
 

 

Dne/Date: 19. 3. 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 4. března 2020 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: 

  

„Informace vztahující se Výběrového řízení č. 131 - Pronájem zastávky v prvním pruhu   

 

a) Prosíme o informaci, z jakého důvodu došlo ke zvýšení minimální nabídkové ceny za  pronájem zastávky  

na jeden kalendářní měsíc ve výši 77.500,- Kč (viz odst. 3.8.3.  oznámení o zahájení výběrového řízení č. 131) 

oproti minimální nabídkové ceně  předcházejícího výběrového řízení z roku 2019 (33.000,- Kč/měsíc) a prosíme  

o  informaci, na základě jakých konkrétních podkladů byla minimální nabídková cena pro  výběrové řízení č. 131 

stanovena, neboť Žadatel má za to, že toto zvýšení není ničím opodstatněno a Vyhlašovatel může zneužívat své 

postavení poskytovatele klíčové infrastruktury.   

 

b) Prosíme o informaci, zda byla s možnými uchazeči vedena jednání před vypsáním výběrového řízení a o které 

subjekty se jednalo, neboť Žadatel má za to, že podmínky výběrového řízení mohly být s možnými uchazeči  

na takových jednáních předjednány. 

 

c) Prosíme o informaci, zda vedl Vyhlašovatel jednání o možnosti bartrovaní vzájemných služeb Vyhlašovatele  

s případnými uchazeči, neboť Žadatel má za to, že některé služby jsou řešeny barterovým způsobem, aniž by tak 

reflektovaly tržní ceny, což může mít za následek nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.“ 

 

Poskytnutá informace: 

 

K otázce označené písm. a) žádosti 

 

Při stanovování minimální nabídkové ceny za pronájem zastávky za jeden kalendářní měsíc Povinný subjekt 

vycházel zejména z výše nájemného za pronájem zastávky, která byla vysoutěžena ve výběrovém řízení č. 123 

v roce 2019.  

 

Povinný subjekt k výše uvedenému doplňuje, že transparentní výběrové řízení je zcela legitimním nástrojem mimo 

jiné ke zjištění tržní ceny za pronájem zastávky. 

 

 

 

K otázce označené písm. b) žádosti 

 

Podmínky výběrového řízení byly stanoveny pouze na základě rozhodnutí Povinného subjektu a nebyly 

předjednány se žádnými subjekty. 

 
K otázce označené písm. c) žádosti  

 



 

 

Povinný subjekt uvádí, že vzájemné služby mezi ním a uchazeči nejsou řešeny bartrovým způsobem. 
 
S pozdravem 
 
Letiště Praha, a. s. 

 


