
 

 

Dne/Date: 13. února 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. února 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. „kopii smlouvy, na jejímž základě vznikl dokument Pravidla pro tvorbu, předkládání a užívání informačního 

modelu „BIM protokol“, který je přílohou k zadávací dokumentaci zakázky Nástavba budovy ZAO 370/1 

zahájené dne 30. 07. 2018 pod evidenčním číslem zadavatele: 0224004431 a DBID: 1083. Zejména žádám 

o informaci, kdo je dodavatelem, kdy byla smlouva uzavřena a kdy došlo k převzetí díla a dále: Jakým 

způsobem proběhlo výběrové řízení na dodavatele, kolik se přihlásilo účastníků a jaké dali nabídky? 

 

2. Disponuje Letiště Praha dokumentem BEP, na který se výše uvedený dokument odvolává? Pokud ano, 

žádám o kopii smlouvy, na jejímž základě dokument BEP vznikl. Zejména žádám o informaci, kdo je 

dodavatelem, kdy byla smlouva uzavřena a kdy došlo k převzetí díla a dále: Jakým způsobem proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele, kolik se přihlásilo účastníků a jaké dali nabídky?“. 

 

Poskytnutá informace: 

 

K otázce č. 1 

 

Povinný subjekt za účelem vytvoření dokumentu Pravidla pro tvorbu, předkládání a užívání informačního modelu 

„BIM protokol“ neuzavřel smlouvu s žádným externím subjektem/dodavatelem. Výše uvedený dokument vytvořili 

zaměstnanci povinného subjektu. 

 

K otázce č. 2 

 

Povinný subjekt disponuje dokumentem BEP, na který odkazuje dokument Pravidla pro tvorbu, předkládání  

a užívání informačního modelu „BIM protokol“. Dokument BEP je výsledkem plnění dodavatele pro povinný subjekt 

na základě Smlouvy na provedení stavebně technické průzkumu, vytvoření informačního modelu stavby metodou 

BIM, vytvoření projektové dokumentace a výkon autorského dozoru „Nástavba Budovy ZAO 370/1“ (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Povinný subjekt v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje žadatelce odkaz  

na zveřejněnou informaci (https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7593367). Na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), byla požadovaná smlouva včetně jejích příloh uveřejněna v registru smluv. 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7593367


 

 

Dodavatelem, s nímž byla Smlouva uzavřena, je společnost CASUA spol. s. r. o., se sídlem Křižíkova 682/34a,  

186 00 Praha 8, IČO: 448 46 908, zapsaná v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 6109.  

 

Smlouva byla uzavřena dne 14. listopadu 2018. K převzetí relevantní části plnění díla tj. k převzetí dokumentu BEP 

došlo dne 12. prosince 2018. 

 

Výběrové řízení na dodavatele proběhlo dle vnitřních norem povinného subjektu mimo rámec zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Kritéria hodnocení výhodnosti nabídek pro povinný subjekt 

zohledňovala nejen výši cenové nabídky, ale i odbornost dodavatelova hlavního inženýra projektu a odbornost 

dodavatelova informačního manažera. Nabídku podalo celkem šest (6) uchazečů. Konkrétní výsledné cenové 

nabídky jednotlivých uchazečů jsou uvedeny v níže přiložené tabulce:  

 

 

Dodavatel Nabídková cena v Kč bez DPH 

IKA VIN 112 a.s. 2 535 000,00 

 

Kaiserbau s.r.o. 2 176 400,00 

 

Arch.Design, s.r.o.  2 408 000,00 

 

CASUA, spol. s r.o.  1 698 760,00 

 

di5 architekti inženýři s.r.o.  4 811 932,00 

 

EBM - Expert Building Management, s.r.o.  4 020 000,00 

 

 

 

S pozdravem 

 

Letiště Praha, a. s 


