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Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1266 ze dne 31. 5. 2021 

Smlouva o zajištění voucherového systému pro realizaci podpůrného programu v oblasti 

příjezdového turismu „V Praze jako doma“  

č. [●] 

uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi 

Hlavní město Praha 

a 

 

Prague City Tourism a.s.   

se sídlem: Arbesovo náměstí 70/4, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 

 

(dále jen „společnost PCT a.s.“)  

(HMP a společnost PCT a.s. dále jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

I. 

Východiska Smlouvy 

1.1 Smluvní strany mají za nesporné, že stávající situace spojená se šířením onemocnění COVID-

19 má značně negativní dopady do oblasti cestovního ruchu, které se projevují – vedle 

dalšího – nejenom ve sníženém zájmu veřejnosti cestovat a ubytovávat se, ale i ve snížení 

návštěvnosti kulturních zařízení. 

1.2 HMP má zájem na dalším provozování systému, který bude motivovat návštěvníky hlavního 

města Prahy a okolí k delšímu pobytu, který tak ve svém důsledku napomůže nejen ke 

zvýšení atraktivity celé oblasti, ale i k doprovodné podpoře celého segmentu cestovního 

ruchu, který budou tito návštěvníci využívat.  

1.3 Smluvní strany proto za podmínek uvedených níže uzavírají tuto smlouvu o zajištění 

voucherového systému pro podporu cestovního ruchu na území hlavního města Praha. 

II. 

Výklad pojmů 

2.1 Pojem „Agentura“ znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje 

jakékoliv mediální nebo kreativní služby v rámci Kampaně. 

 

 



   
 

   
 

2.2 Pojem „Distributor“ znamená ubytovací zařízení v kategorii hotel, motel nebo pension ve 

smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, v platném znění, a dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení 

České republiky, u kterého je maximální kapacita lůžek v pokoji 6 lůžek včetně přistýlek, u 

kterého je možné ubytovat více osob na pokoji pouze na základě 1 smlouvy o ubytování, u 

kterého cena za noc činí při využití pokoje 1 osobou částku alespoň ve výši 800,- Kč včetně 

DPH a které akceptuje účast v rámci Podpory. 

2.3 Pojem „Atraktivita“ znamená jakýkoliv kulturní, společenský či turisticky zaměřený zážitek 

Turisty u Partnera, zejména, nicméně ne výlučně, návštěvu Partnera a jeho prostor, návštěvu 

události organizované Partnerem včetně živé kulturní, případně jiné akce, open air akce, 

Turistické tramvaje apod. 

2.4 Pojem „Bod“ znamená elektronickou informaci vázanou na Voucher, která Turistu opravňuje 

k využití Atraktivity a která se tímto využitím spotřebovává. 

2.5 Pojem „Důvěrné informace“ znamená veškeré informace jakéhokoli druhu, zejména pak 

provozní, ekonomické a technické povahy, které jedna Smluvní strana poskytne druhé 

Smluvní straně písemně či jiným způsobem na jakémkoli přenosovém médiu, tedy zejména, 

nicméně ne výlučně, data, plány, popisy, specifikace, naměřené či jinak zjištěné hodnoty, 

výpočty, know-how, metody a/nebo návrhy. 

2.6 Pojem „Kampaň“ znamená veškeré mediální a reklamní aktivity pro podporu Podpory. 

2.7 Pojem „Nepropojený Partner“ znamená Partnera, vůči kterému není HMP v pozici jeho 

zřizovatele. 

2.8 Pojem „Partner“ znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu, která poskytuje 

Atraktivity a jiné obdobné služby, tedy zejména, nicméně ne výlučně, muzeum, divadlo, 

zoologickou zahradu, park a/nebo vzdělávací instituci, která souhlasí se zahrnutím 

jí poskytované Atraktivity do Podpory. 

2.9 Pojem „Podpora“ znamená podporu cestovního ruchu na území hlavního města Prahy a 

v jeho okolí zahrnující vydávání Voucherů Turistům Distributory a jejich akceptaci ze strany 

Partnerů. 

2.10 Pojem „Pověřená osoba“ znamená osobu uvedenou v čl. XIV. této Smlouvy. 

2.11 Pojem „Propojený Partner“ znamená Partnera, vůči kterému je HMP v pozici jeho 

zřizovatele.  

2.12 Pojem „Smlouva“ znamená tuto smlouvu o zajištění voucherového systému pro realizaci 

podpůrného programu v oblasti příjezdového turismu „V Praze jako doma“. 

2.13 Pojem „Systém“ znamená elektronický informační systém na generování nových Voucherů, 

evidenci jejich využití a jejich deaktivaci při vyčerpání Bodů a/nebo po uplynutí stanovené 

doby. 



   
 

   
 

2.14 Pojem „Turista“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která pro ubytování na území hlavního 

města Prahy a okolí využívá ubytovacích služeb Distributora a u tohoto Distributora stráví 

alespoň 1 noc. 

2.15 Pojem „Voucher“ znamená jedinečný a Systémem vygenerovaný šestimístný kód vyjádřený 

na jakémkoli přenosovém médiu, který za podmínek upravených touto Smlouvou opravňuje 

Turistu k bezplatnému využití Atraktivity. 

2.16 Pojem „Zásah vyšší moci“ znamená událost mimo působnost postižené Smluvní strany, která 

této Smluvní straně zcela či částečně brání v plnění jejích povinností, tedy zejména, nicméně 

ne výlučně, požár, záplavu, stávku, výluku, přerušení provozu, které postižená Smluvní strana 

nemůže ovlivnit a/nebo nařízení státních orgánů. 

