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Naše značka/Our Ref.: 2020/39                 Dne/Date: 9. 12. 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 24. 11. 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: 

 

„Tato žádost se týká povinného subjektu Letiště Praha a.s., se sídlem K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, 

IČ: 282445325 (dále jen jako „Povinný subjekt"), ohledně následujících informací týkajících se smlouvy  

o poskytování softwarových služeb č. objednatele 0227006891 uzavřené se společností First information systems, 

s.r.o. se sídlem: Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Kalvodova 1087/2, PSČ 709 00, zapsaná v Obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 11180, IČO: 49608754 (dále jen jako „Dodavatel"), 

a to na základě zadávacího řízení s názvem „Elektronický stavební deník“ (dále jen „Smlouva"). 

 

Na žádost Žadatele bylo povinným subjektem sděleno, že cena vítězného uchazeče, resp. nabídková cena dle 

Smlouvy činí částku 963.600,- Kč. 

 

Žádám tímto o poskytnutí následujících informací týkajících se Smlouvy: 

 

1) Jaká částka byla od data uzavření Smlouvy do 31. 10. 2020 uhrazena Povinným subjektem za služby 

poskytnuté Dodavatelem? 

2) Byl ke Smlouvě uzavřen nějaký dodatek? Pokud ano, žádám o zaslání kopie takového dodatku nebo 

dodatků. 

 

Dále žádám o poskytnutí následujících informací nad rámec Smlouvy: 

 

3) Uzavřel Povinný subjekt nějakou smlouvu na stejný nebo identický předmět plnění jako dle Smlouvy 

 na předmět plnění elektronický stavební deník? Pokud ano, žádám o zaslání kopií takové smlouvy nebo 

smluv včetně případných dodatků? 

4) Pokud Povinný subjekt uzavřel smlouvu nebo smlouvy označené pod bodem 3) této žádosti, jakou částku 

uhradil za poskytnutí služeb za období od jejich uzavření do 31. 10. 2020?“ 

 

 

Poskytnutá informace: 

 
Ad k bodu 1 žádosti o informace  

 
Od data uzavření smlouvy o poskytování softwarových služeb do data 31. 10. 2020 byla ze strany Povinného 
subjektu uhrazena dodavateli za jeho služby částka ve výši 125.500,- Kč. 
 
Ad k bodu 2 žádosti o informace  
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Ke smlouvě o poskytování softwarových služeb nebyl uzavřen žádný dodatek.  
 
Ad k bodu 3 a 4 žádosti o informace  
 
Povinný subjekt neuzavřel žádnou další smlouvu na stejný nebo identický předmět plnění jako dle smlouvy  
o poskytování softwarových služeb na předmět plnění – elektronický stavební deník. 
 
 
S pozdravem 

 
Letiště Praha, a. s. 

 


