
Dostihový spolek, a.s., IČO 481 55 110, sídlem Pražská 607, 530 02 Pardubice,  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. značkou B 918 
zastoupený Martinem Korbou, ředitelem společnosti 
(dále jen Dostihový spolek) 
 
a 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 632 17 066, sídlem Teplého 2141, 532 20 Pardubice, 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. B 1241,  
zastoupený Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 
(dále jen Dopravní podnik) 
 

uzavírají  

 

smlouvu o vzájemném poskytnutí služeb 

I.  

Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je  

a) poskytnutí prostoru pro umístění reklamy Dostihového spolku na autobusu provozovaném 

Dopravním podnikem (dále též jako reklamní plocha na autobusu) 

b) umístění reklamních plakátů Dostihového spolku v trolejbusech a autobusech MHD Pardubice 

(dále též reklamní plakáty v trolejbusech a autobusech) 

c) umístění reklamních plakátů Dostihového spolku ve vitrínách zastávkových označníků (dále 

též reklamní plakáty v zastávkových označnících) 

d) poskytnutí reklamních služeb pro reklamu Dopravního podniku Dostihovým spolkem při 

pořádání koňských dostihů a výstavách „Koně v akci (dále též reklamní služby při pořádání 

koňských dostihů a výstavách „Koně v akci“) 

e) poskytnutí lóže na Dostihovém závodišti Dopravnímu podniku pro jeho zaměstnance 

f) využití prostoru dostihového závodiště Dopravním podnikem za účelem zkušebních jízd 

autoškoly 

II.  

Reklamní plochy na autobusu 

1) Dopravní podnik se zavazuje poskytnout Dostihovému spolku plochu na autobusu ev. č. RZ 2E6 

4162, číslo vozu 62 k umístění reklamy a zajistit provoz tohoto autobusu s reklamou na linkách 

MHD Pardubice. Pro reklamu může být použita vnější plocha karoserie vozidla. Umístěná reklama 

(samolepící fólie) však nesmí zakrývat žádné prvky vozidla tak, aby vozidlo bylo nezpůsobilé 

provozu na pozemních komunikacích, nesmí též zakrývat evidenční číslo vozidla a logo 

Dopravního podniku.  

2) Závazek poskytnout plochu autobusu k umístění reklamy se sjednává na dobu od 1. 8. 2016 do 

31. 12. 2017.  



3) Dopravní podnik se zavazuje využívat vozidlo, na němž bude umístěna reklama, v pravidelném 

provozu na linkách MHD Pardubice. Dostihový spolek bere na vědomí, že vozidlo může být 

v obvyklé míře využíváno i jako záložní, nemusí být vždy vypravováno v obdobích mimo přepravní 

špičku a může být přechodně odstaveno z provozu pro poruchy a závady nebo za účelem 

nezbytných oprav a prohlídek. Pokud by bylo vozidlo odstaveno z provozu na dobu delší než 14 

dní za sebou jdoucích, prodlužuje se o dobu takového odstavení vozidla sjednaná doba 

provozování reklamy. 

4) Reklamou se rozumí polep autobusu samolepící fólií. Použita může být pouze fólie k tomuto účelu 

určená a homologovaná. Pokud má reklama zasahovat do oken vozidla, musí být v oknech vozidla 

použita polopropustná fólie umožňující výhled z autobusu cestujícím. 

5) Zhotovení reklamy není součástí závazku dle této smlouvy. Reklamní polep byl již vyhotoven 

v rámci dřívější spolupráce smluvních stran. Dostihový spolek může kdykoliv na vlastní náklady 

vyměnit reklamní polep za jiný. Dostihový spolek si je vědom možnosti poškození reklamy při 

dopravní nehodě, povětrnostními podmínkami, vandaly apod. Dopravní podnik zajistí na své 

náklady opravy poškození reklamy vzniklých v důsledku okolností, které mají původ v provozu 

vozidla. Opravy jiných poškození (např. v důsledku poškození vandaly, v důsledku povětrnostních 

vlivů) nese Dostihový spolek. Poškození nebo zničení reklamy neopravňuje objednatele 

k odstoupení od této smlouvy.  

