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Smlouva o marketingové spolupráci

uzavřená v souladu s ustanovením § 1724 a ve spojení s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále též „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216
se sídlem: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
zastoupená:
IČO:

MUDr. Davidem Kostkou, MBA, generálním ředitelem 
471 14 304

(dále jen „Objednatel“)

firma: Petr Čech Sport, a.s.
zapsaná v: obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21707
se sídlem: Praha 4 - Nusle, Hvězdová 1716/2b, PSČ 140 00

IČO: 02862336

(dále jen „Poskytovatel“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o marketingové spolupráci (dále jen „smlouva“) je komplexní zajištění 
prezentace a propagace ZP MV ČR (dále také jen „plnění") Eventu s názvem „Kolo pro život 
2019“. Poskytovatel se zavazuje pro Objednatele vykonat prezentaci a propagaci dle popisu 
realizace zakázky, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Přehled lokalit a termínů jednotlivých 
propagačních akcí tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně a včas poskytnuté plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za 
jeho provedení dle čl. II smlouvy.

II.

Cena a platební podmínky

1. Úhrada za plnění dle této smlouvy se provede v české měně. Celková výše je stanovena 
dohodou smluvních stran ve výši 1.500.000 Kč plus zákonem stanovená DPH. Uvedená částka 
bude uhrazena na základě řádného účetního dokladu vystaveného po uskutečnění celého 
plnění a zahrnuje cenu za veškeré dohodnuté plnění včetně závěrečného vyhodnocení.

2. Zálohy Objednatel neposkytuje.
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3. Úhrada za poskytnuté plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené Poskytovatelem 
nejdříve podle skutečně poskytnutého plnění každé jednotlivé akce dle článku I. odst. 1 této 
smlouvy s lhůtou splatnosti 21 dnů od data jejího doručení Objednateli. Na faktuře bude 
uváděno označení smlouvy 000058-000/2019-00, pod kterým je smlouva evidována u 
Objednatele. Součástí jednotlivého vyúčtování smluvního plnění bude předávací protokol a 
závěrečné vyhodnocení akce včetně fotodokumentace jednotlivé akcí. Závěrečné vyhodnocení 
akce bude obsahovat vyhodnocení jednotlivé akce z pohledu návštěvnosti a krátkého 
seznámení s průběhem dané akce.

4. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostním platebním stykem na účet Poskytovatele. Za 
úhradu dohodnuté ceny se považuje její odepsání z účtu Objednatele.

5. Faktura musí obsahovat požadavky kladené na účetní doklady, náležitosti dle § 435 
občanského zákoníku nebo dohodnuté dle této smlouvy. V případě, že vyúčtování nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Poskytovateli 
k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného vyúčtování.

6. Poskytovatel jako plátce DPH prohlašuje, že si je vědom své povinnosti přiznat a zaplatit daň z 
přidané hodnoty z ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle této smlouvy dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a že mu nejsou ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění dle této smlouvy známy žádné skutečnosti uvedené v§ 109 
zákona č. 235/2004 Sb., které by splnění těchto povinností bránily.

7. Adresa Objednatele pro fakturaci je: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, 
Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3. Dodací adresa je totožná s fakturační.

III.

Zajištění závazků a smluvní pokuty

1. Jestliže Poskytovatel nesplní termín plnění jednotlivé akce dohodnutý dle této smlouvy a akci 
neuskuteční (vyjma náhradního termínu akce dohodnutého se Objednatelem, nebo z důvodu 
vyšší moci či státního smutku) dle Přílohy č. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Poskytovateli za každý jednotlivý případ porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- 
Kč, a to i opakovaně.

2. V případě porušení z povinností Poskytovatele dohodnutých v rámci jedné akce v rozsahu 
plnění dle Přílohy č. 1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 5% z ceny jednotlivé akce, na které k porušení došlo, a to za 
každé nesplnění jednotlivého závazku v rámci příslušné akce, a to i opakovaně.

3. .V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle ustanovení čl. IV odst. 3této smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč 
za každý, i započatý, den prodlení.

4. V případě porušení povinnosti Poskytovatele, že partnerem akce uvedené v Příloze č. 2 této 
smlouvy nesmí být žádná jiná zdravotní pojišťovna, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, 
a to i opakovaně.

