
 

 

 

Dne/Date: 23. 10. 2018 
 

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 8. října 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: 

 

a) Zadala společnost Letiště Praha, a. s. v uplynulých osmi (8) letech veřejnou zakázku, resp. veřejné 

zakázky, na dodávky pohonných hmot (dále jen „PHM“), a to motorové nafty a/nebo automobilového 

benzinu (dále jen „druhy PHM“)?; 

 

b) Pokud je odpověď na otázku pod písm. a) kladná, prosím o poskytnutí: 

i. výčtu všech těchto veřejných zakázek s uvedením data zahájení a ukončení zadávacího řízení, 

ii. informací o výsledku všech zadávacích řízení, tj. uvedení identifikačních údajů vybraného 

dodavatele, či vybraných dodavatelů v případě rámcové smlouvy/dohody, nebo informace  

o zrušení zadávacího řízení a důvodů, které k němu vedly; 

iii. předpokládané hodnotě všech veřejných zakázek, včetně informace o výši uskutečněného plnění 

na základě smlouvy, a to s rozdělením dle druhů PHM. 

 

c) Pokud je odpověď na otázku pod písm. a) kladná, jaký konkrétní způsob hodnocení (konkrétní hodnotící 

kritéria) nabídek zadavatel použil pro každou jednotlivou veřejnou zakázku na dodávky PHM? 

 

d) Pokud je odpověď na otázku pod písm. a) kladná, jaký konkrétní způsob stanovení nabídkové ceny 

zadavatel použil pro každou jednotlivou veřejnou zakázku na dodávky PHM? Pokud byl způsob stanovení 

nabídkové ceny určen vzorcem, prosím o jeho sdělení. 

  

V návaznosti na ust. § 5 odst. 3 InfZ si Vás dovoluji požádat o sdělení, kde bude odpověď na tuto žádost uveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. sdělení konkrétní internetové adresy).“  

 

Poskytnutá informace: 

 
Ad otázka a): 
 
Povinný subjekt v uplynulých osmi (8) letech zadal celkově tři (3) veřejné zakázky na dodávky pohonných hmot. 
 
 
 
 
 
Ad otázka b) i. až iii.: 
 



 

 

Zadaná veřejná zakázka na dodávku pohonných hmot č. 1 
 
Název veřejné zakázky: Dodávky motorové nafty a benzinu Natural BA 95 
Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 7. 2009 
Datum ukončení zadávacího řízení: 30. 11. 2009 
Výsledek zadávacího řízení: uzavřena smlouva se společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 
1, PSČ 43670, IČO: 27597075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 
C, vložka 24430 
Hodnota veřejné zakázky: 375 080 000,00 Kč 
Výše uskutečněného plnění na základě smlouvy: 369 857 694,15 Kč (pozn. rozdělení uskutečněného plnění na 
základě smlouvy podle druhu pohonné hmoty nelze z důvodu souhrnné měsíční fakturace) 
 
Odkaz na Věstník veřejných zakázek: 
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/61148 
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/152044 
 
Zadaná veřejná zakázka na dodávku pohonných hmot č. 2 

 
Název veřejné zakázky: Dodávky motorové nafty a benzinu Natural BA 95 

Datum zahájení zadávacího řízení: 18. 6. 2013 

Datum ukončení zadávacího řízení: 26. 9. 2013 

Výsledek zadávacího řízení: uzavřena smlouva se společností UNIPETROL RPA, s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 

1, PSČ 43670, IČO: 27597075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl 

C, vložka 24430 
Hodnota veřejné zakázky: 524 981 600,00 Kč 
Výše uskutečněného plnění na základě smlouvy: 333 971 623,85 Kč (pozn. rozdělení uskutečněného plnění na 
základě smlouvy podle druhu pohonné hmoty nelze z důvodu souhrnné měsíční fakturace) 
 
Odkaz na Věstník veřejných zakázek: 
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/415276 
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/445054 
 
Veřejná zakázka – zadávací řízení zrušeno  
 
Název veřejné zakázky: Dodávky pohonných hmot 

Datum zahájení zadávacího řízení: 23. 8. 2017 

Datum ukončení zadávacího řízení: 24. 11. 2017 
Výsledek zadávacího řízení: zadávací řízení zrušeno (zadavatel tj. povinný subjekt si vyhradil právo zrušit řízení 
v zadávací dokumentaci; ke zrušení zadávacího řízení vedla zadavatele skutečnost, že ve lhůtě pro podání nabídek 
obdržel jedinou nabídku a v řízení tak nebyla zaručena dostatečná hospodářská soutěž.) 
 
Odkaz na Věstník veřejných zakázek: 
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/35501 
https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form06/Display/46287 
 
Zadaná veřejná zakázka na dodávku pohonných hmot č. 3 

 
Název veřejné zakázky: Dodávky neleteckých pohonných hmot 
Datum zahájení zadávacího řízení: 24. 11. 2017 
Datum ukončení zadávacího řízení: 22. 2. 2018 



 

 

Výsledek zadávacího řízení: uzavřena smlouva se společností ČEPRO, a.s., se sídlem Dělnická 213/12, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka 2341 

Hodnota veřejné zakázky: 281 841 600,00 Kč 
Výše uskutečněného plnění na základě smlouvy: 48 548 765,83 Kč (pozn. v současné době probíhá na základě 
této smlouvy plnění, výše uskutečněného plnění je tudíž stanoveno ke dni 23. 10. 2018; rozdělení uskutečněného 
plnění na základě smlouvy podle druhu pohonné hmoty nelze z důvodu souhrnné měsíční fakturace). 
 
Odkaz na Věstník veřejných zakázek: 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form05/Display/47244 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form06/Display/58063 

 

Ad otázka c): 

 

U všech výše uvedených zadaných veřejných zakázek bylo jediné hodnotící kritérium, a to hodnocení výše 

nabídkové ceny. 

 

Ad otázka d): 

 

Nabídková cena byla u každého jednotlivého zadávacího řízení stanovena s ohledem na výši předpokládaného 

odběru/množství motorové nafty a benzinu (počet litrů) ročně (po období trvání smlouvy tj. 4 roky). 

 

Odpověď na žádost bude uveřejněna v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 

k informacím, do 15 dnů od poskytnutí informací na internetových stránkách povinného subjektu: 

https://www.prg.aero/archiv-odpovedi-na-zadosti-o-informace. 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

Letiště Praha, a. s 