III. 

Partneři a Atraktivity 

3.1 Smluvní strany se po dobu trvání účinnosti této Smlouvy zavazují prostřednictvím Pověřených 

osob průběžně jednat o subjektech, tedy potenciálních Partnerech, a jejich aktivitách, tedy 

potenciálních Atraktivitách, vhodných pro zapojení do Podpory. Seznam navržených Partnerů 

a Atraktivit pro zapojení do Podpory v roce 2021 tvoří přílohu č. 1 

3.2 Jednání se subjekty dle předchozího odstavce bude provádět společnost PCT a.s., přičemž 

o případné akceptaci podmínek Podpory ze strany tohoto subjektu bude společnost PCT a.s. 

bez zbytečného odkladu informovat HMP. 

3.3 Jednání o zapojení aktivity do Atraktivit bude s Partnerem vést společnost PCT a.s., přičemž 

o případném vzniku Atraktivity bude společnost PCT a.s. bez zbytečného odkladu informovat 

HMP. 

3.4 Pověřená osoba na straně HMP (viz čl. 14.2) je oprávněna rozhodnout o zapojení Atraktivity 

do programu Podpory, přičemž o tomto rozhodnutí bude bez zbytečného odkladu informovat 

společnost PCT a.s. 

3.5 Podmínky pro účast v rámci Podpory budou zahrnovat i právo společnosti PCT a.s. vyloučit 

Partnera či jednotlivé Atraktivity z Podpory, a to zejména v případech, kdy na straně 

společnosti PCT a.s. vznikne odůvodněná obava, že Partner jakkoliv zneužívá pravidla 

Podpory. V případě využití tohoto práva bude společnost PCT a.s. bez zbytečného odkladu 

informovat HMP. 

IV. 

Distributoři 

4.1 Smluvní strany se po dobu trvání účinnosti této Smlouvy zavazují prostřednictvím Pověřených 

osob průběžně jednat o subjektech, tedy potenciálních Distributorech, vhodných pro 

zapojení do Podpory. 

 

 



   
 

   
 

4.2 Podmínky pro účast v rámci Podpory budou zahrnovat i právo společnosti PCT a.s. vyloučit 

Distributora z Podpory s tím, že společnost PCT a.s. bude oprávněna i zrušit část nebo 

všechny Vouchery vystavené dotčeným Distributorem, a to zejména v případech, kdy na 

straně společnosti PCT a.s. vznikne odůvodněná obava, že Distributor jakkoliv zneužívá 

pravidla Podpory. V případě využití tohoto práva bude společnost PCT a.s. bez zbytečného 

odkladu informovat HMP. 

V. 

Systém a Licence 

5.1 Společnost PCT a.s. zajistila vytvoření Systému, který umožňuje bezvadné vystavování 

Voucherů pro Turisty u Distributorů, evidenci množství Bodů vázaných k jednotlivým 

Voucherům, využívání Voucherů za Atraktivity u Partnerů a zneplatnění Voucherů v případě 

vyčerpání všech Bodů nebo uplynutím stanovené doby platnosti Voucheru. Systém vytvořila 

společnost Operátor ICT, a.s., která ho bude rovněž provozovat a spravovat. Systém bude 

v letošním roce dále rozvíjen a upravován, přičemž budou zaváděny nové funkcionality 

Systému. Parametry Systému tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. 

5.2 Společnost PCT a.s. se zavazuje zajistit nabytí vázaných licenčních práv k Systému, a rovněž 

majetkových práv a práv spojených s užíváním Systému, včetně práv dotýkajících se 

jakéhokoliv zpracovávání, úprav a spojení Systému s jiným autorským dílem, včetně možnosti 

neomezeného postoupení těchto práv v co nejširším rozsahu.  

VI. 

Fungování Podpory 

6.1 K obdržení Voucheru bude oprávněn každý Turista, který u Distributora stráví stanovený 

počet nocí a za ubytování a za služby spojené s ubytováním zaplatí stanovenou úplatu; za 

služby spojené s ubytováním se nepovažuje úhrada za stravování a za jakékoliv doprovodné 

služby poskytnuté výhradně na základě rozhodnutí Turisty. Vouchery budou dle technického 

řešení Systému vydávány pro každého jednotlivého Turistu za každou ubytovanou noc nebo 

souhrnně za více nocí, vždy však maximálně za 4 po sobě jdoucí ubytované noci. 

6.2 Distributoři budou v rámci participace v Podpoře hradit společnosti PCT a.s. poplatek ve výši 

21 Kč včetně DPH za každého Turistu a každou ubytovanou noc, vždy však maximálně za 4 po 

sobě jdoucí ubytované noci. Společnost PCT a.s. je oprávněna poskytnout Distributorům 

slevu z poplatku ve výši až 20 Kč včetně DPH za každého Turistu a každou ubytovanou noc, 

kdy tuto slevu je PCT oprávněna poskytnout Distributorovi, který participoval v programu 

podpory v roce 2020 a plnil řádně a včas veškeré své povinnosti vůči společnosti PCT. 

Poplatek vybraný dle předchozí věty bude ze strany společnosti PCT a.s. využit výhradně k 

úhradě úplaty za využívání Voucherů a spotřebovávání Bodů ze strany Turistů u 

Nepropojených Partnerů ve smyslu čl. VIII. odst. 8.2 této Smlouvy. 

6.3 Turista se zájmem o využití Atraktivity bude oprávněn předložit Partnerovi Voucher místo 

úhrady poplatku za tuto Atraktivitu, čímž v rámci Systému dojde k vyčerpání stanoveného 

počtu Bodů vázaných na Voucher. 