6) Odstranění reklamního polepu provede Dostihový spolek na vlastní náklady nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od sjednaného data konce trvání závazku poskytnutí reklamní plochy, pokud se 

obě strany nedohodnou jinak. 

7) Reklamní polep musí být prováděn a odstraňován s maximální odbornou péčí tak, aby nedošlo 

k poškození laku autobusu. Dopravní podnik se zavazuje poskytnout k vylepení reklamní folie i 

jejího odstranění potřebnou součinnost spočívající zejména v přistavení vozidla v areálu 

poskytovatele na potřebnou dobu.  

8) Plnou právní odpovědnost za škodu způsobenou chybným provedením reklamního polepu, které 

by způsobilo škodu na majetku Dopravního podniku či třetích osob, nese Dostihový spolek.  

III.  

Reklamní plakáty v trolejbusech a autobusech 

1) Dopravní podnik se zavazuje v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, vždy před konáním 

dostihového dne, umísťovat reklamní plakáty Dostihového spolku do trolejbusů a autobusů MHD. 

2) Plakáty budou umísťovány vždy k výzvě Dostihového spolku. Umísťováno bude vždy 60 ks plakátů 

formátu A4, vždy na jeden týden. Celkem budou plakáty ve shora uvedeném období umístěny 

v 16 případech na celkovou dobu 16 týdnů. Dostihový spolek je povinen v dostatečném předstihu 

plakáty k umístění dodat.  

IV.  

Reklamní plakáty v zastávkových označnících 

1) Dopravní podnik se zavazuje před konáním koňského dostihu „Velká Pardubická“ v roce 2016 a 

2017 umístit reklamní plakáty do označníků zastávek MHD obsluhovaných linkami MHD 

Pardubice. 



2) Plakáty budou umísťovány vždy k výzvě Dostihového spolku. Umísťováno bude 49 plakátů 

formátu A2, vždy na období 4 týdnů. Celkem budou plakáty na základě této smlouvy umístěny na 

dobu 8 týdnů. Dostihový spolek je povinen v dostatečném předstihu plakáty k umístění dodat. 

V.  

Reklamní služby při konání koňských dostihů a výstavách Koně v akci 

1) Dostihový spolek se zavazuje jeden dostih konaný v termínu 8. 10. 2016 a jeden dostih konaný při 

první kvalifikaci na Velkou Pardubickou 2017 pojmenovat jako „Cena Arnošta z Pardubic“.  

2) Dostihový spolek se dále ve spojitosti s dostihy pojmenovanými dle předchozího odstavce 

zavazuje uveřejnit v místním rozhlase reklamní hlášení v délce 3 minut. Dopravní podnik je 

povinen dodat pro reklamní hlášení text. 

3) Během konání dostihových dnů, při nichž se běží též dostih pojmenovaný dle odstavce 1, se 

Dostihový spolek zavazuje umístit jednu reklamní tabuli o rozměrech 4 x 1 m v prostoru cílové 

rovinky a reklamní tabuli o rozměrech 2 x 1 m v prostoru paddocku. 

4) Dostihový spolek se dále zavazuje při každém dostihovém dni konaném v období od 1. 8. 2016 do 

31. 12. 2017, tedy při celkem 15 dostihových dnech a 2 výstavách Koně v akci, zajistit roznos 

letáků Dopravního podniku do všech lóží dostihového závodiště. Dostihový spolek je povinen 

oznámit Dopravnímu podniku termíny dostihových dnů nejméně s týdenním předstihem, 

Dopravní podnik je povinen v dostatečném předstihu letáky k roznosu dodat. 

VI.  