5. V případě porušení povinnosti Poskytovatele dle ustanovení čl. IV odst. 7 této smlouvy je 
Objednatele oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně.
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6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 
povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány, ani povinnost Poskytovatele řádně 
poskytnout plnění dle této smlouvy.

7. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty 
Objednatelem Poskytovateli. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formy zápočtu proti splatné pohledávce Poskytovatele.

IV.

Rozsah spolupráce

1. Poskytovatel se zavazuje na své náklady zajistit plnění, které je blíže specifikované v Příloze č. 
1, jakož i poskytnout Objednateli případnou další součinnost v souladu s předmětem smlouvy.

2. Poskytovatel se zavazuje realizovat celý event od 1.4. 2019 do 30. 9. 2019 Konkrétní seznam 
termínů a lokalit, ve kterých budou akce pořádány, tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost, opatřit a předat 
Poskytovateli nezbytné podklady a materiálové vybavení, (např. loga, apod.), které jsou 
nezbytné k zajištění dohodnutých akci, a to nejpozději do 26. 4 2019. Poskytovatel se zavazuje 
po splnění smlouvy, nejpozději do 10 dnů po skončení poslední akce dle Přílohy č. 2 této 
smlouvy, zapůjčené materiálové vybavení v neporušeném stavu vrátit.

4. Obě smluvní strany se zavazují poskytnout své odborné znalosti a zkušenosti tak, aby bylo 
možno dosáhnout sjednaného předmětu smlouvy, přičemž obě smluvní strany jsou oprávněny a 
povinny vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného předmětu smlouvy způsobem 
stanoveným v této smlouvě a zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
jeho realizaci.

5. Poskytovatel je povinen průběžně seznamovat Objednatele s průběhem zajišťování plnění. 
Adresa pro komunikaci je totožná se sídlem Objednatele.

6. Hlavní koordinátoři smluvních stran, kteří jsou oprávněni koordinovat vzájemnou spolupráci a 
schvalovat rozsah poskytovaných služeb:

7. Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s náležitou péčí a na profesionální 
úrovni, dbát na dobré obchodní jméno Objednatele a zdržet se jakéhokoli jednání, které by 
mohlo dobré obchodní jméno Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit a nedopustit se 
jednání, které by bylo způsobilé přivodit Objednateli újmu, zachovávat přísně důvěrný charakter 
podkladů a informací poskytnutých mu Objednatelem a nepoužít je k jinému účelu než k plnění 
závazků podle této smlouvy. Pokud je sdělení těchto informací třetí straně nezbytné pro plnění 
této smlouvy, pak je možné informace poskytnout pouze s předchozím souhlasem Objednatele 
a za předpokladu, že třetí strana potvrdí svůj závazek zachování důvěrnosti informací, které jí 
byly jako důvěrné sděleny. Porušení povinnosti je pro účely této smlouvy považováno za 
jednání způsobilé přivodit Objednateli újmu (zejména ohrožení nebo poškození dobrého 
obchodního jména).

8. Objednatel nezajišťuje pojištění akcí. Cena za poskytnutí plnění neobsahuje pojištění
Poskytovatele, techniky a materiálu, který je využíván na danou akci. Veškeré náklady na 
pojištěni Poskytovatele, techniky a materiálu bude zajištěno výhradně Poskytovatelem.
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9. Poskytovatel se zavazuje poskytnout slevu na startovném pro pojištěnce Objednatele. 
Poskytovateli náleží finanční odměna v plné výši uplatněných slev na startovném, avšak za 
následujících podmínek poskytování:

a. Sleva na startovném bude poskytnuta pouze pojištěncům Objednatele.

b. Sleva na startovném bude vždy 20% z částky startovného.

c. Maximální počet slev uplatněných pří Projektu je 25 (dvacet pět) krát počet sjednaných 
závodů dle přílohy č. 2. této Smlouvy.

d. Sleva na startovném se nevztahuje na startovně placené na místě. Sleva se vztahuje 
na přihlášku přes webovou přihlášku Poskytovatele.

