
Ště
i a

Smlouva o spolupráci
číslo smlouvy: 0230008755

Letiště Praha, a .  s.
se sídlem: K Letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zastoupena: Mgr. Jakubem Puchalským, členem představenstva a Ing.  Jiřím

Posem, předsedou představenstva
IČO:
DIČ:

282 44 532
CZ699003361

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č. 14003
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
801812025/2700

(dále jen „Letiště Praha")

a

Prague International Marathon, spol. s r.o.
se sídlem: Františka Křižka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupena: Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČO:
DIČ:

636 73 738
CZ63673738

OR:
Číslo účtu:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 36777
2113224608/2700

(dále jen „PIM")

(Letiště Praha a PIM dále společně jen jako „Smluvní strany" a jednotlivě také jako „Smluvní
strana")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník"), tuto Smlouvu o spolupráci (dále jen
„Smlouva")

PREAMBULE

1. PIM je pořadatelem sportovně - kulturních akcí a aktivit konaných každoročně v Praze a
spolupořadatelem sportovně - kulturních akcí a aktivit konaných vybraných městech ČR pod
souhrnným názvem „RunCzech Běžecká liga" (dále jen „RunCzech" nebo „akce
RunCzech").

2.  Letiště Praha je provozovatelem mezinárodního civilního letiště Václava Havla Praha,
Ruzyně, které je jedním z nejmodernějších letišť ve střední Evropě.



I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran př i  jejich

spolupráci za účelem efektivní propagace loga, obchodní firmy a produktů Letiště Praha

v souvislosti s RunCzech po dobu trvání Smlouvy, a to v rozsahu a za podmínek vymezených

Smlouvou.

2 .  PIM se zavazuje po dobu trvání Smlouvy realizovat akce RunCzech a zajistit reklamu a

propagaci společnosti Letiště Praha a zajistit dokumentaci o svém poskytnutém plnění

v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných Smlouvou dle čl. II. této Smlouvy (dále také

jen „Plnění PIM") a společnost Letiště Praha se zavazuje za Plnění PIM zaplatit PIM

sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek.

3 .  Letiště Praha se zavazuje na základě plnění PIM, uvedených v čl. II. Smlouvy, poskytnout

PIM věcné plnění specifikované v čl. III. Smlouvy (dále také jen „Plnění Letiště Praha") a PIM

se zavazuje za Plnění Letiště Praha zaplatit sjednanou cenu dle níže uvedených podmínek

II.
ZÁVAZKY PIM VE SMLUVNÍM OBDOBÍ

1. PIM se zavazuje prezentovat Letiště Praha v daném roce trvání Smlouvy v rozsahu a
způsobem vymezeným v Příloze č. 3 Smlouvy, která je její nedílnou součástí.

2.  PIM se dále zavazuje zajistit po dobu trvání Smlouvy propagaci Letiště Praha v postavení:

„Oficiální partner RunCzech Běžecké ligy", a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 3

Smlouvy, která je její nedílnou součástí.

3. PIM se zavazuje zajistit propagaci Letiště Praha podle odst. 2 tohoto článku II. Smlouvy se

zárukou exkluzivity v následujících oblasti činnosti a služeb poskytovaných společností

Letiště PrahaV důsledku uvedeného a po celou dobu účinnosti této Smlouvy PIM nenabídne

ani neposkytne stejná práva, která má Letiště Praha na základě této Smlouvy, společnostem

podnikajícím ve výše uvedené oblasti poskytování činností a služeb jako Letiště Praha bez

předchozího písemného souhlasu Letiště Praha.

4 PIM tímto poskytuje společnosti Letiště Praha oprávnění používat oficiální název a logo

„Prague International Marathon" a „RunCzech" (dále jednotlivě i společně jen „logo PIM")
na produktech, službách a propagačních materiálech Letiště Praha, a to po dobu trvání této

Smlouvy. Rozsah a způsob užití loga PIM je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této

Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. PIM je povinna poskytnout společnosti Letiště Praha základní dokumentaci/report o

propagaci a plnění realizovaném PIM podle Přílohy č. 3 této Smlouvy, a to nejpozději vždy

do 31. prosince daného kalendářního roku trvání Smlouvy. To vše způsobem a v rozsahu

standardů PIM (dále jen „Dokumentace").

6. PIM je při plnění povinností z této Smlouvy povinna postupovat vždy tak,  aby nebylo

poškozeno dobré jméno společnosti Letiště Praha. PIM odpovídá plně př i plnění povinností

z této Smlouvy za dodržování platných právních předpisů a za veškeré důsledky porušení

svých povinností daných tímto ustanovením.

