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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY – ÚSCHOVA PŘEDMĚTŮ 

 

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 
„Letiště Praha“), je provozovatelem mezinárodního 
civilního letiště Praha/Ruzyně (Letiště Václava Havla 
Praha) (dále jen „Letiště“). V rámci této činnosti mimo 
jiné může poskytovat cestujícím (při splnění níže 
uvedených podmínek) službu úschovy předmětů, které 
nemohou být vneseny do vyhrazených bezpečnostních 
prostorů Letiště, a to na základě zjištění v průběhu 
bezpečností kontroly.  

I. Účel služby – úschova předmětů 

Pravidla pro poskytování služby – úschova předmětů 
(dále jen „Pravidla“) závazně upravují práva  
a povinnosti Letiště Praha a Cestujícího (Letiště Praha 
a Cestující společně dále jen „Strany“) při poskytování 
služby – úschova předmětů, v souladu s § 1746 odst. 2 
a aplikovatelnými ustanoveními § 2409 až § 2414 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). 

II. Práva a povinnosti Stran 
 

1. Letiště Praha: 
a. po posouzení charakteru předmětu převezme 

předmět od Cestujícího do úschovy a zavazuje se 
daný předmět opatrovat; 

b. není oprávněno předat předmět do úschovy třetí 
osobě nebo užívat předmět; 

c. opatruje převzatý předmět tak, jak to odpovídá 
povaze daného předmětu a možnostem Letiště 
Praha, a to tak, aby na předmětu nevznikla 
škoda; 

d. opatruje předmět pouze po dobu trvání úschovy 
a po uplynutí doby úschovy předmět Cestujícímu 
vrátí či postupuje v souladu s čl. VII. těchto 
Pravidel; 

e. na vyzvání vrátí věc Cestujícímu či jemu 
pověřené osobě, a to kdykoliv v době trvání 
úschovy; 

f. je oprávněno vyzvat před uplynutím doby trvání 
úschovy Cestujícího k vyzvednutí předmětu, 
pokud nemůže předmět pro nepředvídatelnou 
okolnost bezpečně nebo bez vlastní škody 
opatrovat; 

g. je oprávněno odmítnout přijmout předmět  
do úschovy, v případě, že: 
i. předmět nesmí být přijat do úschovy, dle  

čl. VIII. Pravidel; 
ii. je naplněna kapacita služby úschovy 

předmětů. 
 

2. Cestující: 
a. se zavazuje vyzvednout předmět z úschovy, a to 

nejpozději v den, kdy končí doba trvání úschovy; 
b. se zavazuje vyzvednout předmět z úschovy  

na základě vyzvání ze strany Letiště Praha, a to  
i před uplynutím doby trvání úschovy v souladu  
s čl. II. písm. f) Pravidel. 

c. předává do úschovy pouze takový předmět, který 
nemůže způsobit škodu na majetku Letiště Praha 
či třetích osob.  

 
III. Průběh poskytování služby 

 
1. Službu úschovy předmětů může využít Cestující 

v případě, kdy po bezpečnostní kontrole, není 
dovoleno, aby pronesl do vyhrazeného 
bezpečnostního prostoru Letiště určitý předmět. 

2. Zda Letiště Praha přijme do úschovy daný 
předmět, je zcela na uvážení příslušných 
pracovníků bezpečností kontroly. Cestující nemá 
nárok na úschovu předmětů. 

3. Při přijímání předmětu do úschovy je s Cestujícím 
vyplněn příslušný dokument – Úschovní lístek, 
který obsahuje tyto informace: 
a. číslo Úschovního lístku; 
b. jméno a příjmení Cestujícího; 
c. telefonní číslo a emailová adresa Cestujícího; 
d. číslo a datum letu; 
e. popis uschovaného předmětu; 
f. osobní číslo a podpis příslušného pracovníka 

bezpečností kontroly. 
4. Úschovní lístek má dvě části; jedna část je předána 

Cestujícímu a druhou část Úschovního lístku  
si ponechá Letiště Praha;  

5. Letiště Praha uschovaný předmět zaeviduje a uloží  
do skladu. 
 
IV. Vyzvednutí uschovaných předmětů 

 
1. Uschovaný předmět bude předán Cestujícímu 

nebo jím pověřené osobě (dále jen „přebírající 
osoba“) po předložení Úschovního lístku, který byl 
Cestujícímu předán při přebírání předmětu 
(Úschovní lístek lze předložit jak v podobě 
originálu, tak i kopie/fotografie). 

