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PROVOZNÍ A TECHNICKÉ PODMÍNKY UMISŤOVÁNÍ REKLAMY NA MAJETKU 

DPP  

Tyto provozní a technické podmínky („Podmínky“) blíže upravují podmínky a technické 

parametry při umisťování reklamy na dopravní prostředky ve vlastnictví pronajímatele. 

Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o nájmu reklamních ploch na autobusech typu 

SOR NB-12 a SOR NB-18 ve vlastnictví pronajímatelem („smlouva“). 

Zkratky použité v těchto Podmínkách mají stejný význam jako ve smlouvě, není-li výslovně 

stanoveno jinak. 

1) PROVOZNÍ PODMÍNKY 

Nájemce bere na vědomí, že není možno zvolit konkrétní číslo linky, spoje, případně vozu, na 

které bude Reklamní sdělení umístěno, a Reklamní sdělení může být umístěno na Reklamní 

plochu kteréhokoli z Dopravních prostředků dle uvážení pronajímatele.  

2) ROZMĚRY REKLAMNÍCH PLOCH 

Nájemce je povinen umisťovat na Reklamní plochy pouze Reklamní sdělení odpovídající 

rozměrům Reklamních ploch, uvedených níže.  

A. ROZMĚRY PLOCH SOR NB 12 

• fólie:  2 x  10000x250 mm (šířka x výška) levá i pravá strana  

   3840x330 mm pouze levá strana 

   3400x400 mm pouze levá strana 

   1700x600 mm pouze levá strana 

B. ROZMĚRY PLOCH SOR NB 18 

• fólie  2x 8600x250 mm levá i pravá strana 

2x 6200x250 mm levá i pravá strana 

 3840x330 mm pouze levá strana 

 2680x400 mm pouze levá strana 

 3400x400 mm pouze levá strana 

 1700x600 mm pouze levá strana 

1400x600 mm pouze levá strana 

 

3) SPECIFIKACE REKLAMNÍCH SDĚLENÍ 

Reklamní sdělení umisťovaná na Reklamní plochy budou natištěná nebo nalepená na jednom 

kusu fólie v určeném rozměru, a to na následujícím typu fólií: 

Vinylová PVC samolepka lesklá non-perm - monomerická bílá lesklá fólie s nepermanentním 

lepidlem (typu non-perm, semi-perm, removable), opakovaně snímatelná, životnost 1 rok. 
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Ostatní typy fólií nesmí být bez písemného souhlasu pronajímatele použity a nebudou k instalaci 

povoleny. 

V případě provozování Reklamního sdělení na delší období než 14 dní, je vyžadována laminace.  

Nájemce bere na vědomí, že Dopravní prostředky poskytovatele jsou denně myty ve strojních 

kartáčových myčkách. Pro vyloučení všech pochybností nájemce bere na vědomí a vzdává se 

jakýchkoliv nároků souvisejících s potenciálním poškozením Reklamních sdělení vzniklým 

čistěním či údržbou Dopravních prostředků. 

Nájemce bere na vědomí, že vzhledem k povaze materiálu užívaného při instalaci Reklamního 

sdělení nelze Reklamní sdělení po jejich odstranění z Dopravních prostředků již znovu použít na 

jiném Dopravním prostředku. 

4) INSTALACE A ODSTRAŇOVÁNÍ REKLAMNÍCH POLEPŮ  

Instalaci schváleného Reklamního sdělení provádí nájemce sám na své náklady v souladu s níže 

uvedeným postupem. 

Zástupce nájemce předá určeným zaměstnancům pronajímatele útvaru 900720 návrh na umístění 

reklamy („Návrh“), který bude obsahovat:  

(i) grafický návrh každého Reklamního sdělení k posouzení souladu s těmito podmínkami 

a dalšími požadavky na reklamu uvedenými v nájemní smlouvě; 

(ii) uvedení počtu Dopravních prostředků požadovaných pro umístění Reklamních sdělení; 

(iii) požadavek na přidělení evidenčních čísel Dopravních prostředků k instalaci Reklamních 

 sdělení ze strany nájemce; 

(iv) termín požadované instalace; 

(v) dobu maximálního umístění (provozování) Reklamního sdělení. 

