
 

 

Dne/Date: 16. 4. 2019 
 

Věc: Zveřejnění poskytnuté informace dle § 5 odst. 3 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, 161 00 Praha 6, IČO: 282 44 532, zapsaná  

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14003 (dále jen „Povinný subjekt“) 

obdržela dne 1. dubna 2019 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. V prvé řadě žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace s přílohami, uzavřené mezi společnostmi 

Letiště Praha a Fix Taxi, včetně nájemních smluv. 

 

2. Dále Vás žádám o zaslání veškeré smluvní dokumentace s přílohami, uzavřené mezi společnostmi Letiště 

Praha a Taxi Praha, včetně nájemních smluv. 

 

Poskytnutá informace: 

 
K otázce č. 1 
 
Povinný subjekt má se společností FIX, spol. s r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, Veleslavín, 162 00 Praha 6, 
IČO: 458 03 421, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 10935, 
uzavřené níže uvedené smlouvy, které Povinný subjekt Žadateli poskytuje v příloze tohoto dopisu. 

 
1. ev. č. 9000000675 ze dne 26. 8. 2009 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; 
2. ev. č. 9000000685 ze dne 27. 8. 2009 – Smlouva o připojení; 
3. ev. č. 9000000675/1 ze dne 29. 9. 2011 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny; 
4. ev. č. 9000000685/1 ze dne 2. 5. 2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení; 
5. ev. č. 9000000675/2 ze dne 2. 5. 2016 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; 
6. ev. č. 0111002468 ze dne 24. 10. 2016 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 

některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla Praha; 
7. ev. č. 9000000685/2 ze dne 28. 2. 2017 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o připojení; 
8. ev. č. 9000000675/3 ze dne 28. 2. 2017 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny; 
9. ev. č. 0111002468/1 ze dne 30. 1. 2018 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti 
Václava Havla. 

 
 
 
 
 
K otázce č. 2  
 



 

 

Povinný subjekt má se společností Taxi Praha s.r.o., se sídlem Vrchlického 41/9, Košíře, 150 00 Praha 5, IČO: 257 
58 608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 67615, uzavřené níže 
uvedené smlouvy, které Povinný subjekt Žadateli poskytuje v příloze tohoto dopisu. 
 

1. ev. č. 0111002466 ze dne 24. 10. 2016 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla Praha; 

2. ev. č. 0216003284 ze dne 1. 12. 2016 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; 
3. ev. č. 0216003283 ze dne 1. 12. 2016 – Smlouva o připojení; 
4. ev. č. 0231003401 ze dne 15. 2. 2017 – Smlouva o zachování mlčenlivosti; 
5. ev. č. 0111002527 ze  dne 26. 6. 2017 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 

některých služeb s ním spojených; 
6. ev. č. 0216003283/1 ze dne 28. 6. 2017 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení; 
7. ev. č. 0216003284/1 ze dne 11. 7. 2017 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny;  
8. ev. č. 0111002466/1 ze dne 26. 1. 2018 – Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti 
Václava Havla Praha; 

9. ev. č. 0216003284/2 ze dne 6. 3. 2018 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; 
10. ev. č. 0216003283/2 ze dne 6. 3. 2018 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o připojení. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Letiště Praha, a. s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přílohy poskytnuté v elektronické podobě: 
 

1. ev. č. 9000000675 ze dne 26. 8. 2009 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; 
2. ev. č. 9000000685 ze dne 27. 8. 2009 – Smlouva o připojení; 
3. ev. č. 9000000675/1 ze dne 29. 9. 2011 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny; 
4. ev. č. 9000000685/1 ze dne 2. 5. 2016 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení; 
5. ev. č. 9000000675/2 ze dne 2. 5. 2016 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; 
6. ev. č. 0111002468 ze dne 24. 10. 2016 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 

některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla Praha; 
7. ev. č. 0111002466 ze dne 24. 10. 2016 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 

některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla Praha; 
8. ev. č. 0216003284 ze dne 1. 12. 2016 – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; 
9. ev. č. 0216003283 ze dne 1. 12. 2016 – Smlouva o připojení; 
10. ev. č. 0231003401 ze dne 15. 2. 2017 – Smlouva o zachování mlčenlivosti; 
11. ev. č. 9000000685/2 ze dne 28. 2. 2017 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o připojení; 
12. ev. č. 9000000675/3 ze dne 28. 2. 2017 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny; 
13. ev. č. 0111002527 ze  dne 26. 6. 2017 – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování 

některých služeb s ním spojených; 
14. ev. č. 0216003283/1 ze dne 28. 6. 2017 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o připojení; 
15. ev. č. 0216003284/1 ze dne 11. 7. 2017 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o sdružených službách dodávky 

elektřiny;  

16. ev. č. 0111002466/1 ze dne 26. 1. 2018 – Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti 

Václava Havla Praha; 
17. ev. č. 0111002468/1 ze dne 30. 1. 2018 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti 
Václava Havla; 

18. ev. č. 0216003284/2 ze dne 6. 3. 2018 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny; 
19. ev. č. 0216003283/2 ze dne 6. 3. 2018 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o připojení. 

 

 


