
Smlouva o spolupráci ve věci Prague International Marathon  

Stránka 1 z 6 
 

 

 č. smlouvy DP: 000153 00 19 

   
 

Smlouva o spolupráci ve věci Prague International Marathon 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zák. 89/2012 Sb., občanský zák., ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Občanský zákoník“) 
(dále jen „Smlouva“) 

 

Smluvní strany 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 00005886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „DPP“) 
 
a 

 

Prague International Marathon, spol. s r.o. 
se sídlem:  Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 - Holešovice 
zastoupená:  Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti 
IČO:   63673738 
DIČ:   CZ63673738, plátce DPH 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  2113224608/2700 
zapsaný do OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 36777 

(dále jen „PIM“) 
 
(společně též dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 
 

I. Preambule 

1. DPP je provozovatelem městské hromadné dopravy v Praze. 

2. PIM je pořadatelem sportovně kulturních akcí, které se v roce 2019 až 2021 budou konat na území 
hl. m. Prahy pod názvem RunCzech běžecká liga v následujících termínech: 
 

Sportisimo 1/2Maraton Praha                                     2019, 2020, 2021 
 
Volkswagen Maratonský víkend                                 2019, 2020, 2021 
 
Pražská štafeta                                                           2019, 2020, 2021 
 

Grand Prix Praha                                                        2019, 2020, 2021 

(dále jednotlivě i společně jen: „Akce“) 

 

3. Termíny konání akcí RunCzech běžecká liga pro rok 2020 a rok 2021 se mohou v důsledku 
nepředvídatelných okolností nebo v případech zásahu vyšší moci změnit. 
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4. Forma, rozsah a kvalita reklamní a propagační činnosti poskytované DPP ze strany PIM je 
specifikovaná ve článku č. III Smlouvy. 

5. Smluvní strany se tímto dohodly na vzájemné spolupráci a propagaci v souvislosti s konáním Akcí, a 
to plněním povinností podle čl. II. a III. této Smlouvy. 

II. Závazky DPP 

1. Distribuce propagačních materiálů PIM (informačních letáků, Maratonských magazínů, apod.) na 
Akce prostřednictvím Střediska dopravních informací (ve stanicích metra Můstek, Hradčanská, 
Nádraží Veleslavín, Anděl, v budově Magistrátu hl. m. Prahy – Škodův palác a na Letišti Václava 
Havla – terminál 1, 2). Materiály dodá PIM po domluvě přímo na Střediska dopravních informací. 

2. Vypracování a realizace dopravních opatření Městské hromadné dopravy (dále MHD) v souvislosti 
s Akcí. DPP vytvoří a distribuuje letáky s dopravními opatřeními. 

3. PIM dodá velkoplošné plakáty o rozměru 95,5 x 95,5 cm na každou Akci a DPP je vyvěsí v jím 
vybraných vestibulech metra v následujících měsících a počtech, pokud v daném období nenastanou 
nepředvídatelné změny v dopravě na území hl. m. Prahy. Plakáty budou vyvěšeny vždy po dobu 1 
týdne v daném období. PIM je povinen plakáty doručit minimálně jeden týden před termínem 
vyvěšení. Pokud PIM plakáty v tomto termínu nedodá, DPP není povinen plakáty instalovat. 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha    - 45 kusů   -  2020, 2021 

 Volkswagen Maratonský víkend - 45 kusů - 2019, 2020, 2021 

 Pražská štafeta - 45 kusů - 2019, 2020, 2021 

 Grand Prix Praha - 45 kusů - 2019, 2020, 2021 

4. Hlášení ve stanicích metra vždy minimálně 2 dny před Akcí 4x/hod a v den akce 6x/hod (obsahem 
bude upozornění na změny v MHD vyvolané konáním Akcí): 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha   (Aj,Čj)  

 Volkswagen Maratonský víkend  (Aj,Čj) 
 Pražská štafeta   (Aj,Čj)                  
 Grand Prix Praha  (Aj,Čj)  

5. Umístění loga PIM na webových stránkách DPP společně s dopravním opatřením na pořádané Akce 
a to 3 dny před Akcí a po celou dobu trvání Akce. Přes logo bude prolink na webové stránky 
www.runczech.com. 

6. Umístění propagačních letáků PIM, ve formátu A4 v tramvajích po dobu 14 ti dnů v následujících 
termínech (+-3dny) a počtech: 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha  –  2019, 2020, 2021 –1 320 kusů, 
 Volkswagen Maratonský víkend –2019, 2020, 2021 – 1 320 kusů, 
 Pražská štafeta –  2019, 2020, 2021 – 1 320 kusů 
 Grand Prix Praha – 2019, 2020, 2021 – 1 320 kusů. 