7. Při každém užití loga, obchodního jména či jiného materiálu týkajícího se činnosti Letiště

Praha se PIM zavazuje použít ke splnění závazků této Smlouvy písemně schválených



podkladů Letiště Praha (dále jen „schválené podklady"). Logo Letiště Praha, které je
chráněno ochrannou známkou, je PIM oprávněna použít pouze v barvách a ve velikosti
odpovídající danému poměru. Při používání schválených podkladů společnosti Letiště Praha je
PIM povinen se řídit pokyny společnosti Letiště Praha, k použití loga stanovenými. Jiné
poklady, než schválené společností Letiště Praha nesmí PIM použít bez předchozího
projednání a písemného souhlasu společnosti Letiště Praha. Uzavřením této Smlouvy
nevzniká PIM právo užívat ochranné známky Letiště Praha ve spojení se svým jménem,
obchodním jménem, slovním nebo grafickým označením PIM, jeho výrobky apod. j iným
způsobem a v jiném rozsahu než je  sjednáno touto Smlouvou. Jakékoliv jiné užití
ochranných známek společnosti Letiště Praha než užití sjednané v této Smlouvě podléhá
předchozímu písemnému souhlasu Letiště Praha.

8. Letiště Praha nabývá vlastnické právo k elektronickému hmotnému nosiči, na které je
Dokumentace zachycena, dnem předání předmětného elektronického hmotného nosiče
Letišti Praha, o čemž se Smluvní strany zavazují sepsat písemný předávací protokol, přičemž
úplata za převod je součástí celkové ceny plnění PIM dle této Smlouvy.

9. PIM plně odpovídá za to, že ( i )  Dokumentace nebude žádným způsobem neoprávněně
zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob, ( i i )  Dokumentace bude vytvořena se
svolením všech osob, jejichž projevy osobní povahy budou v Dokumentaci zachyceny
(včetně svolení zákonných zástupců v případě zaznamenání projevů osobní povahy
nezletilých osob), (i i i) fotozáznamy zachycující nemovitosti třetích osob obsažené v
Dokumentaci budou pořízeny se svolením vlastníka a/nebo oprávněného uživatele
nemovitosti, nejde-li o pořízení Dokumentace na veřejném prostranství, ( iv) řádně zajistí a
vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Dokumentaci (zejména projevů
osobní povahy, užití zvukových a obrazově zvukových záznamů, předmětů práv
duševního/průmyslového vlastnictví apod.).

10. Smluvní strany se dohodly, že Letiště Praha může užívat Dokumentaci vytvořenou ze strany
PIM pro vlastní reklamu a to na území celého světa, po celou dobu trvání majetkových práv
k Dokumentaci, bez omezení množstevního či jiného rozsahu tj. v jakémkoliv množství a
neomezeném počtu užití a všemi způsoby užití v době podpisu této Smlouvy známými,
zejména ke všem způsobům užití dle § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Autorský zákon"),  ke komerčním a nekomerčním účelům (dále jen „Licence”)
s tím, že Licence je nevýhradní. Odměna za poskytnutí Licence dle tohoto článku je zahrnuta
v celkové ceně plnění PIM dle či. IV.  této Smlouvy.

11. Smluvní strany se dohodly, že Dokumentaci a/nebo její část, jsou v rozsahu Licence dle
tohoto čl. II. této Smlouvy oprávněny užít všechny společnosti, které jsou podřízeny
společnosti Letiště Praha, jakožto řídící osobě, ve smyslu ustanovení §79 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Řídící osoba") a
tvoří s Řídící osobou koncern (dále jen „Spolupracující společnosti").

12. Budou-li vůči Řídící osobě a/nebo Spolupracujícím společnostem uplatněny jakékoliv nároky
z důvodu porušení autorských a jiných práv duševního/průmyslového vlastnictví třetích
stran, zavazuje se PIM, že uhradí Řídící osobě a/nebo Spolupracujícím společnostem
veškerou takto vzniklou škodu včetně majetkové a nemajetkové újmy a veškerých
vynaložených nákladů s uplatněním takových nároků spojených.

III.
ZÁVAZKY LETIŠTĚ PRAHA VE SMLUVNÍM OBDOBÍ



1. Letiště Praha poskytne PIM plnění v rozsahu, jak je specifikováno v Příloze č. 4 této
Smlouvy, která je  nedílnou součástí této Smlouvy.