2. Při vyzvednutí uschovaného předmětu je 
zaznamenáno jméno a příjemní, typ a číslo 
dokladu přebírající osoby. 

3. Přebírající osoba si může vyzvednout uschovaný 
předmět po telefonické dohodě s pracovníkem 
Letiště Praha (telefonní číslo +420 220 115 509) 
před služebním vchodem č. 15 v příletové hale 
Terminálu 1 Letiště. 
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4. Letiště Praha je oprávněno nevydat uchovaný 
předmět v případě, že se přebírající osoba 
neprokáže Úschovním lístkem. 
 

V. Poškození uschovaných předmětů  
 

1. Cestující či jím pověřená osoba má povinnost při 
vyzvednutí předmětu z úschovy, předmět 
zkontrolovat. V případě, že zjistí, že uschovaný 
předmět  
je poškozen, musí tuto skutečnost ihned nahlásit;  
o dané skutečnosti bude sepsán protokol.  

2. Letiště Praha informuje Cestujícího, že na pozdější 
reklamace nemusí být brán zřetel. 
 

VI. Doba trvání úschovy 
 

1. Cestující bere na vědomí, že doba trvání úschovy 
je stanovena na dobu 30 dnů ode dne přijetí 
předmětu do úschovy.  

2. Letiště Praha může, na základě svého uvážení,  
a pokud je to z kapacitních důvodů možné, 
prodloužit dobu trvání úschovy, avšak maximálně  
o 60 dní ode dne skončení doby trvání úschovy. 

 
VII. Nevyzvednuté předměty  

 
1. Letiště Praha vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby byl 

uschovaný předmět předán Cestujícímu, za tímto 
účelem zejména kontaktuje po uplynutí doby trvání 
úschovy Cestujícího a informuje jej o této skutečnosti  
a vyzve jej k vyzvednutí uschovaného předmětu. 

2. V případě, že Cestující na výzvy k vyzvednutí 
uschovaného předmětu nereaguje a nevyzvedne  
si uschovaný předmět ani do 60 dnů ode dne 
skončení doby trvání úschovy, Letiště Praha je 
oprávněno uschovaný předmět na své náklady 
zlikvidovat. 

3. Cestující nemá nárok na náhradu škody, v případě, 
že škoda vznikla jeho porušením povinnosti  
si uschovaný předmět v souladu s těmito Pravidly  
ve stanovené době vyzvednout.  
 

VIII. Předměty vyloučené z přijetí do úschovy  
 

1. Letiště Praha má oprávnění rozhodnout, zda 
předmět od Cestujícího do úschovy přijme či nikoliv; 
tzn., Letiště Praha nemá povinnost přijmout  
od Cestujícího předmět do úschovy.  

2. Z úschovy předmětů (pokud není stanoveno jinak) 
jsou výslovně vyloučeny následující předměty, které 
Letiště Praha nemůže do úschovy přijmout: 
a. zakázané předměty, jejichž držení je trestné nebo 

je při jejich zjištění důvodné podezření na pokus  
o spáchání protiprávního činu;  

b. nebezpečné materiály, výbušniny, jedy, 
chemikálie, odpad, omamné a psychotropní látky, 

nebezpečné látky a/nebo předměty, které 
obsahují uvedené, 

c. střelné zbraně, 
d. zvířata, rostliny, potraviny, kapaliny; 
e. křehké, špinavé nebo mokré předměty; 
f. doklady totožnosti, právní dokumenty, platební 

karty, cenné papíry, hotovost; 
g. cennosti (šperky, umělecká díla apod.); 
h. předměty, které mohou způsobit poškození 

zdraví, životního prostředí nebo majetku Letiště 
Praha či třetích osob.  

 
IX. Úplata za úschovu předmětů a náhrada 

nezbytných nákladů za úschovu předmětů 
 

1. Letišti Praha není oprávněno žádat po Cestujícím 
úplatu za úschovu předmětu. 

2. Letiště Praha je však oprávněno požadovat  
od Cestujícího úhradu nezbytných nákladů, které  
na předmět při jejím opatrování vynaložil, a to do tří 
(3) měsíců ode dne vrácení předmětu Cestujícímu 
nebo jemu pověřené osobě či do tří (3) měsíců ode 
dne skončení doby trvání úschovy. 
 

X. Odpovědnost za škodu 
 

1. Letiště Praha odpovídá za škodu na uschovaném 
předmětu pouze v případě, že škoda byla 
způsobena jednání a/nebo opomenutím Letiště 
Praha. 

2. Za škodu způsobenou porušením povinností 
vyplývajících z těchto Pravidel ze strany Cestujícího 
nenese Letiště Praha odpovědnost. 