 
7. PIM dodá své odsouhlasené letáky podle čl. II odst. 6 do sídla DPP v předem dohodnutých termínech 

a zabalené podle pokynů DPP. Pokud letáky nebudou minimálně 7 dní před daným termínem řádně 
doručeny DPP, není DPP povinen letáky vyvěsit a PIM tím nevznikne nárok na alikvotní snížení jeho 
plnění. 

8. Poskytnutí prostoru v rámci svého inzertního prostoru v deníku Metro vždy ve čtvrtečním vydání před 
každou Akcí v následujícím rozsahu: 1 x 1/2 strana před každou akcí. Jedná se o dopravní informaci 
ve vizuálu DPP. Obsahem bude informativní dopravní sdělení o uzavírkách, místu a čase konání 
jednotlivých Akcí. Přesné datum bude v případě změny termínu upřesněno vždy minimálně 3 týdny 
před začátkem Akce. DPP má možnost inzerci v naléhavých případech zrušit.  

9. DPP bude propagovat PIM před každou projekcí KinoBusu. 

10. DPP umožní bezplatnou přepravu akreditovaných (registrovaných) účastníků Akce, a to 
v následujících termínech: 

 Sportisimo 1/2Maraton Praha – 1 den 2019 od 7 do 21 hodin, (2020, 2021) 

 Volkswagen Maratonský víkend – sobota 2019 od 11 do 21 hodin a neděle 2019 od 7 do 18 

http://www.runczech.com/
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hodin, (2020, 2021) 

 Pražská štafeta – 3 dny 2019 od 16:00 do 22:00 hodin (2020, 2021) 

 Grand Prix Praha – 1 den 2019 od 16 hodin do 21 hodin. (2020, 2021) 

Aktivní účastníci Akce mohou cestovat MHD v uvedený čas po předložení startovního čísla 
platného pro uvedený den zdarma. PIM dodá DPP vizuál startovního čísla každého závodu 
minimálně 14 dnů  předem. 

Termíny konání akcí RunCzech běžecká liga pro roky 2020 a 2021 se mohou za 
nepředvídatelných okolností nebo v případech vyšší moci změnit. 

11. Zajištění autobusové dopravy pro potřebu PIM na všechny Akce. Zajištění autobusové dopravy bude 
pro PIM za cenu dle SM 7-2012-02 pro externí odběratele ve variantě B, tj. včetně přiměřeného zisku. 
Požadavky ze strany PIM budou upřesněny 5 pracovních dnů předem. 

12. DPP nadále poskytne 2 tramvaje k instalaci celopolepu RunCzech běžecká liga. PIM zajistí výrobu 
celopolepu. Vizuál celopolepu bude upřesněn po konzultaci obou stran. Celopolep umístí DPP na 
tramvaje na dobu jednoho roku, pokud DPP nebude požadovat jeho odstranění v dřívějším termínu. 
PIM nese veškerou zodpovědnost za náklady spojené s poškozením tramvaje přímo souvisejícími 
s polepem. PIM nadále musí splnit veškeré směrnice a technické podmínky DPP k provozování 
polepu na drážním vozidle. 

13. DPP poskytne prostor pro polep vnitřních prostor 2 tramvají s celopolepem RunCzech běžecká liga a 
zajistí instalaci tohoto polepu. PIM zajišťuje výrobu polepu. Vizuál polepu bude upřesněn po 
konzultaci obou stran. Polep vnitřních prostor tramvaje bude umístěn na tramvajích po dobu jednoho 
roku, pokud DPP nebude požadovat jeho odstranění v dřívějším termínu. PIM nese veškerou 
odpovědnost za škody přímo související s polepem vnitřních prostor. 

14. Za porušení jakékoliv z výše uvedených povinností se DPP zavazuje uhradit PIM smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuty je možno ukládat kumulovaně i opakovaně. 
 

III. Závazky PIM 

1. Umístění loga DPP na domácí stránce a web banneru (pokud DPP dodá) s prolinkem na 
internetové stránky DPP na PIM internetových stránkách www.runczech.com po celou dobu 
účinnosti smlouvy. 

2. PIM zajistí umístění loga DPP na panelu partnerů na dobře viditelném místě na tiskových 
konferencích k jednotlivým Akcím. 

3. PIM zajistí umístění bannerů DPP o velikosti 20 m x 0,8 m v prostoru startu/cíle Akce. 

4. PIM v případě zájmu DPP zajistí DPP zábor ploch na projekci KinoBusu dle podmínek vzájemně 
předem dohodnutých Smluvními stranami. 