2. Letiště Praha tímto poskytuje PIM oprávnění užívat název a logo „Letiště Praha" (dále jen
„název a logo Letiště Praha") na produktech, službách a propagačních materiálech PIM, a

to po dobu trvání této Smlouvy. Rozsah a způsob užití tohoto názvu a loga je podrobně
specifikován v Příloze č. 2 této Smlouvy, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

3. Letiště Praha poskytne PIM veškerou nezbytnou součinnost př i plnění závazků PIM dle této
Smlouvy, zejména se zavazuje dodržovat harmonogram posuzování a schvalování materiálů

nesoucích název a logo Letiště Praha v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy a dodržovat
rozsah spolupráce specifikovaný v přílohách této Smlouvy.

4. Letiště Praha je  při plnění povinností z této Smlouvy povinno postupovat vždy tak,  aby
nebylo poškozeno dobré jméno a dobrá pověst PIM. Letiště Praha odpovídá plně př i  plnění

povinností z této Smlouvy za dodržování platných právních předpisů a za veškeré důsledky

porušení svých povinností daných tímto ustanovením.

5. Při každém použití loga, obchodního jména či jiného materiálu týkajícího se činnosti PIM se

Letiště Praha zavazuje použít ke splnění závazků této Smlouvy písemně schválených
podkladů PIM. Logo PIM, které je chráněno ochrannou známkou, je Letiště Praha oprávněno

použít pouze v barvách a ve velikosti odpovídající danému poměru a pouze pro účely plnění
této Smlouvy.

IV.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí Plnění Letiště Praha podle článku III. této

Smlouvy je společnost PIM povinna uhradit společnosti Letiště Praha cenu ve výši uvedené
v Příloze č. 4 Smlouvy. K této ceně bude připočítána DPH v souladu s platnými právními

předpisy k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí Plnění PIM podle článku II. této Smlouvy je

společnost Letiště Praha povinna uhradit PIM cenu ve výši uvedené v Příloze č .  3 Smlouvy.
K této ceně bude připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy k datu

uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smluvní strany prohlašují, že v odst. 1. a odst. 2. tohoto článku IV.  této Smlouvy sjednané

výše cen zahrnují veškeré náklady Smluvních stran na realizaci Plnění PIM dle článku II. a

realizace Plnění Letiště Praha dle článku III. této Smlouvy. Pro vyloučení veškerých

pochybností se uvádí, že odměna za poskytnutou Licenci dle čl. II., odst. 10. této Smlouvy

je součástí ceny za Plnění PIM dle odst. 2 tohoto čl. IV. této Smlouvy.

4. Vzhledem ke kompenzačnímu charakteru vzájemně poskytovaných plnění se Smluvní strany

dohodly, že cena za Plnění Letiště Praha dle tohoto čl. IV . ,  odst. 1. této Smlouvy a cena za

Plnění PIM dle tohoto čl. IV., odst. 2. této Smlouvy budou mezi nimi vzájemně započteny

s tím, že na fakturách Smluvních stran bude uvedeno "Neproplácet - započíst". Zápočet se
nedotýká povinnosti obou Smluvních stran odvést DPH podle platných právních předpisů.

Obě Smluvní strany souhlasí s tím, aby byly vzájemně vystavené faktury započteny.

5. Smluvní strany se dohodly, že pohledávka PIM vyplývající z čl. IV., odst. 2. této Smlouvy

zanikne započtením proti pohledávce společnosti Letiště Praha vyplývající z čl. IV . ,  odst. 1.



této Smlouvy. V případě, že pohledávka či část pohledávky takto započtením nezanikne, je
Smluvní strana povinna do lhůty uvedené v čl. IV. ,  odst. 7. této Smlouvy fakturu druhé
Smluvní straně uhradit.

6 .  Obě Smluvní strany jsou povinny si navzájem vystavit faktury - daňové doklady k 31. 10.
2022 a v následujících letech pak vždy k poslednímu kalendářnímu dni měsíce příslušného
roku, v němž bude poskytnuto poslední plnění poslední smluvní stranou. Datum uskutečnění
zdanitelného plnění je  vždy den, k němuž jsou smluvní strany povinny v daném roce
vystavit faktury - daňové doklady.

7 .  Faktura je splatná do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení druhé Smluvní straně. Faktura
se považuje za uhrazenou dnem započtení nebo dnem připsání dlužné částky na bankovní
účet druhé smluvní strany.

