
 

 

Dne/Date: 1. 4. 2020 
 

 

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 17. března 2020 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost“) 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: 

„obracíme se na Vás souvislosti se Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání a poskytování některých 

služeb s ním spojených, ev. č. Pronajímatele 0111001883, která byla uzavřena 9. dubna 2015 mezi Vaší 

společností Letiště Praha, a. s., IČO: 24821993, (resp.  jejím právním předchůdcem společností Český Aeroholding, 

a.s.) jako pronajímatelem, a společností VERY GOODIES a.s., IČO: 03692442, (resp. jejím právním předchůdcem   

společností Š & Sch., s.r.o., IČO: 45274959), jako nájemcem, ve znění pozdějších dodatků,  (dále jen „Smlouva“). 

 

S odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů, Vás 

žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se Smlouvy  nebo vyplývajících ze Smlouvy:   

 

(1) aktuální celková výše měsíčního Základního nájemného;   

(2)  aktuální výše měsíčního Nájemného z Obratu za každý NPA pro cestující umístěný  na Předmětu 

nájmu;   

(3)  aktuální výše měsíčního Nájemného z Obratu za každý NPA pro zaměstnance  umístěný  

na Předmětu nájmu;   

(4)  aktuální výši minimálního měsíčního Nájemného Z Obratu za každý NPA pro cestující umístěný na 

Předmětu nájmu;   

(5)  aktuální výši minimálního měsíčního Nájemného z Obratu za každý NPA pro zaměstnance umístěný 

na Předmětu nájmu;   

(6)  celková výše minimálního měsíčního Nájemného z Obratu za všechny NPA;   

(7)  aktuální celková výše ročního Bonusu; a   

(8)  aktuální celková měsíční výše úhrady za Služby včetně rozdělení této úhrady na (a) energii 

neměřenou, (b) paušální cenu za vodné, (c) paušální cenu za elektřinu a (d) odpady.   

(9)  identifikace a sdělení aktuální výše jakékoli jiné platby hrazené podle Smlouvy (a) Nájemcem 

Pronajímateli nebo (b) Pronajímatelem Nájemci.“. 

 

Poskytnutá informace 
 
Ad k bodu 8 Žádosti 
 
Aktuální měsíční výše úhrady za sdružené služby dodávky elektřiny činí 90.457,46 Kč včetně DPH. 
 
Aktuální měsíční výše úhrady za připojení činí 0,- Kč. 
 
Ostatní Služby nejsou ze strany Pronajímatele Nájemci poskytovány. 
 



 

 

Ad k bodu 9 Žádosti 
 
Podle Smlouvy není hrazena žádná jiná platba, ať již Nájemcem Pronajímateli, či Pronajímatelem Nájemci. 
 
S pozdravem 
 
Letiště Praha, a. s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