   
 

   
 

6.4 Vouchery budou vydávány a používány jako nevázané na konkrétního Turistu s tím, že 

Voucher nepůjde použít opakovaně na stejnou Atraktivitu. 

6.5 Vouchery budou vydávány jako časově omezené, a to na dobu pobytu Turisty u Distributora, 

ne však na dobu delší než 7 kalendářních dnů od vystavení Voucheru. 

VII. 

Kampaň 

7.1 Za účelem propagace programu Podpory a pro naplnění účelu této Smlouvy se společnost 

PCT a.s. zavazuje provést Kampaň. Za tímto účelem bude společnost PCT a.s. jednat 

s jednotlivými Agenturami za účelem poskytnutí odpovídajících dodávek a služeb.  

7.2 Smluvní strany mají za nesporné, že Kampaň bude prováděna na území České republiky, 

zejména mimo území hlavního města Prahy, a také v okolních zemích. 

7.3 Součástí dodávek a služeb dle tohoto článku bude poskytnutí na tyto dodávky a služby 

vázaných licenčních práv, majetkových práv a práv spojených s užíváním veškerých výstupů, 

včetně práv dotýkajících se jakéhokoliv zpracovávání, úprav a spojení těchto výstupů s jiným 

autorským dílem a včetně možnosti neomezeného postoupení těchto práv v co nejširším 

rozsahu. 

7.4 Společnost PCT a.s. se zavazuje převést práva dle předchozího odstavce na HMP zcela nebo 

zčásti a v co nejširším rozsahu bez zbytečného odkladu od obdržení odpovídajícího pokynu 

HMP. 

VIII. 

Úhrada Podpory a Kampaně, odměna společnosti PCT a.s. 

8.1 HMP se zavazuje hradit úplatu za využívání Voucherů a spotřebovávání Bodů ze strany 

Turistů u Propojených Partnerů přímo Propojeným Partnerům, a to navýšením neinvestičního 

příspěvku s tím, že počet uplatněných Voucherů a spotřebovaných Bodů u jednotlivých 

Propojených partnerů bude HMP sděleno ze strany společnosti PCT a.s. bez zbytečného 

odkladu od obdržení odpovídajícího pokynu HMP. 

8.2 Společnost PCT a.s. se zavazuje hradit úplatu za využívání Voucherů a spotřebovávání Bodů 

ze strany Turistů u Nepropojených Partnerů Nepropojeným Parterům. 

8.3 Úhrada úplaty dle předchozího odstavce bude provedena na základě souhrnných daňových 

dokladů vystavených jednotlivými Nepropojenými Partnery vždy za uplynulý kalendářní 

měsíc. 

8.4 Výše úplaty dle předchozích odstavců bude určena na základě samostatné dílčí dohody mezi 

společností PCT a.s. a Partnerem ke každé jednotlivé Atraktivitě při zapojení Partnera a/nebo 

jeho jednotlivé Atraktivity do Podpory s tím, že tato úplata nemůže činit částku vyšší 

než 200,- Kč včetně DPH za jednotlivý Bod a zároveň nemůže převyšovat částku, kterou by 

za využití Atraktivity uhradil Turista bez využití Voucheru. 



   
 

   
 

8.5 Společnost PCT a.s. se dále zavazuje zajistit realizaci Kampaně a v rámci zajištění Kampaně 

hradit úplatu a cenu děl Agenturám v rámci Kampaně a dodavateli Systému s tím, že celkové 

náklady ve vztahu ke Kampani (náklady na zajištění Kampaně, úplaty Agenturám apod.) a 

Systému (rozvoj a úpravy Systému, zavádění nových funkcionalit apod.) nesmí překročit 

15.000.000,- Kč bez DPH. V rámci zajištění Kampaně společnost PCT a.s. rovněž po ukončení 

této Smlouvy dodá HMP zprávu o vyhodnocení Kampaně obsahující mimo jiné použité 

mediatypy, reporty zásahu Kampaně apod. 

8.6 HMP se dále zavazuje uhradit společnosti PCT a.s. za veškerá plnění na základě této Smlouvy 

dvousložkovou následující odměnu:  

a) První část odměny tvoří kompenzace nákladů za management (řízení) projektu a správu 

Systému (zejména mzdové náklady na management projektu před, během a po skončení 

programu, řízení help-desku, interní IT podpora, úpravy interního IT systému, účetní 

administrace programu, školení pracovníků zapojených stran, právní služby a realizace smluv 

atd.) ve výši 5.000.000,- Kč bez DPH. Tato část odměny je splatná na základě daňového 

dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne účinnosti této Smlouvy. 

b) Druhou část odměny tvoří odměna společnosti PCT za realizaci programu 1.000.000,- Kč 

bez DPH. Tato část odměny je splatná na základě daňového dokladu a vyúčtování programu 

Podpory vystaveného do 30 dnů ode dne ukončení provozu Systému, tj. 31.8.2021.  

8.7 Společnost PCT a.s. a HMP se ve vzájemné součinnosti zavazují vést přehled o celkových 

výších úhrad za uplatněné Vouchery a spotřebované Body u jednotlivých Partnerů, v souladu 

s čl 8.1. a 8.2. Po ukončení této Smlouvy, a to bez ohledu na způsob jejího ukončení, se HMP 

zavazuje uhradit společnosti PCT a.s. veškeré náklady, které vynaložila v souladu s touto 

Smlouvou, navýšené o odměnu společnosti PCT a.s. dle čl. 8.6 (složka a) + b)), a to na základě 

daňového dokladu vystaveného do 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy.  

