
Reakce Letiště Praha, a. s. na připomínky A A A radiotaxi s.r.o. : 

 

K připomínkám pana Kvasničky, jednatele společnosti A A A radiotaxi s.r.o., k Výběrovému řízení na 

provozování taxislužby v prostorách Letiště Václava Havla Praha ev. číslo 71 (dále jen „Výběrové řízení“), 

které jsme obdrželi dne 17. Srpna 2016 sdělujeme v zastoupení společnosti Český Aeroholding, a.s., IČO: 

248 21 993, se sídlem Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08, následující: 

 

K dotazu č. 1.) uvádíme: 

Ke způsobu sjednání, výši a pravidlům ukládání smluvních pokut jsme poskytovali již několik vyjádření, a to 

zejména ze dne 10. srpna 2016, ze dne 12. srpna 2016 a ze dne 17. srpna 2016, na která si Vás dovolujeme 

odkázat. 

 

K dotazu č. 2.) uvádíme: 

Doložení seznamu alespoň 100 řidičů vyhlašovateli není kvalifikačním předpokladem pro uchazeče 

Výběrového řízení, ale povinností až ve Výběrovém řízení vybraných nájemců, kterou musí v souladu s čl. 

4.1 smlouvy splnit nejpozději do 31. října 2016 tzn. minimálně dva (2) kalendářní měsíce před zahájením 

provozování taxislužby na Letišti Václava Havla Praha. Takto nastavenou lhůtu pro prokázání personální 

připravenosti zařídit provozování taxislužby na Letišti Václava Havla Praha považujeme za správnou a 

dostatečnou. Povinnost nájemce předložit pronajímateli smlouvy s řidiči je pak upravena v čl. 1.12 Přílohy 

č. 4 smlouvy.  

Skutečnost zda je uchazeč schopen zařídit provozování taxislužby na Letišti Václava Havla Praha, bude 

mimo jiné prokazovat čestným prohlášením s uvedenými zkušenostmi s provozováním taxislužby dle čl. 

2.7.1 Oznámení.   

 

K dotazu č. 3.) uvádíme: 

K Vámi tvrzenému „monopolu“ jednoho z nájemců při poskytování taxislužby na Letišti Václava Havla 

Praha jsme se již vyjádřili v dopise ze dne 17. srpna 2016, na jehož bod č. 2 si Vás dovolujeme odkázat.  

Záměrem vyhlašovatele Výběrového řízení není stanovit počet vozidel pro poskytování taxislužby na 

Letišti Václava Havla Praha po celou dobu trvání nájemní smlouvy, ale zavázat nájemce k poskytování 

taxislužby nepřetržitě 24 hodin denně po celou dobu trvání smlouvy v časech uvedených ve smlouvě.   

 

V případě jakéhokoli dalšího dotazu nás neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

Michal Plzák 

Key Account Manager 

Letiště Praha, a. s. / Prague Airport 

K Letišti 6/1019 

160 08 Praha 6 