e. Poskytovatel po ukončení Projektu předloží Objednatelovi seznam všech závodníků, 
kteří uplatnili slevu na startovném. Tento seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, 
celé datum narození, číslo průkazu pojištěnce a výši uplatněné slevy. Poskytovatel je 
povinen postupovat přitom v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 
Poskytovatel se zavazuje informovat pojištěnce Objednatele o tom, že shora uvedené 
osobní údaje budou pro účely poskytnutí slevy na startovném předány a zpracovány 
Objednatelem. Poskytovatel se zavazuje, v přiměřené lhůtě po výzvě Objednatele, 
nahradit Objednateli škodu, která mu vznikne z jakýchkoli nároků (zejména peněžitých 
náhrad a pokut) úspěšně uplatněných třetími osobami, a to zejména subjekty údajů 
nebo Úřadem pro ochranu osobních údajů, které vznikly porušením povinností 
Poskytovatele stanovených Zákonem a obecným nařízení o ochraně osobních údajů.

10. Vyúčtování částky poskytnuté na slevy ze startovného (včetně DPH) dojde samostatným 
daňovým dokladem po ukončení Projektu. Po doručení seznamu všech závodníků, kteří 
uplatnili slevu na startovném, si Objednatel vyhrazuje 5 (pět) pracovních dnů na ověření 
platnosti údajů. Na základě tohoto seznamu a jeho obsahu, resp. úpravě Objednatelem, dojde 
ke stanoveni celkové částky a k následné fakturaci Poskytovatelem. Splatnost vyúčtováni se 
sjednává na 21 dnů od doručení vyúčtování Objednatelovi. Za den úhrady se považuje den 
odepsání částky z účtu Objednatele.

V.

Trvání smlouvy a zánik závazku

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv dle čl. VI. odst. 1 a 2 této smlouvy. Za den uzavření smlouvy se 
považuje podpis smlouvy poslední ze smluvních stran.

2. Poskytovatel není oprávněn zahájit plnění dle této smlouvy dříve, než bude smlouva uveřejněna 
v Registru smluv dle čl. VI. odst. 1 a 2 této smlouvy.

3. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do ukončení akcí uvedených v Příloze č. 2 této 
smlouvy, nejpozději do dne 31. 12. 2019.

4. Závazkový vztah založený mezi oběma Smluvními stranami touto Smlouvou zaniká uplynutím 
dohodnuté doby trvání, dohodou smluvních stran, odstoupením jedné ze smluvních stran od 
této smlouvy v souladu s odst. 5 a 6 tohoto článku, nebo písemnou výpovědí kterékoliv ze 
smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet od 
prvního dne následujícího měsíce po měsíci, v němž došlo k doručení písemné výpovědi druhé 
Smluvní straně.

5. Odstoupení od této smlouvy je možné v případě, že některá smluvní strana poruší podstatným
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způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany 
Poskytovatele se považuje zejména:

a. Opětovné nezajištěni konání akce Poskytovatelem dle přílohy č. 2 této smlouvy. Za 
opětovné se považuje nedodržení dvou akcí z Přílohy č. 2 této smlouvy.

b. Nesplnění 20% plnění dané akce Poskytovatelem u nejméně dvou akcí. Pro tento účel se 
20 % plnění rozumí buď 20% plnění jedné akce z Přílohy č. 1 této smlouvy.

c. Porušení ustanovení čl. IV odst. 7 této smlouvy.

d. Porušení povinnosti Poskytovatele, že partnerem akce nesmí být žádná jiná zdravotní
pojišťovna.

6. Odstoupit od této smlouvy je možno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se o důvodech 
zakládajících právo odstoupit oprávněná smluvní strana dozvěděla. Odstoupení je účinné dnem 
jeho doručení druhé smluvní straně, nejpozději však pátým dnem následujícím po dni, kdy bylo 
odstoupení adresované druhé smluvní straně předáno oprávněnou smluvní stranou k poštovní 
přepravě. Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy ruší v rozsahu jeho účinků dle ust. 
§ 2005 Občanského zákoníku. Tím není dotčeno ujednání čl. III. odst. 6 této smlouvy.

7. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude 
zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku 
Poskytovatele [v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů]. Objednatel je rovněž oprávněn 
odstoupit od smlouvy v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace, nebo že rozhodnutím 
správce daně byl Poskytovateli přidělen status nespolehlivého plátce.

8. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodů výše zmíněných, mají smluvní strany nárok na 
vypořádání vzájemných pohledávek vzniklých do dne odstoupení od smlouvy.