8 .  Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, pracovní volno a/nebo den pracovního klidu
ve smyslu platných a účinných právních předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo
den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

9 .  Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
První smluvní strana:

bude rozhodnutím správce daně určena jako nespolehlivý plátce, nebo
bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní

účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo
bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR
- a v dalších případech stanovených tímto zákonem
je Druhá smluvní strana oprávněna uhradit na bankovní účet První smluvní strany pouze
Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). DPH, je-
li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Druhé smluvní strany, je  Druhá
smluvní strana oprávněna uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém
případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený závazek vůči První smluvní straně,
První smluvní strana tak není oprávněna požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv
smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Druhá smluvní
strana povinna První smluvní stranu informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny.

10. Vystavené faktury - daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle
příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Kterákoli ze Smluvních stran má právo fakturu vrátit, nemá-li zákonné náležitosti a
obsahuje-li věcně nesprávné údaje.

11. Korespondenční adresy smluvních stran pro doručování faktur jsou následující:
Letiště Praha, a. s. Prague International Marathon, spol. s r.o.
evidence faktur Františka Křižka 11
Jana Kašpara 1069/1 170 00 Praha 7
160 08 Praha 6

faktury určené Letišti Praha mohou být zasílány také v pdf formátu na emailovou adresu:
invoices@prq.aero

V.
SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. V případě, že PIM nesplní kterýkoliv ze svých závazků uvedených v článku II. této Smlouvy
a/nebo Přílohy č. 3 této Smlouvy a Smluvní strany se nedohodnou na náhradním plnění, je



PIM povinna zaplatit společnosti Letiště Praha smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých) za každý případ takového porušení povinnosti, a to do 14 dnů
od doručení výzvy společnosti Letiště Praha.

2 V případě, že Letiště Praha nesplní kterýkoliv ze svých závazků uvedených v článku III. této
Smlouvy a/nebo Přílohy č. 4 a Smluvní strany se nedohodnou na náhradním plnění, je
Letiště Praha povinna zaplatit společnosti PIM smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy:
padesát tisíc korun českých), a to do 14 dnů  od doručení výzvy společnosti PIM.

3. V případě, že Smluvní strana poruší své povinnosti uvedené v článku VIII. této Smlouvy, je
povinna zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých), a to do 14 dnů od doručení výzvy k úhradě.

4. V případě prodlení s úhradou plateb dle této Smlouvy se Smluvní strany dohodly na
smluvním úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Smluvní strany jsou oprávněny vedle smluvní pokuty podle tohoto článku V. požadovat i
náhradu škody, a to včetně nemajetkové újmy, v plné výši.

VI.
KONTAKTNÍ OSOBY

1. Kontaktní osobou společnosti Letiště Praha je:

2. Kontaktní osobou PIM je:

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně změnu
kontaktní osoby či telefonního, faxového nebo e-mailového spojení kontaktních osob.

4. Výše v tomto čl. VI. odst. 1 a 2. této Smlouvy uvedená kontaktní spojení Smluvních stran
zůstávají v platnosti a účinnosti do doby, než bude změna příslušného kontaktního spojení
písemně oznámena druhé Smluvní straně.

5. Pro účely doručování zpráv mezi smluvními stranami se namísto § 573 občanského
zákoníku uplatní následující pravidla: Není-li ve Smlouvě v konkrétním případě stanoveno
jinak, zavazují se Smluvní strany činit veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení dle této
Smlouvy písemně a tato budou považována za řádně doručená, budou-li druhé Smluvní
straně doručena osobně, kurýrní poštou poskytující ověření o doručení, poštou na adresu
druhé Smluvní strany nebo prostřednictvím datové schránky ve smyslu zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném
znění, a to tak, jak jsou tyto adresy a spojení uvedeny v záhlaví této Smlouvy nebo na
jinou adresu a spojení, kterou příslušná Smluvní strana oznámí druhé Smluvní straně
způsobem podle tohoto ustanovení. Veškerá oznámení učiněná na základě Smlouvy budou
považována za doručená:

a) V den jejich fyzického přijetí adresátem v případě osobního doručení nebo doručení
kurýrní službou; nebo



b) V den uvedený na doručence v případě doručení doporučenou poštou; nebo
c) V den přihlášení Letiště Praha nebo PIM do datové schránky dle zákona č. 300/2008

Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o datových schránkách), přičemž podle § 18a odst. 3
zákona o datových schránkách platí, že nepřihlásí-li se PIM nebo Letiště Praha do
datové schránky ve lhůtě 10 dnů  ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhů ty; nebo

d)  V třetí den po prokazatelném odeslání, jestliže Smluvní strana na adrese platné pro
zasílání pošty k jejím rukám podle Smlouvy nebo podle obchodního rejstříku zásilku
nepřevezme (a to včetně doporučené pošty).

