
 

 

 

 

Dne/Date: 2. 8. 2018 
 

Věc: Poskytnutí informace dle § 14 odst. 5 písm. d) 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, PSČ 161 00, Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná 

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

23. 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: 

 

1. Na jak dlouho a za jakou častku jsou společnosti/tem provozující/m směnárnu Interchange pronajaty 

prostory na Letišti Praha? Prosím o kopie smluv uzavřených povinným subjektem Letiště Praha, a. s.,  

a touto/těmito společností/mi. 

 

2. Jakým způsobem bylo rozhodnuto o pronájmu předmětných prostor právě výše uvedené/ým 

společnosti/em? Bylo při tom přihlédnuto k výši směnných kurzů či poplatků? 

 

3. Učinilo nebo činí Letiště Praha, a. s., vůči směnárnám Interchange nějaké kroky v souvislosti s nastavením 

jejích směnných kurzů a poplatků na Letišti Praha? 

 

4. Zabývá se v obecné rovině Letiště Praha, a. s., nastavením cen a chováním vůči spotřebitelům ze strany 

nájemců v prostorách Letiště Praha? 

 

5. Nad rámec těchto otázek se táži, zda Letiště Praha, a. s., považuje cenovou politiku směnáren Interchange 

na Letišti Praha za normální a adekvátní? 

 

Poskytnutá informace k otázkám č. 1 (částečně) a č. 2 – 4: 

 
Ad k otázce č. 1 
 
Povinný subjekt pronajímá na základě smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých 
služeb s ním spojených společnosti Global Travel, spol. s r.o., se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 005 52 241, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 223 (dále jen „Global 
Travel“) prostory sloužící k podnikání mimo jiné za účelem provozování směnárenské činnosti, nákupu  
a prodeje zahraničních měn (síť směnáren Interchange); smlouva byla uzavřena na dobu určitou a končí uplynutím 
dne 30. listopadu 2018. 
 
Požadovanou kopii smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených 
spolu s jejími dodatky, povinný subjekt poskytuje v příloze tohoto dopisu. Povinný subjekt si žadatele dovoluje 
upozornit, že daná smlouva a její dodatky neobsahují  v souladu s § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím, 
informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje. Poskytované 
informace neobsahují v souladu s § 9 zákona o svobodném přístupu k informacím informace, které tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 



 

 

 
Ad k otázce č. 2 
 
O pronájmu prostoru sloužícího k podnikání společnosti Global Travel bylo rozhodnuto v roce 2015 na základě 
řádného výběrového řízení. Společnost Global Travel nabídla v rámci daného výběrového řízení nejvýhodnější 
podmínky kurzových marží a poplatků. 
 
Ad k otázce č. 3 a č. 4 
 
Povinný subjekt jakožto pronajímatel prostorů sloužících k podnikání v areálu Letiště Václava Havla Praha má 
povinnost postupovat vůči svým nájemcům jen v mezích stanovených platnými právními předpisy a zároveň je 
povinný subjekt povinen dodržovat pravidla volného trhu.  
 
Povinný subjekt nemá v souladu se zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, pravomoc v oblasti výkonu 
dohledu nad směnárenskými činnostmi; povinný subjekt tak nedisponuje žádným zákonným oprávněním, které by 
mu umožňovalo nastavovat, kontrolovat či dokonce vymáhat, za jakých podmínek bude společnost Global Travel 
vykonávat svou směnárenskou činnost. Dle zákona č. 277/2013 Sb. je jediným subjektem, který vykonává dohled 
nad dodržováním povinností provozovatelů směnárenské činnosti, jakož i projednává přestupky podle tohoto 
zákona, Česká národní banka.   
 
Povinný subjekt velmi dbá na zajištění odpovídající kvality služeb poskytovaných nájemci v areálu Letiště Václava 
Havla Praha, při této činnosti však vždy musí postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Povinný subjekt 
má jakožto pronajímatel zejména oprávnění upozorňovat své nájemce na podněty/stížnosti ze strany cestujících 
týkající se poskytování jejich služeb (povinný subjekt toto aktivně činí a upozorňuje své nájemce na stížnosti 
cestujících vůči jejich činnosti). 
 

S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002156 o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých 

služeb s ním spojených na mezinárodním veřejném civilním letišti Praha - Ruzyně 

3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě ev. č. 0111002156 o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých 

služeb s ním spojených na mezinárodním veřejném civilním letišti Praha - Ruzyně 