Pronajímatel je povinen vyjádřit se k Návrhu bez zbytečného odkladu, zpravidla do tří (3) 

pracovních dní. 

V kladném vyjádření k Návrhu uvede pronajímatel též konkrétní čas a místo, v němž bude 

nájemci umožněna instalace schváleného Reklamního sdělení. Termín bude stanoven 

s přihlédnutím na technické a kapacitní možnosti pronajímatele tak, aby co možná nejvíce 

odpovídal termínu požadované instalace uvedené v Návrhu. Čas vyhrazený pro instalaci 

Reklamního sdělení nepřesáhne jednu (1) hodinu na jeden Dopravní prostředek. 

Před zahájením instalace Reklamního sdělení bude za přítomnosti zástupců nájemce (středisko 

Přípravy provozu – 231X020 – JSVA) a pronajímatele provedena prohlídka způsobilosti 

konkrétního Dopravního prostředku k umístění Reklamního sdělení. Zástupce pronajímatele 

fotograficky zdokumentuje stav Dopravního prostředku před zahájením instalace Reklamního 

sdělení a po jeho dokončení. 

Po uplynutí doby maximálního provozování Reklamního sdělení zajistí nájemce odstranění 

Reklamního sdělení. Konkrétní termín a místo bude určen po předchozí dohodě 

s pronajímatelem. Odstranění Reklamního sdělení provede zástupce nájemce za přítomnosti 
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zástupce pronajímatele. Zástupce pronajímatele vždy provede kontrolu stavu Dopravního 

prostředku po odstranění Reklamního sdělení, zejména kontrolu laku. O odstranění Reklamního 

sdělení a předání Reklamní plochy oproštěné od Reklamního sdělení bude mezi stranami sepsán 

předávací protokol. 

V případě vady laku či jiných vad Dopravního prostředku způsobených Reklamním sdělením (či 

jeho instalací nebo odstraňováním) bude vada odstraněna pronajímatelem na náklady nájemce. 

Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady na odstranění budou fakturovány 

pronajímatelem. 

5) VSTUP DO AREÁLŮ 

Instalace a odstraňování Reklamních sdělení z Dopravních prostředků budou realizovány 

v některém z níže uvedených areálu (v garážích) pronajímatele:  

1. areál Letňanská 24, 190 00 Praha 9 

2. areál Nad Vršovskou horou 80, 101 00 Praha 10 

3. areál Ke garážím 2, 141 33 Praha 4 

4. areál U Vozovny 6, 108 56 Praha 10  

5. areál Reinerova 6, 163 00 Praha 6 

(dále jen jako „Areál“). 

Vstup do Areálu je možný pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Pronajímatel umožní 

nájemci, resp. jeho zástupcům vstup do Areálu za účelem instalace a odstranění Reklamních 

sdělení v souladu s těmito Podmínkami a nájemní smlouvou. 

Vstup do Areálu bude umožněn toliko zástupcům nájemce vybaveným identifikačními kartami.  

Identifikační karty budou vydány zástupcům nájemce na základě žádosti nájemce, podané 

písemně na formuláři dle vzoru pronajímatele. Pronajímatel k žádosti nájemce mu bez 

zbytečného odkladu zašle aktuálně platný vzor. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že před 

podáním žádosti musí jednotliví zástupci nájemce absolvovat školení BOZP zajišťované 

pronajímatelem. 

Při pohybu v Areálu jsou pověření zástupci nájemce povinni dodržovat vnitřní směrnice 

pronajímatele a řídit se pokyny zástupců pronajímatele. Tyto budou zaslány pronajímatelem 

nájemci bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy a dále vždy po jejich aktualizaci. Zástupci 

pronajímatele jsou oprávněni vykázat z Areálu zástupce nájemce v případě porušení vnitřních 

předpisů pronajímatele či v případě jiného nevhodného chování. 

 