5. PIM umožní DPP umístit své promo materiály na Sport Expo, a to každý rok účinnosti této 
smlouvy. 

6. PIM zajistí umístění loga DPP nebo „štítku DPP“ na letácích A4 umístěných v rámci propagačních 
ploch DPP. 

7. PIM dodá na každou Akci volné soutěžní registrace dle svých možností pro zaměstnance DPP. 

8. PIM bude propagovat mobilní aplikaci nebo jinou informaci vybranou DPP ve svých newsletterech 
zaslaných databázi českých a zahraničních běžců. 

9. PIM bude propagovat mobilní aplikaci nebo jinou informaci vybranou DPP na zahraničních 
maratonech dle domluvy s DPP. 

10. PIM bude propagovat mobilní aplikaci na sociální síti Facebook dle vzájemné dohody s DPP. 

11. PIM bude propagovat facebookovou stránku DPP na facebookových stránkách PIM, a to po dobu 
účinnosti této smlouvy. 

http://www.runczech.com/
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12. PIM umístí jemu předanou prezentaci DPP do brožury „Informace pro běžce“, kterou obdrží 
všichni účastníci Akcí dle čl. I, odst. 2. této Smlouvy. 

13. PIM zajistí prostor na akci Sport Expo pro prezentaci DPP – např. vystavení elektrického autobusu 
či umístění stánku DPP v Průmyslovém paláci, a to každý rok účinnosti této smlouvy. 

14. PIM uspořádá pro 30 zaměstnanců DPP běžecké dny v prostorách Running Mall nebo v jiných 
prostorách vybraných DPP za účasti profesionálního trenéra, a to každý rok účinnosti této 
smlouvy. Částka 30.000,- Kč. 

15. PIM zajistí prezentaci DPP prostřednictvím promítání jemu předaného 30 sec. spotu nebo 
umístění loga DPP v prostorách startu/cíle Akce. 

16. PIM zajistí umístění loga DPP a inzerce formátu ½ strany v informačních brožurách pro běžce 
(event. Guide). Inzerce bude předána ze strany DP minimálně 7 dnů před konáním Akce. 

17. PIM umožní DPP vložit promo materiály do startovních tašek na Akcích. 

18. PIM umožní DPP propagovat své produkty a služby ve VIP zóně v den konání Akce. 

19. PIM sestaví komplexní běžecký tréninkový plán pro zaměstnance DPP dle svých možností a 
preferencí DPP. Částka 10.000,- Kč. 

20. PIM vypomůže DPP s organizací běžeckých aktivit v rámci „Dne s Dopravním Podnikem.“ 

21. PIM je povinen bezprostředně po každé Akci, nejpozději do půlnoci dne ukončení konkrétní Akce, 
odstranit na své náklady veškeré odpady pocházející z Akce. 

22. PIM poskytne na každý soutěžní i nesoutěžní běh 10 registrací v rámci Akcí pro účely DPP. Cena 
jedné registrace je 1 100,- Kč.  

23. Za porušení jakékoliv z výše uvedených povinností se PIM zavazuje uhradit DPP smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč. Smluvní pokuty je možno ukládat kumulovaně i opakovaně. 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Hodnota poskytnutého plnění: 
DPP v rozsahu dle článku II., odst.1, 2, 4, 5, 9, 11,14,19 126 000,- Kč + DPH, 
DPP v rozsahu dle článku II., odst. 3, 6, 7, 8.   121 280,- Kč + DPH, 
DPP v rozsahu dle článku II., odst.10.  172 000,- Kč + DPH, 
DPP v rozsahu dle článku II., odst. 12. – 13.   156 000,- Kč + DPH, 
PIM v rozsahu dle článku III. odst.1. – 21.   531 280- Kč + DPH, 
PIM v rozsahu dle článku III. odst. 22.    44 000,- Kč + DPH. 
 

Na částku 575 280,- Kč + DPH vystaví smluvní strany fakturu - daňový doklad, a to do 8 
pracovních dnů (platí pro DP), resp. do 15 kalendářních dnů (platí pro PIM) od DUZP. Za DUZP se 
považuje den 30. 09. daného roku trvání smlouvy. 

2. Plnění dle čl. II. 14. Vyfakturuje DPP do 8 pracovních dnů od DUZP, kterým je den konání poslední 
akce a tou je Grand Prix Praha. Pro rok 2019 je tento den stanoven na 07.09. Termín pro rok 2020 
je 05.09. a pro rok 2021 je 04.09. 

3. Faktura – daňový doklad bude mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Kromě zákonných náležitostí bude obsahovat 
číslo objednávky. Faktury budou opatřeny doložkou: „NEPROPLÁCET – KOMPENZACE.“ 
Účtované částky budou vzájemně započteny. K faktuře bude dodán soupis provedených činností a 
dokumentace prokazující uskutečnění plnění (fotografie, kopie webových stránek, letáky atd.).  

