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                           Dne/Date: 12. 2. 2021 

 

 

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 28. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací (dále jen „Žádost o informace“) 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 úst. § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím 
povinný subjekt zveřejňuje poskytnutou informaci včetně znění žádosti o její poskytnutí. 

 

Žádost: 
 
„Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert 
(nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové 
vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí  
od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, výše plnění 
veřejné zakázky, datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný 
subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. 
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 
00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na 
https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610.“ 
 
Poskytnutá informace: 
 
Ad k první části Žádosti o informace  
 
„Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert 
(nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové 
vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí  
od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka, výše plnění 
veřejné zakázky, datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky. 
 

Povinný subjekt, nad rámec požadovaného, poskytuje Žadatelce i základní informace o způsobu zadávání 

veřejných zakázek Povinným subjektem: 

 
Ustanovení § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) se obecně vztahuje  

na zadávací řízení dle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek. Povinný subjekt v této souvislosti 

upozorňuje na tu skutečnost, že není veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“). 

 
S ohledem na výše uvedené Povinný subjekt sděluje, že v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020 nebyla, 

na základě zadávacího řízení podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, přidělena žádná zakázka společnostem 

skupiny Agrofert. Povinný subjekt postupuje v zadávacích řízeních standardně v souladu s ustanovením § 122 

odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. zjišťuje skutečného majitele podle zákona upravujícího evidenci 
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skutečných majitelů. Vzhledem k tomu, že žádná společnost skupiny Agrofert ve jmenovaném období nebyla 

v pozici vybraného dodavatele, nebylo dosud třeba vyžádat si stanovisko ke střetu zájmů takového dodavatele. 

 
Povinný subjekt doplňuje, že v případě podlimitních veřejných zakázek, zadal v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 

do 31. 12. 2020 níže specifikované podlimitní zakázky (tabulka obsahuje všechny požadované informace,  

tj. identifikace veřejné zakázky; název společnosti, které byla veřejná zakázka přidělena; výše plnění veřejné 

zakázky; datum, kdy Povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky), přičemž Povinný subjekt upozorňuje na 

tu skutečnost, že jako zadavatel tzv. sektorových veřejných zakázek, nezadává podlimitní veřejné zakázky 

v zadávacím řízení a § 4b Zákona o střetu zájmů se tedy na tyto zakázky nevztahuje. U této kategorie zakázek se 

zadavatel (Povinný subjekt) řídí především základními zásadami Zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy 

zejména zásadou rovného zacházení a nediskriminace a postupuje s péčí řádného hospodáře. Střet zájmů je zde 

řešen analogicky dle § 44 Zákona o zadávání veřejných zakázek, tj. je systémově zajišťována nezávislost 

výběrových komisí v poptávkových řízeních. 

 

Identifikace veřejné 
zakázky 

Název společnosti, které 
byla veřejná zakázka 
přidělena 

Výše plnění 
veřejné 
zakázky 
(reálně 
poskytnuté) 

Datum 
přidělení 
veřejné 
zakázky 

Rámcová smlouva o reklamě 
a propagaci 

LIN a.s.1 0 22. 11. 2018 

Smlouva o spolupráci LIN a.s.2 715 000 9. 7. 2019 

 
 
Ad k druhé části Žádosti o informace  
 
„Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný 
subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.“ 

 
Povinný subjekt vychází při výkladu Zákona o střetu zájmů ze samotného znění zákona a rovněž z odborné literatury 
vztahující se k této problematice. 
 
Povinný subjekt tudíž nevychází při výkladu Zákona o střetu zájmů ze stanovisek, memorand, posudků, metodik  
či obdobných dokumentů, které by byly zpracovány na základě požadavku Povinného subjektu. 
 
S pozdravem 

 

 

Letiště Praha, a. s. 
 
 

                                                      
1 Společnost LIN a.s., se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 257 20 767, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5702. 
2 dtto bod 1. 