8.8 HMP se za účelem řádné úhrady všech úplat a cen dle předchozích odstavců taktéž zavazuje 

složit na účet společnosti PCT a.s. zálohu ve výši 42.350.000,- Kč včetně DPH, a to do 15 dnů 

ode dne účinnosti této Smlouvy s tím, že tato záloha bude vyúčtována v daňovém dokladu 

dle předchozího odstavce. Smluvní strany mohou sjednat i další zálohové platby v průběhu 

trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou. 

8.9 Daňové doklady budou ve smyslu ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, vystaveny v písemné formě a musí obsahovat všechny náležitosti 

daňového dokladu, zejména pak správné označení povinné a oprávněné Smluvní strany, 

adresu, sídlo, DIČ, číslo dokladu, den vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit, konstantní a variabilní symbol, 

účtovanou částku, DPH, účtovanou částku včetně DPH, odkaz na tuto Smlouvu a razítko 

a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu. 

8.10 Přílohou daňového dokladu vystaveného dle odst. 8.7 druhé věty budou kopie veškerých 

daňových dokladů vystavených Partnery, na základě kterých byla ze strany společnosti PCT 

a.s. těmto subjektům uhrazena odpovídající úplata a/nebo cena. 



   
 

   
 

8.11 Splatnost veškerých peněžitých plnění se stanoví na 30 dnů od doručení příslušného 

daňového dokladu dotčené Smluvní straně. 

8.12 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je dotčená Smluvní 

strana oprávněna jej vrátit k vystavení nového daňového dokladu se všemi formálními 

i obsahovými náležitostmi. Od okamžiku doručení tohoto nového daňového dokladu běží 

znovu lhůta splatnosti od počátku v délce dle předchozího odstavce. 

8.13 Společnost PCT a.s. je plátcem DPH. 

8.14 Vzhledem k tomu, že některé Atraktivity jsou provozovány přímo společností PCT a.s.jakožto 

Nepropojeným Partnerem (např. vstupy do objektů, služby průvodců společnosti PCT a.s.), 

kdy společnosti PCT a.s. s ohledem na uplatnění Bodů nejsou hrazeny příslušné platby za 

využití Atraktivit (např. není placeno vstupné do objektů, nejsou placeny platby za služby 

průvodců společnosti PCT a.s.) a tato ztráta příjmu společnosti PCT a.s. není v rámci Podpory 

nijak kompenzována (společnost PCT a.s. na základě zákona č. 563/1991 Sb. sama sobě 

v rámci programu nemůže platit analogicky k čl. 8.2), dohodly se smluvní strany na tom, že 

HMP bude společnosti PCT a.s. kompenzovat zisk, který společnosti PCT a.s. ujde tím, že 

využití Atraktivity provozované společností PCT a.s. nebude hrazeno Turistou společnosti PCT 

a.s., ale k využití Atraktivity bude uplatněn Bod (dále jen „Ušlý zisk“). Smluvní strany 

dojednaly, že Ušlý zisk bude ze strany HMP kompenzován společnosti PCT a.s. v plné výši na 

základě kalkulace provedené společností PCT do 30 dnů ode dne ukončení provozu Systému, 

kdy úhrada bude ze strany HMP provedena do 30 dnů od předložení kalkulace. Pro úhradu 

Ušlého zisku platí obdobně ostatní ustanovení tohoto čl. VIII.   

IX. 

Obecné povinnosti Smluvních stran 

9.1 Smluvní strany se zavazují společně koordinovat vzájemné činnosti pro splnění a naplnění 

všech prostorových, organizačních, funkčních, logistických, personálních a zákonných 

požadavků Podpory a Kampaně. Dojde-li k neshodě Smluvních stran ve vztahu k jakémukoliv 

potenciálnímu Partnerovi, Partnerovi, potenciální Atraktivitě, Atraktivitě, potenciálnímu 

Distributorovi, Distributorovi či jakémukoliv aspektu Podpory, Kampaně a/nebo Systému, 

udělí v této věci HMP společnosti PCT a.s. odpovídající pokyn. Bude-li tento pokyn zřejmě 

nesprávný, společnost PCT a.s. na to HMP upozorní a splní takový pokyn jen tehdy, když na 

něm HMP bude trvat. 

9.2 Smluvní strany se dále zavazují využívat k realizaci Podpory a Kampaně pouze dostatečně 

vyškolené a zkušené zaměstnance a/nebo jiné zkušené osoby. 

9.3 Smluvní strany se dohodly, že budou koordinovat veškeré mediální a veřejné výstupy 

vztahující se k jejich spolupráci na základě této Smlouvy. 

9.4 Pokud bude zjevné, že cíle Podpory či její části, resp. samotného účelu této Smlouvy, nelze 

dosáhnout, případně že dosažení bude zpožděno či ohroženo, Smluvní strana, která takovou 

skutečnost jako první zjistí, uvědomí o této skutečnosti neprodleně druhou Smluvní stranu, 

přičemž Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o vhodné změně Podpory, 

Kampaně a/nebo Systému. 



   
 

   
 

9.5 Smluvní strany se zavazují a zaručují, že budou dodržovat veškeré zákony, standardy a 

předpisy vztahující se k Podpoře, Kampani a Systému. 

9.6 Smluvní strany zaručují, že si zajistí veškerá povolení, souhlasy a/nebo souhlasná vyjádření 

vyžadovaná všemi příslušnými právními předpisy pro účely splnění povinností vyplývajících 

pro ně z této Smlouvy. 

X. 

