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Naše značka/Our Ref.: n/a                                   Dne/Date: 7. 6. 2022 

 

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 23. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) 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 úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost: 
 
 Poskytnutí kopií těchto dokumentů v jejich plném znění:  
 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Taxi Praha, s.r.o., a společností Letiště Praha, a. s (sjednaný dle preambule dodatku č. 2 dne 
30.1.2018). 
 

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Taxi Praha, s.r.o., a společností Letiště Praha, a. s., dne 30. 9. 2020  
 

3. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Taxi Praha, s.r.o., a společností Letiště Praha, a. s., dne 21. 12. 2021  
 

4. Dohoda o splátkách dluhu, ev. č. smlouvy 0210008220, uzavřená mezi společností Taxi Praha, s.r.o.,  
a společností Letiště Praha, a. s., dne 23. 9. 2021  
 

5. Veškerá sdělení o dosaženém obratu, která společnost Letiště Praha, a. s. obdržela od společnosti Taxi 
Praha, s.r.o. dle ustanovení 5.1. Smlouvy ev. č. 0111002466 ve znění Dodatku č. 3. v období od sjednání 
Dodatku č. 3 do dne doručení této žádosti  
 

6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Fix, spol. s r.o., a společností Letiště Praha, a. s.  
 

7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Fix, spol. s r.o., a společností Letiště Praha, a. s., dne 14 1. 2020  
 

8. Dodatek č. 3 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Fix, spol. s r.o., a společností Letiště Praha, a. s., dne 30.9. 2020  
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9. Dodatek č. 4 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi 
společností Fix, spol. s r.o., a společností Letiště Praha, a. s., dne 21 12. 2021  
 

10. Veškerá sdělení o dosaženém obratu, která společnost Letiště Praha, a. s. obdržela od společnosti Fix, 
spol. s r.o. dle ustanovení 5.1. Smlouvy ev. č. 0111002468 ve znění Dodatku č. 4. v období od sjednání 
Dodatku č. 4 do dne doručení této žádosti  

Poskytnutí výše uvedených dokumentů je požadováno včetně jejich příloh.  
 
A A A radiotaxi s.r.o. dále požaduje dle shora uvedeného zákona poskytnutí těchto informací:  
 

1. Trvá nájemní vztah vzniklý dle Smlouvy ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, 
uzavřené mezi společností Taxi Praha, s.r.o., a společností Letiště Praha, a. s., ve znění jejích pozdějších 
změn a doplnění?  
 

2. Trvá nájemní vztah vzniklý dle Smlouvy ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, 
uzavřené mezi společností Fix, spol. s r.o., a společností Letiště Praha, a. s. ve znění jejích pozdějších 
změn a doplnění?  
 

3. Předložila společnost Taxi Praha, s.r.o., IČO 25758608, bankovní záruku do 31.1.2022, jak měla učinit dle 
shora uvedené smlouvy ev. č. 0111002466, ve znění jejích pozdějších dodatků?  
 

4. Předložila společnost Fix, spol. s r.o., IČO 45803421, bankovní záruku do 31.1.2022, jak měla učinit dle 
shora uvedené smlouvy ev. č. 0111002468, ve znění jejích pozdějších dodatků?“. 

 
Poskytnutá informace: 
 

Ad k bodu 6 (první část) Žádosti o informace  
 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování některých 
služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřený mezi Povinným subjektem  
a 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 (dále jen „FIX“), 
poskytuje Povinný subjekt Žadateli v příloze tohoto dokumentu. 

Povinný subjekt uvádí, že daný dodatek je poskytován Žadateli v anonymizované formě, tj. dodatek neobsahuje ty 
informace, které nelze poskytnout při postupu dle Zákona o svobodném přístupu k informacím. Odůvodnění 
neposkytnutí některých informací obsažených v dodatku je uvedeno v rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle 
ustanovení § 15 odst. 1 Zákona o svobodném přístupu k informacím. 

Ad k bodu 1 (druhá část) Žádosti o informace 

Ano, nájemní vztah vzniklý na základě smlouvy ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřené mezi 
Povinným subjektem a 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 (dále jen 
„Taxi Praha“), ve znění jejích pozdějších změn a doplnění, trvá. 
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Ad k bodu 2 (druhá část) Žádosti o informace 
 
Ano, nájemní vztah vzniklý na základě smlouvy ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřené mezi 
Povinným subjektem a společností FIX, ve znění jejích pozdějších změn a doplnění, trvá. 
 
Ad k bodu 3 (druhá část) Žádosti o informace 
 
Ano, společnost Taxi Praha předložila v souladu se smlouvou ev. č. 0111002466 o nájmu prostoru sloužícího  
k podnikání a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla,  
ve znění jejích pozdějších dodatků, do 31. 1. 2022 bankovní záruku. 
 
Ad k bodu 4 (druhá část) Žádosti o informace 
 
Ne, jelikož na základě dodatku č. 5 ke smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  
a poskytování některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla, uzavřeným mezi 
Povinným subjektem a společností FIX, došlo ke změně zajišťovacího instrumentu z bankovní záruky na jistotu. 
Povinný subjekt doplňuje, že společnost FIX danou jistotu zaplatila. 
 
S pozdravem 

 

 

 

 

 
Letiště Praha, a. s. 

 
 
 
 
Přílohy: 
 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě ev. č. 0111002468 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání a poskytování 
některých služeb s ním spojených a provozování taxislužby na letišti Václava Havla. 

 