3. Cestující odpovídá za škodu, která byla způsobena 
jeho uschovaným předmětem. 

 
XI. Informace o zpracování osobních údajů 

Letiště Praha informuje Cestujícího jakožto subjekt 
údajů  
v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), 
o zpracování jeho osobních údajů: 

1. Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou získány přímo od Cestujícího, a to  
v okamžiku odevzdání předmětu do úschovy 
(poskytnutím osobních údajů pro účely vyplnění 
Úschovního lístku). Letiště Praha se zavazuje 
zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem: 

 splnění smlouvy [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) 
nařízení GDPR] a jejího následného plnění, a to 
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včetně vyřizování případných nároků Cestujícího  
z vadného plnění. Důvodem poskytnutí osobních 
údajů Cestujícím je identifikace smluvních stran 
nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní 
požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů 
nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů 
Cestujícím může mít za následek neposkytnutí 
plnění či ukončení poskytování plnění ze strany 
Letiště Praha. 

Letiště Praha se zavazuje, že nebude zpracovávat 
osobní údaje způsobem, který je s výše uvedeným 
účelem neslučitelný. 

2. Rozsah osobních údajů 

Letiště Praha se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen  
v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému 
účelu, pro které jsou zpracovávány. Rozsah osobních 
údajů je následující: 

 jméno a příjemní; 

 typ a číslo dokladu (občanský průkaz nebo pas); 

 telefonní číslo; 

 emailová adresa; 
(dále jen „osobní údaje“). 
 

3. Doba zpracování osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které 
zpracovává za výše uvedeným účelem po dobu 3 let 
ode dne zahájení zpracování osobních údajů (Letiště 
Praha má v daném případě oprávněný zájem  
na uchování těchto osobních údajů z důvodu ochrany 
svých práv pro případ potenciálních soudních sporů). 
Po uplynutí této doby má Letiště Praha povinnost 
osobní údaje zlikvidovat. 

4. Kategorie příjemců osobních údajů a předávání 
osobních údajů 

Letiště Praha prohlašuje, že osobní údaje budou 
zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům Letiště 
Praha, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o 
těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto 
osobních údajů. 

Letiště Praha rovněž prohlašuje, že nebude předávat 
osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní 
organizaci. 

5. Automatizované rozhodování 

Při zpracování osobních údajů Cestujícího nebude 
docházet k automatizovanému rozhodování dle čl. 22 
nařízení GDPR. 

6. Práva subjektu údajů 

Letiště Praha informuje cestujícího o právech, které  
mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména: 

 práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů 
má právo získat od správce potvrzení, zda osobní 
údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR); 

 práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby 
správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné 
osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo  
na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 
nařízení GDPR); 

 práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby 
správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní 
údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán 
jeden  
z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR); 

 práva na omezení zpracování (subjekt údajů má 
právo na to, aby správce omezil zpracování,  
případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR); 

 právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má 
právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež 
poskytl správci, ve strukturovaném, běžně 
používaném  
a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto 
údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému 
byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech 
uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);  

 práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí 
založeného výhradně na automatizovaném 
zpracování (subjekt údajů má právo nebýt 
předmětem žádného rozhodnutí založeného 
výhradně na automatizovaném zpracování, včetně 
profilování, které má pro něho právní účinky nebo se 
ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 
GDPR); 

 práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. 
Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7. 
 

7. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Letiště Praha v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. a) GDPR 
poskytuje Cestujícímu kontakt na pověřence  
pro ochranu osobních údajů.  

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související 
se zpracováním Vašich osobních údajů můžete 
směřovat na pověřence pro ochranu osobních údajů 
 – Ing. Luboš Řádek, MBA; emailová adresa: 
dpo@prg.aero. 

8. Závěr 

Cestující prohlašuje, že byl Letištěm Praha řádně 
informován o zpracování osobních údajů v souladu  
s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že poskytnuté 
osobní údaje jsou přesné a pravdivé. 
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XII. Závěrečná ustanovení  
 

1. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti 
okamžikem poskytnutí služby úschovy předmětů. 

2. Strany prohlašují a potvrzují, že se Pravidly 
seznámili  
a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností,  
a zavazují se tyto Pravidla bez jakýchkoliv výhrad 
dodržovat. 

3. Veškeré právní vztahy mezi Letištěm Praha a 
Cestujícím vzniklé na základě nebo v souvislosti 
s poskytováním služby úschovy předmětů se řídí 
právem České republiky. Vznikne-li z právního 
vztahu mezi Letištěm Praha a Cestujícím spor, je 
k řešení tohoto sporu příslušný soud České 
republiky. Místní příslušnost v rámci České republiky 
bude určena dle sídla Letiště Praha.  

 