Důvěrnost informací 

10.1 Poskytnutí Důvěrných informací kteroukoli ze Smluvních stran slouží pouze pro účely 

podpoření druhé Smluvní strany v plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují držet 

v tajnosti veškeré Důvěrné informace, které získají nebo se je dozvědí při uzavření a plnění 

této Smlouvy. Tato povinnost platí po dobu účinnosti této Smlouvy a po dobu 10 let od 

ukončení její účinnosti. 

10.2 Povinnost dle předchozího odstavce se nevztahuje na Důvěrné informace, které: 

(a) byly povinné Smluvní straně prokazatelně známy v době uzavření této Smlouvy nebo se je 

dozvěděla později od třetí osoby bez porušení dohody a/nebo jiného ujednání o zachování 

důvěrnosti, právních předpisů či nařízení státních orgánů; 

(b) jsou veřejně známy v době uzavření této Smlouvy nebo se stanou veřejně známými později, 

a to jinak než porušením této Smlouvy a/nebo jiného ujednání o zachování důvěrnosti, 

právních předpisů či nařízení státních orgánů; 

(c) musejí být poskytnuty na základě zákonných povinností nebo povinností stanovených orgány 

státní správy. Pokud je to povoleno a možno, povinná Smluvní strana uvědomí druhou 

Smluvní stranu předem a poskytne jí příležitost učinit kroky proti povinnosti poskytnutí. 

10.3 Smluvní strany jsou oprávněny zpřístupnit Důvěrné informace pouze osobám, které se přímo 

podílejí na plnění této Smlouvy a které k tomuto účelu potřebují Důvěrné informace znát. 

Smluvní strany zpřístupní Důvěrné informace těmto osobám pouze poté, co se i ony zaváží 

k zachování náležité důvěrnosti. 

XI. 

Odpovědnost Smluvních stran 

11.1 Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, nesou Smluvní strany v případě smluvního 

či mimosmluvního porušení svých povinností odpovědnost dle platných zákonných 

ustanovení. 

XII. 

Doba trvání Smlouvy a ukončení 

12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 15.6.2021 do 30.9.2021, případně do 

vyčerpání prostředků představujících rozpočet Kampaně, pokud k vyčerpání dojde před 

31.8.2021. V případě, že do 31.8.2021 nedojde ke kumulaci nákladů již uhrazených a/nebo 

které by měla HMP uhradit na základě této Smlouvy, tedy zejména, nicméně ne výlučně, 



   
 

   
 

kumulaci úhrad úplat a příspěvků Partnerům, odměny společnosti PCT a.s. na výši 

60.000.000,- Kč včetně DPH, mohou se smluvní strany dohodnout na prodloužení této 

Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že do kumulovaných nákladů dle 

předchozí věty se nezapočítávají poplatky vybrané od Distributorů ve smyslu čl. VI. odst. 6.2 

této Smlouvy. 

12.2 Tuto Smlouvu lze bez ohledu na předchozí odstavec vypovědět písemně s výpovědní dobou 

2 týdnů, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem týdne 

následujícího po týdnu, v němž dojde k doručení výpovědi druhé Smluvní straně a končí 

posledním dnem příslušného kalendářního týdne. 

XIII. 

Vyšší moc 

13.1 V případě Zásahu vyšší moci je postižená Smluvní strana zproštěna povinnosti plnění po dobu 

jeho trvání, a to v přiměřeném rozsahu.  

13.2 Postižená Smluvní strana neprodleně uvědomí druhou Smluvní stranu o Zásahu vyšší moci 

i o jeho pominutí a vyvine maximální úsilí k omezení účinku Zásahu vyšší moci v rozsahu, v 

jakém to na ní lze spravedlivě požadovat. 

13.3 V případě Zásahu vyšší moci se Smluvní strany dohodnou na dalším postupu a dohodou 

přiměřeně upraví své povinnosti dle změněných podmínek. 

XIV. 

Pověřené osoby 

14.1 Smluvní strany zmocňují níže uvedené osoby k jednání o potenciálních Partnerech 

a potenciálních Atraktivitách, jakož i potenciálních Distributorech vhodných pro zapojení 

do Podpory a k akceptaci těchto Partnerů, Atraktivit a Distributorů (dále jen „Pověřené 

osoby“). 

14.2 Pověřenou osobou na straně HMP je: 

14.3 Pověřenou osobou na straně PCT a.s.: 

14.4 Změny Pověřené osoby nebo kontaktních údajů budou druhé Smluvní straně oznámeny 

písemně nebo elektronicky s tím, že změna Pověřené osoby a/nebo kontaktních údajů 

se nepovažuje za změnu této Smlouvy. 

XV. 

Rozhodné právo a příslušnost soudů 

15.1 Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Občanský zákoník“), přičemž obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními 

Občanského zákoníku, a to ani před těmi ustanoveními, které nemají donucující povahu.  

15.2 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní budou s konečnou platností 

rozhodnuty věcně a místně příslušnými soudy České republiky určenými podle sídla HMP. 



   
 

   
 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

16.1 K této Smlouvě neexistují žádné doplňující ústní dohody. Veškeré změny této Smlouvy musejí 

být provedeny písemně a podepsány Smluvními stranami. Tento požadavek platí i na zřeknutí 

se stávajícího požadavku na písemnou formu.  

16.2 Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit či převést tuto Smlouvu ani jednotlivá práva 

či povinnosti z nich vyplývající bez souhlasu druhé Smluvní strany.  

16.3 Pokud je některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé anebo se takovým 

stane, zůstává platnost Smlouvy jako celku nedotčena. Smluvní strany jsou povinny nahradit 

neplatné ustanovení ustanovením platným a účinným, jehož význam se v maximální možné 

míře blíží významu nahrazovaného ustanovení.  