9. V případě ukončení této smlouvy způsobem jiným než uplynutím sjednané doby, se smluvní 
strany zavazují dokončit plnění, která nesnesou odkladu tak, aby druhá smluvní strana 
neutrpěla újmu na svých právech.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v Registru smluv, jehož správcem 
je Ministerstvo vnitra, tuto smlouvu, včetně jejích případných změn a dodatků, za splnění 
podmínek k uveřejnění dle zákona o registru smluv, a s uveřejněním smlouvy v plném 
znění/kromě částí výslovně označených, které spadají pod výjimky z uveřejnění dle zákona o 
registru smluv, souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může nabýt 
účinnosti nejdříve dnem zveřejnění podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).

2. Objednatel se zavazuje smlouvu uveřejnit ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření v Registru 
smluv. Poskytovatel je povinen po uplynutí této lhůty, nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy byla 
smlouva uzavřena, v Registru smluv ověřit, zda Objednatel smlouvu řádně uveřejnil, a pokud se 
tak nestalo, je povinen smlouvu uveřejnit sám a o této skutečnosti informovat Objednatele.

3. Poskytovatel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

4. Smluvní strany se dohodly, že jejich práva a povinnosti založené touto smlouvou se řídí 
obsahem smlouvy. V otázkách neupravených touto smlouvou se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. Smluvní strany se ve smyslu § 1 odst. 
2 zákona č. 89/2012 Sb. odchylují od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., jehož režim se 
pro vztahy Poskytovatele a Objednatele dle této smlouvy nepoužije.

5. Smluvní strany se dohodly, že spory, které by případně vznikly ze smlouvy nebo v souvislosti s 
ní, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti nebo jejího vzniku a zániku budou přednostně 
řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž pro místní příslušnost je rozhodný obecný 
soud Objednatele.

6. Je-li anebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy částečně nebo zcela právně 
neplatným, neúčinným nebo nesrozumitelným, není tím porušena platnost a účinnost ostatních 
ustanovení smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozvěděly, nahradit jiným 
ustanovením nejblíže odpovídajícím právnímu a ekonomickému účelu původního ustanovení.

7. Poskytovatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel, jako Objednatel veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, je povinen, v souladu s ustanovením § 219 odst. 3 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, (dále jen „ZZVZ“), uveřejnit na svém profilu 
výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy, v souladu s podmínkami a ve lhůtách 
stanovených ZZVZ včetně všech případně dalších povinností Objednatele stanovených ZZVZ.

8. Tato smlouva je sepsána ve 2 (dvou) stejnopisech stejné právní síly. Každé smluvní straně 
náleží 1 (jen) stejnopis s platností originálu.

9. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být sjednány písemně ve formě písemných 
dodatků k této smlouvě, označených a očíslovaných vzestupnou řadou. Dodatky musí být 
podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.

10. Obě Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s nim souhlasí, považují jej za zcela 
určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

11. Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1 - Popis realizace zakázky
Příloha č. 2 - Přehled lokalit a termínů jednotlivých akcí

. .
V Praze dne: .'r?./   
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Příloha č. 1 - Popis realizace zakázky
Reklamní plnění ze strany Poskytovatele:

• Beach flag - celkem 8ks (výrobu a umístění zajistí Poskytovatel)
o V cílové rovině 2 ks
o V okolí dětské zóny 4 ks
o Na startu dětské kategorie 2ks

• Bannery - logo na banneru v cílové rovince, rozměr 7x0,8 metru, 2 ks (výrobu a umístění 
zajistí Poskytovatel)

• Prostor pro prezentaci Objednatele (na závodech kde nebude aktivace Objednatele)
o Stan 3x3 nebo 6x3 metru, 1 ks (stan zajistí Objednatel; uskladnění, stavbu a 

přepravu zajistí Poskytovatel)
o Ele. přípojka 220V, 1,5Kw (zajistí Poskytovatel)

• Prostor pro aktivaci Objednatele (na závodech kde bude aktivace Objednatele)
o Stan 8x8 metru, nafukovací stan, 1ks, Ele. Přípojka 220V-2,5Kw. (stan zajistí 