VII.
DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Tato
Smlouva nabývá účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by
jedna Smluvní strana poskytla a druhá Smluvní strana přijala před nabytím účinnosti této
Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti vzniklé z takového
plnění se řídí touto Smlouvou. Smluvní strany tímto prohlašují, že se plněním v rámci
předmětu této Smlouvy řídily již od 9. 4. 2022.

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a v části Smlouvy týkající se poskytnutí Licence
na dobu trvání majetkových práv k Dokumentaci.

3. Tato Smlouva může být ukončena rovněž:

i .  písemnou dohodou Smluvních stran;

ii. odstoupením. Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v
případě, že druhá Smluvní strana podstatným způsobem poruší své povinnosti dle
této Smlouvy a toto porušení neodstraní ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení
písemné výzvy druhé Smluvní strany. Odstoupení je účinné doručením písemného
oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

lil. Písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany adresovanou druhé Smluvní straně;
výpovědní doba činí tř i  (3)  měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany dohodly, pokud nebude
uvedeno jinak, že ukončení Smlouvy dle odst. 3. ,  písm. i . ,  ii. a iii. tohoto č l. VII. této
Smlouvy nemá vliv na poskytnutou Licenci.

VIII.
OCHRANA INFORMACÍ

1. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické či technické povahy související se Smluvními
stranami a touto Smlouvou, které nejsou běžně dostupné v obchodních kruzích, jsou
obchodním tajemstvím. Povahu obchodního tajemství pro účely této Smlouvy ztrácejí, pokud
jsou dohodou obou Smluvních stran určeny ke zveřejnění.



2 .  Smluvní strany se zavazují, že j iným subjektům nesdělí, nezpřístupní, pro sebe nebo pro
jiného nevyužijí obchodního tajemství. Veškeré získané informace této povahy pozdrží v
přísné tajnosti a omezí jejich sdělení pouze na ty zaměstnance, kteří jsou oprávněni v
souvislosti s obsahem a předmětem Smlouvy tyto informace mít. Tato povinnost se
nevztahuje na:

• informace poskytnuté třetí osobě (subdodavateli) z důvodu splnění této Smlouvy;
• informace, které druhá Smluvní strana sama zveřejní nebo způsobí, že jsou

veřejnosti přístupné;
• informace obecně známé;
• informace Smluvní stranou poskytnuté třetí osobě z důvodu plnění zákonné

povinnosti (auditorovi, daňovému poradci apod.);
• informace, které Smluvní strana sdělí osobě, která s ní ve smyslu § 79 a násl. zákona

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů, tvoří koncern.

IX.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

1. Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností z této Smlouvy, pokud bylo
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, za které se považují zejména živelné
události, jako zemětřesení, záplavy, vichřice, dále války a občanské nepokoje. Za okolnosti
vylučující odpovědnost se nepovažují stávky zaměstnanců, správní či soudní rozhodnutí
vydaná k tíži Smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se dále považují: účinky obecně
závazných aktů  státních a místních orgánů vydaných ve spojitosti s pandemií Covid-19 a,
které jsou překážkou v plnění Smlouvy pro kteroukoliv ze Smluvních stran a které
neexistovaly ke dni uzavření této Smlouvy, bez ohledu na jejich možnou předvídatelnost k
takovému datu, pokud jsou mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Smluvní strany (zejména se
nedají překonat), nedalo se j im předejít a nebyly způsobeny úmyslně ani z nedbalosti
jednáním nebo opomenutím kterékoliv Smluvní strany.

2 .  Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně povahu překážky, která
jí brání v plnění smluvních povinností, nejpozději následující pracovní den poté, co se o
překážce dozvěděla.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako
celkem.

2 .  Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, které mezi nimi mohou vzniknout
v souvislosti s prováděním nebo výkladem této Smlouvy předně jednáním a vzájemnou
dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit předmětný spor do 30 dnů ode dne jeho vzniku, bude
takový spor předložen jednou ze Smluvních stran věcně a místně příslušnému soudu.
Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a) zák. č. 99/1963 Sb., Občanský soudní
řád, platném znění, dohodly na místní příslušnosti obecného soudu společnosti Letiště Praha.

3. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku dohodly, že
prodlužují délku promlčecí doby práv Letiště Praha jako věřitele vyplývajících z této Smlouvy
na dobu patnácti (15) let.