16.4 Tato smlouva se uzavírá v 6 vyhotoveních, pro HMP 4 vyhotovení a 2 pro PCT a.s. 

16.5 HMP v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, 

usnesením Rady hlavního města Prahy číslo [●] ze dne [●] schválilo uzavření této Smlouvy 

včetně jejích podmínek. 

16.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 

smluv (dále jen „CES“) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této 

smlouvy 

16.7 V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 

(dále jen „ZRS“), na tuto Smlouvu a CES se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

(a) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších Výjimkou jsou osobní údaje v podobě jmen 

a kontaktních údajů osob uvedených v této Smlouvě; 

(b) HMP zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového obsahu 

této Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata vyžadovaná ZRS, a to 

do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro uveřejňování záznamů v registru 

smluv prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy; 

(c) HMP splní povinnost uvedenou výše v tomto odstavci neprodleně, nejpozději do 15 dnů 

od uzavření této Smlouvy. 

 

 

 

 



   
 

   
 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam navržených Atraktivit pro zapojení do Podpory v roce 2021  

Příloha č. 2: Parametry IT Systému 

 

V Praze dne ………………………    V Praze dne ……………………… 

………………………………………….    …………………………………………. 

 

…………………………………………. 

                                  



   
 

   
 

  



   
 

   
 

 
 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. [●] 
 

V Praze jako doma – Parametry IT 
systému 

 
Manažerské shrnutí  
 
Cílem projektu je opět i v tomto roce podpořit turistický ruch v hlavním městě a zatraktivnit 
návštěvníkům pobyt. K tomu bude sloužit benefitní bodový systém, který umožní návštěvníkům 
Prahy získat benefitní body a čerpat je na zapojených atraktivitách dle jejich preferencí. 
 
V roce 2021 využijeme stejný systém, který vznikl pro vydávání a uplatňování bodů v rámci programu 
podpory cestovního ruchu V Praze jako doma v roce 2020. I v tomto roce, nicméně, bude nutné 
systém dále vyvíjet a rozšířit o nové funkcionality a prvky. 
 



Příloha č. 2 k snesení Rady HMP č. 1266 ze dne 31. 5. 2021 

 

Smlouva o realizaci projektu Turistická tramvaj  

 

Smluvní strany 

Hlavní město Praha 

a 

Prague City Tourism a.s. 

 

(dále jen „PCT“), 

  

uzavírají tímto v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2550 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, tuto smlouvu o zajištění služeb turistické tramvaje. 

 

Preambule 

S ohledem na současnou situaci v oblasti turismu v HMP, kdy vzniká prostor pro kultivaci 

nabídky produktů cestovního ruchu, ekologizaci dopravy v centru města a vytvoření 

alternativ k méně udržitelným turistickým autobusům, se HMP rozhodlo spustit pilotní projekt 

provozu Turistické tramvaje pro domácí i zahraniční turisty. Tato tramvajová linka bude jezdit 

formou okružní jízdy a propojí městské památky, v obdobném formátu jako komerční 

turistické autobusy s možností opakovaného nástupu a výstupu.  

 

Turistická tramvaj rozšíří nabídku pražských atraktivit a tím inovuje a zkvalitní nabídku 

hlavního města Prahy v oblasti cestovního ruchu. Zároveň se bude jednat o technickou 

památku, a to s ohledem na nasazení autentických historických vozidel do provozu. Výhodou 

Turistické tramvaje oproti komerčním turistickým autobusům je kromě unikátního zážitku 

cestujících také skutečnost, že se jedná o dlouhodobě udržitelný produkt cestovního ruchu. 

Tramvajový provoz je z hlediska ekologie výrazně méně zatěžující a umožňuje zlepšení 

dopravní prostupnosti řady lokalit v pražském centru. Důležitým aspektem je také zachování 

historického odkazu tramvajového provozu v Praze. Navrhovaný produkt Turistické tramvaje 

představuje autentický a dostupný zážitek pro návštěvníky HMP při využití stávající 

infrastruktury. Zároveň má produkt potenciál snížit míru tzv. vizuálního smogu v centru 

Prahy, což je benefitem jak pro návštěvníky Prahy, tak pro místní rezidenty. V tramvaji bude 

jako doprovod přítomen odborný pracovník PCT, který bude cestujícím poskytovat turistické 

informace a veškerou součinnost. 

 

Produkt Turistické tramvaje bude v rámci pilotního projektu zahrnut do benefitů programu na 

obnovu cestovního ruchu V Praze jako doma při jeho pokračování v r. 2021 a bude tedy 

jednou z nových atraktivit. Navrhovaná trasa turistické tramvajové linky je popsána dále a je 

koncipována tak, aby vedla v docházkové vzdálenosti od významných pražských atraktivit. 



 

1. Předmět smlouvy, parametry přepravy 

1.1. Předmět smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek PCT zajistit pro HMP 

v období od 1.7.2021 do 31.8.2021 za dále uvedených podmínek realizaci projektu 

Turistická tramvaj spočívající v zajištění přepravy turistů Turistickou tramvají a 

závazek HMP zaplatit za zajištění služeb Turistické tramvaje dle této smlouvy dále 

sjednanou úplatu. PCT zajistí přepravní služby u dopravce, kterým je Dopravní 

podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 

190 00 Praha 9, IČO: 00005886 (dále jen „Dopravce“). PCT rovněž jako oficiální 

marketingová organizace hlavního města Prahy zajistí kompletní propagaci projektu a 

odborně vyškolené pracovníky pro poskytování kvalitních turistických informací 

cestujícím v Turistické tramvaji. 