Objednatel; uskladnění, stavbu a přepravu zajistí Poskytovatel) 
o Stan 3x3 metru, 3 ks (stan zajistí Objednatel; uskladnění, stavbu a přepravu zajistí 

Poskytovatel)
• Nafukovací poutač - nafukovací brána 1ks (výrobu, umístění, přepravu a uskladnění zajistí 

Poskytovatel)
• Logo na banneru za stupni vítězů - logo 2 ks (zajistí Poskytovatel)
• Logo na panelu na tiskové konferenci - logo 1 ks (zajistí Poskytovatel)

Aktivace Objednatele zajištěná Poskytovatelem - „Dětská zóna"
Aktivity pro děti:

• Přetlačovaná v koulích - připraveno vymezené území, cílem je povalit, nebo vytlačit 
soupeře z vymezeného prostoru.

• Velké skládací kostky: děti si z nich mohou postavit několik různých tematických 
obrazců a zároveň mohou sloužit na sezení.

• Magnetické puzzle: velké puzzle s několika sportovními motivy
Hostesky a promotéři:

• Poskytovatel zajistí tým ověřených hostesek a promotérů, se kterými dlouhodobě 
spolupracuje. Objednatel požaduje spolehlivé, komunikativní a pozitivně vystupující 
hostesky a promotéry s důrazem na sportovní vizáž.

• Objednatel preferuje takové hostesky a promotéry, kteří mají kladný vztah ke sportu, 
nebo aktivitě sportují.

Seznam závodů, kde poskytovatel zajistí Aktivaci Objednatele:

Datum závodu Kolo pro život 2019
27.4.2019 Praha - Karlštejn Tour (Dobřichovice)
11.5.2019 Mladá Boleslav Tour (Mladá Boleslav)
25.5.2019 Hustopeče Agrotec Tour (Hustopeče)
1.6.2019 Orlík Tour (Vystrkov)

22.6.2019 Vrchlabí - Špindl Tour (Vrchlabí)
29.6.2019 Bikemaraton Drásal (Holešov)
27.7.2019 Šumavský MTB maratón (Zadov)

10. - 11.8.2019 Vysočina Aréna Tour (NMNM) i
31.8.2019 Plzeňská MTB 50 (Plzeň)
7.9.2019 Znojmo Burčák Tour (Znojmo)
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Základní logo varianta barva a mono;
Specifikace barev CMYK: modrá tmavší 98-74-11-1, modrá světlejší 19-1-0-0, červená 3-98-100-1, 
100% černá
Základní logo varianta barva a mono;

KOLO 
pro život

KOLO 
pro život

Doplňkové logo varianta barva a mono;

KOLO 
pro život

KOLO 
pro život
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Logotypy Objednatele
Specifikace modré barvy CMYK 100/60/0/20

/

ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR

ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA 
MINISTERSTVA 
VNITRA ČR

zdravotní pojišťovna 044 
MINISTERSTVA VNITRA ČR £ I I

21ríí
ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA liWIBírf

MINISTERSTVA 
VNITRA ČR
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Příloha č. 2 - Přehled lokalit a termínů jednotlivých akcí

Datum závodu Kolo pro život 2019 Dětská zóna
27.4.2019 Praha - Karlštejn Tour (Dobřichovice) Ano
11.5.2019 Mladá Boleslav Tour (Mladá Boleslav) Ano
25.5.2019 Hustopeče Agrotec Tour (Hustopeče) Ano
1.6.2019 Orlík Tour (Vystrkov) Ano

15.6.2019 Karlovarský AM bikemaraton (K. Vary) Ne
22.6.2019 Vrchlabí - Špindl Tour (Vrchlabí) Ano
29.6.2019 Bikemaraton Drásal (Holešov) Ano
20.7.2019 Trans Brdy (Řevnice) Ne
27.7.2019 Šumavský MTB maratón (Zadov) Ano

10. - 11.8.2019 Vysočina Aréna Tour (NMNM) Ano
17.8.2019 Manitou Železné hory (Chrudim) Ne
31.8.2019 Plzeňská MTB 50 (Plzeň) Ano
7.9.2019 Znojmo Burčák Tour (Znojmo) Ano

21.9.2019 Oderská Mlýnice (Klokočůvek u Oder) Ne
28.9.2019 Ralsko Tour (letiště Hradčany) Ne

f PETR ČIEC
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