4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1766 (změna okolností), § 1793 (neúměrné
zkrácení), § 1796 (lichva), § 1799, § 1800 (smlouvy uzavírané adhezním způsobem) a §
2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na
vztahy z této Smlouvy vyplývající nepoužijí. Smluvní strany se proto výslovně dohodly na
následujících ustanoveních Smlouvy upravujících jejich práva a povinnosti odchylně od
Občanského zákoníku:

a) Smluvní strany na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku berou
nebezpečí podstatné změny okolností, které mohou založit v právech a povinnostech
Smluvních stran zvlášť hrubý nepoměr. Smluvním stranám tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě takové podstatné změny okolností
ve smyslu § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku.

b) Žádná ze Smluvních stran není oprávněna podat v souladu s ustanovením § 1766
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

c) Tato Smlouva je  uzavírána mezi podnikateli v rámci jejich podnikání, z tohoto důvodu
se na tuto Smlouvu v souladu s ustanovením § 1797 Občanského zákoníku neuplatní
ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení ani
ustanovení § 1796 o lichvě.

d )  S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Smluvní
strany dále v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro
účely této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o
smlouvách uzavíraných adhezním způsobem.

e) Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
oprávněné Smluvní strany požadovat náhradu škody včetně nemajetkové újmy v plné
výši.

5. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
Smlouvy. Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev vůle
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. Tato Smlouva nahrazuje veškeré
ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy.

6. Letiště Praha tímto výslovně PIM upozorňuje a PIM bere na vědomí, že Letiště Praha je
osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. m)  zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

7. Smluvní strany se dohodly, že žádná ze skutečností ve Smlouvě netvoří obchodní tajemství.

8. Postoupení, zastavení a započtení. Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez předchozího
písemného souhlasu druhé Smluvní strany:

(a)  Nejsou oprávněny postoupit jakoukoliv svou pohledávku z této Smlouvy nebo
vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou třetí osobě.

(b) Nejsou oprávněny jakkoli zastavit jakékoli své pohledávky za druhou Smluvní
stranou vyplývající z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou.

(c) Nejsou oprávněny započítat své splatné i nesplatné pohledávky za druhou Smluvní
stranou z této Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou
splatných pohledávek uvedených v čl. IV. „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY" této
Smlouvy, u nichž možnost zápočtu vyplývá ze samotné dikce tohoto článku
Smlouvy.



9. Smluvní strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této
Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít
žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikol i
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace
při jednání o této Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně
uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této Smlouvy.

11. Pro vyloučení všechny pochybností Smluvní strany uvádějí, že žádný závazek dle této
Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.

12. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce v pěti (5 )  stejnopisech, s platností originálu,
přičemž společnost Letiště Praha obdrží tři (3 )  vyhotovení a PIM obdrží dvě (2)  vyhotovení.

13. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, zejména Občanským
zákoníkem.

14. Veškeré změny této Smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků
k této Smlouvě.

15. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem
nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich vážnou, pravou a
svobodnou vů l i, což stvrzují svými podpisy.

17. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oficiální logo Prague International Marathon a RunCzech

Příloha č. 2 :  Oficiální logo Letiště Praha

Příloha č. 3 :  Plnění ze strany Prague International Maratón
Příloha č. 4 :  Plnění ze strany Letiště Praha

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN JSOU UVEDENY NA DALŠÍ STRANĚ.



V Praze dne V Praze dne.. . ? : . .  ? . . .

tva
s. ,

Dr. C dACapalbp z
jednatel / /
Prague International Marathon, spol. s r.o.

člen předst

Ing .  Jiří Pos
Předseda představer štva
Letiště Praha, a. s

SCHVÁLENO
Právní vtej Letiště Praha, a. s.



PŘÍLOHA 1
Oficiální logo Prague International Marathon a RunCzech

PIM tímto poskytuje společnosti Letiště Praha oprávnění užívat název a logo PIM a RunCzech pro
účely propagace a public relations Letiště Praha v období trvání této Smlouvy, a to způsobem
v této Příloze č. 1 uvedeným a dohodnutým s PIM.

Každé konkrétní užití názvů a log podléhá předchozímu písemnému souhlasu PIM (dále také jen
„souhlas PIM") s tím, že udělení takového souhlasu PIM nebude ze strany PIM bezdůvodně
odepřeno a rozhodnutí o tomto bude společnosti Letiště Praha doručeno nejpozději do tř í  (3 )
pracovních dní od data jeho odeslání PIM na adresu uvedenou v VI. odst. 2 Smlouvy, j inak je
považováno za schválené ze strany PIM. Obě Smluvní strany se v tomto případě dohodly na
elektronické formě komunikace (e-mail).