Poskytnutí lóže a vstupenek  

1) Dostihový spolek se zavazuje poskytnout Dopravnímu podniku na celou dobu konání dostihových 

dnů, při kterých se běží dostih pojmenovaný na základě této smlouvy, lóži na tribuně D 

s kapacitou 40 osob. Tato lóže bude vyhrazena pro zaměstnance, popř. další hosty Dopravního 

podniku. 

2) Dostihový spolek se dále zavazuje poskytnout Dopravnímu podniku vždy 4 vstupenky na tribunu A 

na dostihový den, při němž se v roce 2016 a 2017 koná Velká Pardubická. 

VII.  

Poskytnutí prostor závodiště pro autoškolu 

1) Dostihový spolek se zavazuje v období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017 poskytovat Dopravnímu 

podniku k užití prostor v areálu závodiště za účelem cvičných jízd žáků autoškoly provozované 

Dopravním podnikem.  

2) Na konkrétní době využití se smluvní strany vždy předem dohodnou tak, aby využití závodiště 

Dopravním podnikem nezasahovalo do jiných aktivit pořádaných na závodišti. 

VIII.  

Cena za vzájemná plnění 

1) Tato smlouva zavazuje smluvní strany k poskytnutí vzájemného nepeněžního plnění. Smluvní 

strany prohlašují, že dohodnuté vzájemné nepeněžní plnění je co do finanční hodnoty 



ekvivalentní a má hodnotu  214 000 Kč. Tato výše hodnoty plnění vychází z ceníkových nebo jinak 

obvyklých cen plnění poskytovaných smluvními stranami. 

2) Jednotlivá plnění poskytovaná Dopravním podnikem mají tyto hodnoty: 

a) poskytnutí reklamní plochy na autobusu dle článku II. této smlouvy 10 000 Kč za měsíc, tj. 

celkem 170 000 Kč za celé období, po které je služba poskytována, 

a) umístění reklamních plakátů v trolejbusech a autobusech dle článku III. této smlouvy 1 500 Kč 

za jeden případ a týden, tj. celkem za 16 případů týdenního umístění částku  24000 Kč, 

b) umístění reklamních plakátů v zastávkových označnících dle článku IV. této smlouvy 10 000 Kč 

za jeden případ, tedy celkem za dva případy 20 000 Kč. 

 

3) Jednotlivá plnění poskytovaná Dostihovým spolkem mají tyto hodnoty: 

a) reklamní služby při konání koňských dostihů dle čl. V. této smlouvy a poskytnutí lóže dle čl. 

VI., odst. 1 této smlouvy celkem 139 000 Kč, sestávající z těchto dílčích částek: 

 za reklamní služby poskytované v souvislosti s pojmenováním dostihu dle čl. V., odst. 1 – 

3 spolu s poskytnutím lóže dle čl. VI., odst. 1 smlouvy částku 60 000 Kč za jeden případ, tj. 

celkem za dva takové dostihy částku 120 000 Kč.  

  za roznos letáků dle čl. VI., odst. 4 při běžných dostihových dnech a výstavách Koně 

v akci 1 000 Kč za každý běžný dostihový den nebo den výstavy a 2 000 Kč za dostihový 

den, při němž se běží Velká pardubická, tedy za 13 běžných dostihových dní, 2 výstavy 

Koně v akci a 2 dostihové dny s Velkou Pardubickou 19 000 Kč. 

b) poskytnutí 4ks vstupenek na Velkou Pardubickou na tribunu A v částce 3 000 Kč za jednu 

vstupenku, tedy za celkem 8 vstupenek při 2 dostihových dnech částku 24 000 Kč. 

c) poskytnutí prostoru závodiště pro cvičné jízdy autoškoly Dopravního podniku 3 000 Kč za 

kalendářní měsíc, tj. celkem 51 000 Kč za celé období, po které je tato služba poskytována. 