 

1.2. Počet přepravovaných osob. Počet cestujících není předem definován a není 

omezen. Turistickou tramvaj bude moci využít cestující, který předloží Jízdenku, jak je 

tato definována dále v této smlouvě.  

 

1.3. Trasa přepravy. Turistická tramvaj bude Dopravcem provozována na trase: 

 

Dlabačov – Pohořelec – Brusnice – Pražský hrad – Královský letohrádek – 

Malostranská – Právnická fakulta – Čechův most – Dlouhá třída – Náměstí Republiky 

– Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Vodičkova – Lazarská – 

Národní třída – Národní divadlo – Újezd – Hellichova – Malostranské náměstí – 

Malostranská – Královský letohrádek – Pražský hrad – Brusnice – Pohořelec – 

Dlabačov (dále jen „Trasa přepravy“). 

 

Případné změny Trasy přepravy budou prováděny na základě dohody HMP a PCT 

s tím, že PCT není povinna navrhované změny akceptovat v případě, že tyto změny 

nebudou akceptovány ze strany Dopravce.   

 

1.4. Popis jízdy na Trase přepravy. Turistická tramvajová linka bude označena jako č. 42. 

Turistická tramvaj bude provozována systémem “naskoč – vyskoč”. Bude zastavovat 

na všech zastávkách na Trase přepravy s možností opakovaného výstupu a nástupu 

cestujících. Bude se jednat o jednosměrnou okružní trasu po Trase přepravy, jejíž 

výchozí a konečnou zastávkou bude smyčka Dlabačov, v níž bude probíhat obrat 

Turistických tramvají. Doba jízdy jednoho okruhu bude přibližně 55 minut. V zastávce 

Dlabačov bude řidičům umožněn krátký čas na pauzu v rámci vyrovnávacího času do 

odjezdu na další okruh. Ve voze bude kromě řidiče vždy přítomen i průvodčí. 

Provoz linky bude probíhat v období od 1. 7.2021 do 31. 8. 2021, každý den od 

10:00hod do 18:00hod, a to kontinuálně s využitím dvou Turistických tramvají. 

Interval mezi jednotlivými spoji bude v této době vždy 30 minut. Na zastávkách bude 

mít turistická tramvaj vlastní jízdní řád, barevně odlišený od běžných jízdních řádů. 

 

 

 



1.5. Vozy využité k přepravě. K přepravě osob budou Dopravcem využity následující 

tramvaje (vozy): 

• Dvounápravové historické vozy  

o Vůz evidenční číslo 240 (rok výroby 1908)  

o Vůz evidenční číslo 349 (rok výroby 1915)  

o Vůz evidenční číslo 351 (rok výroby 1915)  

o Vůz evidenční číslo 412 (rok výroby 1920)  

o Vůz evidenční číslo 2172 (rok výroby 1928)  

o Vůz evidenční číslo 2210 (rok výroby 1930)  

o Vůz evidenční číslo 2272 (rok výroby 1931)  

o Vůz evidenční číslo 3062 (rok výroby 1942)  

  

• Tramvajové vozy typu T  

  

o Vůz evidenční číslo 5002 (rok výroby 1951)  

o Vůz evidenční číslo 6003 (rok výroby 1958)  

o Vůz evidenční číslo 6102 (rok výroby 1961)  

  

 

(dále jen „Turistická tramvaj“) 

 

1.6. Jízdné. Cestující bude oprávněn využít jízdu Turistickou tramvají na základě: 

 

a) předem zakoupené jízdenky pro Turistickou tramvaj (prodej Jízdenek bude 

probíhat v prodejních místech PCT), nebo jízdenky zakoupené pro jízdu Turistickou 

tramvají přímo v Turistické tramvaji u průvodčího.  

 

b) jízdenky vydané v Turistické tramvaji při uplatnění benefitních bodů v rámci 

programu V Praze jako doma. Za jeden benefitní bod bude vydána jedna Jízdenka.  

 

(dále jen „Jízdenka“) 

 

1.7. Platnost a ceny Jízdenky. Platnost Jízdenky bude časově omezena na 24 hodin, 

přičemž cestující je oprávněn během této doby podniknout neomezený počet jízd. 

Cena Jízdenky pro 1 dospělou osobu je 200 Kč vč. DPH. Nabízeno bude rovněž 

zlevněné jízdné ve výši 100 Kč vč. DPH pro děti od 4 do 15 let, studenty do 26 let a 

seniory nad 70 let. 

 

1.8. Příjmy z prodeje Jízdenek. Pro odstranění pochybností se uvádí, že veškeré příjmy 

z prodeje Jízdenek náleží PCT. 

 

 

1.9. Vzhled a distribuce Jízdenek. PCT zajistí vytvoření vizuální podoby Jízdenky a její 

dodání prodejcům. 



2. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

2.1 PCT zajistí pro HMP realizaci projektu Turistická tramvaj dle čl. I. 

2.2 PCT zajistí pracovníka, který bude vyškolen k poskytování turistických informací a 

 informací o programu V Praze jako doma, který bude poskytovat cestujícím turistické 

 informace přímo v Turistické tramvaji.   

2.3 Veškerá pojištění nezbytná pro přepravu osob, dobrý technický stav, jakož i veškeré 

další nutné náležitosti a doklady související se bezpečným provozem Turistické 

tramvaje zajišťuje Dopravce. Za jakoukoliv vzniklou škodu na životech, zdraví či 

majetku přepravovaných osob v průběhu dopravy odpovídá v plném rozsahu 

Dopravce. Rovněž tak Dopravce odpovídá za veškeré další škody, které by mohly 

 nastat tím, že Dopravce z jakýchkoliv důvodů řádně nesplní svoje povinnosti 

podle  smlouvy mezi ním a PCT. Dopravce je povinen starat se při přepravě zejména 

o bezpečnost a pohodlí cestujících. Turistickou tramvaj musí Dopravce udržovat 

v čistotě a je povinen zajistit slušné chování a ochotu řidičů k přepravovaným 

osobám. 