Letiště Praha se zavazuje v případě zájmu využívat pouze následující loga, která musí být užita
v souladu s níže uvedeným náhledem.

OFICIÁLNÍ LOGO
„PRAGUE INTERNATIONAL MARATHON "

INTERNATIONAL MARATHON

OFICIÁLNÍ LOGO
„RUNCZECH"

ALL RUNNERS/W//7CZECH ARE BEAUTIFUL



PŘÍLOHA 2
Oficiální logo Letiště Praha

Letiště Praha tímto poskytuje PIM oprávnění užívat název a logo Letiště Praha pro účely
propagace a public relations společnosti PIM v období trvání této Smlouvy, a to způsobem v této
Příloze č. 2 uvedeným a dohodnutým se společností Letiště Praha.

Konkrétní užití názvu a loga Letiště Praha podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany
Letiště Praha (dále také jen „souhlas Letiště Praha") s tím, že udělení takového souhlasu Letiště
Praha nebude ze strany Letiště Praha bezdůvodně odepřeno a rozhodnutí o tomto bude PIM
doručeno nejpozději do tř í  (3)  pracovních dní od data jeho odeslání Letišti Praha na adresu
uvedenou v čl. VI., odst. 1. Smlouvy. Obě Smluvní strany se v tomto případě dohodly na
elektronické formě komunikace (e-mail). Obě Smluvní strany se také dohodly na možnosti schválit
užívání loga Letiště Praha v rámci RunCzech běžecké ligy hromadně pro více účelů ve formě
grafického manuálu - Approval Book - s logem Letiště Praha.

PIM se zavazuje v případě zájmu využívat pouze následující loga. Logo Letiště Praha
s endorsementm a logo Letiště Praha musí být užito v souladu s níže uvedeným náhledem a
v souladu se zaslaným grafickým manuálem.

OBCHODNÍ ZNAČKA / OFICIÁLNÍ LOGO
" Letiště Praha "

Letiste
Praha

ííf Prague
Airport

V případě jakýchkoliv změn v grafice loga společnosti Letiště Praha poskytne společnost Letiště
Praha toto logo neprodleně k dispozici společnosti PIM a jeho používání bude upřesněno v dodatku
této Smlouvy.



PŘÍLOHA 3

Plnění ze strany PIM a cena

Cena za plnění poskytnuté společností PIM společnosti Letiště Praha dle článku II. Smlouvy činí
602.100,- Kč. K této ceně bude připočítána DPH v souladu a platnými právními předpisy k datu
uskutečněné zdanitelného plnění.

Plnění RunCzech - barter 2022

Termín závodu / nasazení Počet Cena za jednotku (v  Kč) /bez DPH CELKEM
Aktivity pro zaměstnance Pro zaměstnance (*)
Energy at  work — _ j 3 2 000 6 000—
Teambuilding Running Mall 2 8 500 17 000
Pražská štafeta - startovně 23. 6. 2022 * 10 2 800 28 000
Vstup doGuest Zone í ______________________ !

* 10 1000 10000
Pů maratón Praha - startovně 9. 4. 2022 * 2 2 350 4 700
Ma raton Praha - startovně 8. 5. 2022 2 2 850 5 700
Pů maratón KV - startovně 21. 5. 2022 • 5 1200 6 000
ipůjmaraton ČB - startovně 4. 6. 2022 ■ 3 1200 3 600
Půlmaratón Olomouc - startovně _ 18. 6. 2022 * 4 1200 4 800
iBirell Praha - startovně 3. 9. 2022 * 12 1 100 13 200 _
Půlmaratón Ústí - startovně 17. 9. 2022 * 8 1200 9 600

iNature Run Liberec 12 km - startovně 15. 10. 2022 3 500 1500
Na :ure Run Liberec 23 km - startovně 15. 10. 2022 « 600 600
Digitální komunikace
NL. ______________________________________ před 1/2M a M 2 15 000 30 000

i Komunikace FCB/IG - soutěž před 1/2 M a M 2 15 000 30 000
i Propagace na sociálních sítích celoročně 1 11400 11400
Ru nCzech Anywhere celoročně 1 50 000 50 000

[Virtuální baťoh - slevová nabídka celoročně / před závody 2 15 000 30 000
NL - SuperHalfs před 1/2M a M 1 20 000 20 000