4) Obě smluvní strany si na vzájemná plnění budou vystavovat daňové doklady – faktury. Tyto 

daňové doklady - faktury budou označeny textem „neplatit – vzájemné plnění“ nebo jiným 

textem označujícím, že faktura nemá být proplacena. Současně budou tyto daňové doklady - 

faktury obsahovat textový popis poskytnutého plnění dle této smlouvy včetně alikvotní hodnoty 

připadající na konkrétní plnění z celkové hodnoty jednotlivých plnění dle odst. 2 a 3 tohoto 

článku. Datum splatnosti na daňových dokladech - fakturách bude pro dílčí zdanitelná plnění 

poskytované v roce 2016 označeno jednotně k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 pro dílčí zdanitelná 

plnění poskytované v roce 2017. Daňové doklady - faktury na plnění poskytovaná spojitě po celé 

období od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2017, tedy za plnění ve smyslu odst. 2), písm. a) a odst. 3, písm. c) 

tohoto článku, budou vystaveny zvlášť pro dílčí zdanitelné plnění poskytované v roce 2016 a 

zvlášť pro dílčí zdanitelné plnění poskytované v roce 2017.  

5) Příslušná daň z přidané hodnoty bude smluvními stranami za poskytnutá plnění stanovena a 

uhrazena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 

předpisů. 

6) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že není v souladu s § 106a z. č. 235/2004 Sb., o DPH, tzv. 

nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smluvní strana bude ručit 

v souladu s § 109 z. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění za nezaplacenou DPH, je oprávněna 

požadovat po druhé smluvní straně úhradu DPH, vyplývající z transakce. Smluvní strana je přitom 

povinna o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat druhé smluvní straně písemný 



doklad. Smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana 

bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášena za nespolehlivého plátce. 

IX.  

Společná ustanovení 

1) Za obsah reklamy odpovídá ta smluvní strana, která reklamu zadala. Reklama musí být v souladu 

se zákony, etickými a mravními normami a nesmí být soutěžní povahy ve vztahu k činnosti druhé 

smluvní strany, popř. tuto činnost zesměšňovat nebo jinak znevažovat. V případě, že smluvní 

strana poruší povinnost stanovenou tímto odstavcem a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě 

určené druhou smluvní stranou, je taková smluvní strana oprávněna vypovědět závazek z této 

smlouvy bez výpovědní doby. 

2) Všechny sankce, které by byly směřovány vůči té smluvní strany, která reklamní služby poskytuje 

z důvodu obsahu reklamního sdělení, uhradí smluvní strana, která reklamu daného znění zadala, 

v plné výši včetně případných dalších spojených nákladů. 

3) Pokud by nebyly závazky z této smlouvy zcela splněny z důvodu na straně dlužníka konkrétního 

plnění, uhradí strana, která takto svůj dluh nesplnila, rozdíl v hodnotách skutečně poskytnutých 

plněních v penězích. Pokud však nebylo plněno z důvodu na straně věřitele konkrétního plnění, 

např. pro neposkytnutí potřebné součinnosti, neodebrání nabízeného plnění nebo jiného zmaření 

plnění věřitelem, nevniká věřiteli takového nesplněného dluhu z tohoto titulu žádný nárok. Toto 

ustanovení stranám nebrání změnit závazek dohodou. 

X.  

Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).   

2) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede Dopravní podnik 

města Pardubic a.s. 

3) Při plnění této smlouvy jsou za smluvní strany oprávněni jednat: 

za Dopravní podnik:  Jitka Malinská, středisko marketingu 

za Dostihový spolek: David Kurka, obchodní oddělení 

4) Tato smlouva je vyhotovená ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

5) Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že vstupují do všech 

závazkových vztahů plynoucích z této smlouvy dobrovolně a na základě svobodného rozhodnutí, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Pardubicích dne 30.7.2016   V Pardubicích dne 29.7.2016 

 

……………………………………………………………   ………………………………………………………………… 
Dostihový spolek a.s.     Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
   
 


