak režim parkování, tak režim platební/tarifní), než vůči jakýmkoliv jiným 
zákazníkům.  
 

S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s 