íTV_- Partnerské oznámení před 1/2 M, M a GP 8 5 000 40 000
iTV - Pozvánky před 1/2M, M a GP 4 5 000 20 000
[TV-Injektáž při 1/2 M, M a GP 4 5 000 20 000
Komunikace v místě závodů

i Desky a vlajky Pražské závody 4 20 000 80 000
\ Desky a vlajky Ústí 1 15 000 15 000
Sa npling Pražské závody 4 15 000 60 000
Sa mpling Ústí 1 10 000 10 000
Velká obrazovka (30 s spot) Pražské závody + Ústí ______________________ J 5 _ j-5 000 75 000

______________________________
602 100CELKEM bez DPH
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Plnění ze strany Letiště Praha a cena

Cena za plnění poskytnuté Letištěm Praha společnosti PIM dle článku I. Smlouvy, resp. dle č l. III.
Smlouvy, činí 602.100,- Kč. K této ceně bude připočítána DPH v souladu a platnými právními
předpisy k datu uskutečněné zdanitelného plnění.

Plnění Letiště Praha - barter 2022

Termín nasazení Počet
Cena za jednotku
(v Kč) /bez DPH CELKEM

Parking
Průjezdová karta osobní auto TI ( 1  den x 3) 15 500 7 500

■ Průjezdová karta osobní auto T2 (1 den x 3) 15 500 7 500
Digitální reklamní plochy
Bannery web s proklikem (3 měsíc) *) 04-06 3 20 000 60 000

■ Intranet - komunikace 03 L” 1 10 000 10 000
informace v NL 03 1 20 000 20 000

; Post na facebooku/ IG LP 01 1 20 000 20 000
Tištěné reklamní plochy
S1003 *) plocha 2 04-06 3 80 000 240 000
S1011 *)  plocha 2 04-06 3 50 000 150 000
Galéry Walk * ) 04-06 3 50 000 50 000

Salonky i i

i VIP Continental (TI, přílet, odlet) 5 3 636 : 18 180
Raiffeisenbank (T2, odlet) í ! 10 702 : 7 020

: MasterCard (TI, odlet) 10 595 5 950

Erste (T2, odlet) . _l_ _____________í 10 595 i 5 950- -  J -------------- 1

CELKEM bez DPH 602100
*) Produkci a případnou instalaci hradí PIM

Parkování:
Letiště Praha poskytne průjezdové parkovací karty na Terminál 1 a Terminál 2, vždy
pět ks, platné pro každý závod 2 dny před konáním, v den konání a 1 den po konání. Platí pro tyto
závody:

- Sportisimo Půlmaratón Praha, 9 .  4.  2022
- Volkswagen Pražský Maratón, 8 .  5. 2022

UniCredit Pražská Štafeta, 23. 6. 2022
Birell Grand Prix, 3. 9 .  2022

o Birell Běh na 10km
o adidas Ženský běh na 5km
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Digitální oboustranné obrazovky v Gallery Walk:
Letiště Praha umístí v průběhu měsíců duben až červen 2022 na digitální síť ploch v Gallery Walk
v Terminálu 1 předem schválené sdělení PIM. Sdělení PIM může obsahovat pouze logo PIM, nikoli
loga jiných společností. Digitální síť se skládá z 6ti oboustranných obrazovek (t j .  celkem 12
ploch).

Tištěné reklamní plochy:
Letiště Praha umístí propagaci PIM v interiéru letiště na následující statické t-board plochy:

• S1011 v rozměru 410 x 180 cm ve veřejné části Terminálu 2 v průběhu měsíců duben -
červen

• S1003 v rozměru 400x150 cm ve spojovacím objektu veřejné části Terminálu 1 a
Terminálu 2 a to v průběhu měsíců duben - červen 2022

Produkční náklady uhradí PIM. Propagace PIM může obsahovat pouze logo PIM, nikoli loga jiných
společností

Letištní salonky:
Letiště Praha poskytne 5 ks voucherů do VIP Service Club CONTINENTAL pro odbavení tam nebo
zpět a 30 ks voucherů do salónků v Terminálu 1 a 2 při odletu, dle výběru. Vouchery musí být
uplatněny v roce 2022.

Web banner:
Letiště Praha umístí po dobu celých měsíců duben-červen 2022 na své webové stránky
www.prg.aero vzájemně schválený reklamní banner s proklikem na webové stránky PIM.

Facebook + NL:
Letiště Praha umístí 1 vzájemně schválený post na svů j facebookový profil a do svého
newsletteru. Termín umístění si strany domluví kdykoli v průběhu roku 2022.