V. Transparentnost 

1. Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a 
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. PIM bere na vědomí, že DPP je povinen na žádost 
třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
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informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění této smlouvy mohou být poskytnuty 
třetím osobám, za podmínek stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 

VI. Doba platnosti Smlouvy 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2021. 

2. Každá ze Smluvních stran má právo písemně odstoupit od této Smlouvy, jestliže druhá Smluvní 
strana nebude opakovaně plnit své povinnosti podle této Smlouvy, bude pravomocně odsouzena 
za trestný čin uvedený v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, vstoupí do likvidace, 
bude-li na její majetek prohlášen úpadek nebo bude-li zamítnut insolvenční návrh na ni pro 
nedostatek majetku nebo přestane podnikat. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem 
doručení druhé smluvní straně. 

3. S ohledem na předchozí spolupráci smluvních stan a jednání o uzavření této smlouvy mohlo být 
některé plnění v roce 2019 uskutečněno před nabytím účinnosti této smlouvy. Toto plnění, se 
vypořádá podle pravidel v této smlouvě uvedených. 

VII. Závěrečná ustanovení 
1. Práva a povinnosti mezi Smluvními stranami se řídí Občanským zákoníkem. 

2. Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této Smlouvy (včetně 
jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, 
pak takováto neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany 
nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým 
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného 
závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze 
Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 

4. Tato Smlouva je sepsána ve 2 originálních stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom. 

5. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma 
smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně 
číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy 
číslo nižší než dodatek pozdější. 

6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu 
(statutárního orgánu) druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany ujednaly, 
že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

7. Přílohy – níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy: 
Příloha č. 1  - Oficiální logo Prague International Marathon 
Příloha č. 2  - Logo DPP 

8. Kontaktní osoby: 
Za PIM:  tel: e-mail:
Za DPP:  tel: e-mail:
 

9. Smluvní strany mohou kdykoliv kontaktní osoby změnit, a to jednostranným písemným oznámením 
adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní straně účinná okamžikem oznámení. 
Kontaktní osoby nejsou oprávněny ke změnám ani k ukončení smlouvy, ani k promíjení nebo 
uznávání dluhů. Zajišťují vzájemnou komunikaci mezi stranami, zejména vyřizování reklamací, 
odstraňování vad a dalších záležitostí. 

10. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 
za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 
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 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby, 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 
znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ, 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

11. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
jako „ZTOPO“), 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO, 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu, 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně 
aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex, 

 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

12. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným 
podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oficiální logo Prague International Marathon 

Příloha č. 2 – Logo DPP 

 
V Praze dne ………………………… V Praze dne ………………………. 
 
 
 
.................................................... .................................................. 
Ing. Petr Witowski Dr. Carlo Capalbo 
předseda představenstva  jednatel společnosti 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  Prague International Marathon, spol. s r.o. 
akciová společnost  
 
 
 
.................................................... 
Ing. Ladislav Urbánek 
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
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PŘÍLOHA č. 1 

 
 

Oficiální logo Prague International Marathon 

 
 
 
1. PIM poskytuje DPP právo užívat název a logo „Prague International Marathon" a „RunCzech“ pro 

účely propagace a public relations značky DPP, a to způsobem upraveným a dohodnutým s PIM. 
DPP může užívat název a logo po dobu trvání této Smlouvy s povinností dát každé takové užití 
názvu a loga na vědomí PIM prostřednictvím e-mailu. 

2. DPP může využívat níže uvedené logo PIM/RunCzech v podobě podle níže uvedeného náhledu. 
 
 
 
 

OFICIÁLNÍ LOGO 
 RUNCZECH  
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PŘÍLOHA č. 2 

 
 

Logo DPP 

 
 
 
1. DPP poskytuje PIM právo užívat oficiální logo DPP pro účely propagace a public relations značky 

PIM, a to způsobem upraveným a dohodnutým s DP. PIM může užívat logo DPP po dobu trvání 
této Smlouvy s povinností dát každé takové užití loga na vědomí DPP prostředictvím e-mailu. 

 
2. PIM může využívat oficiální logo DPP v podobě podle níže uvedeného náhledu: 

 
 

 
 

OFICIÁLNÍ LOGO 
"DOPRAVNÍ PODNIK HL. MĚSTA PRAHY" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V případě jakýchkoliv změn v grafice loga DPP poskytne DPP novou podobu loga neprodleně k 
dispozici PIM. 

 
 
 