2.4 Povinnosti uvedené v odstavci 2.3 jsou dále upraveny smlouvou mezi PCT a 

Dopravcem. Pro účely této Smlouvy má povinnost zajistit splnění povinností 

uvedených v odstavci 2.3 PCT.  

2.5 Přeprava bude zajištěna na Trase přepravy popsané v bodu 1.3 této smlouvy.  

2.6 Přeprava bude zajištěna ve sjednaném období přepravy podle bodu 1.4 této

 smlouvy. 

3. Úplata za zajištění přepravy 

3.1 HMP se za realizaci projektu Turistická tramvaj dle této smlouvy zavazuje zaplatit 

PCT úplatu ve výši 2.459.504,- Kč bez DPH (tj. 2.976.000,- Kč včetně  DPH), 

přičemž tato částka je konečná. Veškeré ostatní náklady, tedy zejména náklady na 

management, administraci, personál a marketing Turistické tramvaje, nese PCT v 

plné výši. 

3.2 Úplatu uvedenou v odstavci 3.1 HMP zaplatí PCT ve dvou splátkách. První splátka ve 

výši 50 % úplaty bude na účet PCT složena do 15 dnů ode dne účinnosti této 

Smlouvy. Druhá splátka ve výši 50 % úplaty bude na účet PCT složena do 15 dnů 

ode dne ukončení projektu Turistická tramvaj, tj. 31.8.2021. 

3.3 Úplatu Dopravci za zajištění přepravy Turistickou tramvají hradí v plné výši PCT. 

   

4. Trvání a ukončení smlouvy 

4.1 Tato smlouva je uzavřena na dobu období přepravy podle bodu 1.4 této smlouvy, 

 tedy na dobu od 1.7.2021 do 31.8.2021. 

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit, jestliže 

 druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší povinnosti vyplývající jí z této 

 smlouvy. 



5. Závěrečná ustanovení 

5.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou 

 ovlivnit plnění závazků z této smlouvy vyplývajících. 

5.2 Veškeré změny této smlouvy jsou možné jen ve formě oběma stranami

 odsouhlasených písemných vzestupně číslovaných dodatků.   

5.3 Smluvní strany prohlašují, že se se smlouvou seznámily a uzavírají jí ze svobodné 

 vůle, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 

5.4 Tato smlouva se uzavírá v 6 vyhotoveních, pro HMP 4 vyhotovení a 2 pro PCT. 

5.5 HMP v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 

znění, usnesením Rady hlavního města Prahy číslo [●] ze dne [●] schválilo uzavření 

této Smlouvy včetně jejích podmínek. 

5.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální 

evidenci smluv (dále jen „CES“) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která 

obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího 

podpisu a text této Smlouvy 

5.7 V souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), v platném znění (dále jen „ZRS“), na tuto Smlouvu a CES se Smluvní strany 

dohodly na následujícím: 

(a) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších Výjimkou 

jsou osobní údaje v podobě jmen a kontaktních údajů osob uvedených v této 

Smlouvě; 

 (b) HMP zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového 

obsahu této Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a metadata 

vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené pro 

uveřejňování záznamů v registru smluv prostřednictvím elektronického formuláře 

zveřejněného na portálu veřejné správy; 

(c) HMP splní povinnost uvedenou výše v tomto odstavci neprodleně, nejpozději do 15 

dnů od uzavření této Smlouvy. 

 

V Praze dne [●]    V Praze dne [●] 

 

_______________________________ __________________________________ 

 

_______________________________ 

 



I. Úprava rozpočtu příjmů  včetně tř. 8 - financování (strana MD)

KUC MHMP 0096207000000 Úspora hospodaření minulých let 0000 8115 000 0662 60 000,0

60 000,0

KUC MHMP 0096207000000 Účelově na projekt V Praze jako doma 2021 130 0662 60 000,0

60 000,0

Pozn:  V případě, že se celkové náklady akce nemění, tak je nutné ve sloupci vyplnit 0.

           V příslušných tabulkách je nutné vyplnit předepsané sloupce.

           Pokud bude číslo akce v intervalu 90 000 - 99 999  (běžné výdaje) neuvádí se, není závazným ukazatelem rozpočtu

Odbor/Organizace Číslo akce

UZ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Úprava rozpočtu  běžných výdajů - mimo pol. 5347 

C e l k e m

ODPA

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1266 ze dne 31. 5. 2021

ODPAOdbor/Organizace

  Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP) 

Číslo akce ORJ

 Název akce POL UZ

 II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)

C e l k e m

2143

ORJ
Úprava rozpočtu     

(v tis. Kč)

Účel / Název akce



 

Důvodová zpráva 

Radě hl. m. Prahy jsou předkládány ke schválení návrh Smlouvy o zajištění voucherového 

systému pro realizaci podpůrného programu v oblasti příjezdového turismu „V Praze jako 

doma“příloha č. 1 tohoto usnesení, Smlouva o realizaci projektu Turistická tramvaj příloha č. 

2 tohoto usnesení a úprava rozpočtu hl.města vlastního k zajištění finančních prostředků pro 

realizaci celého programu, příloha č. 3 tohoto usnesení. Smlouvy jsou uzavírány in-house. 

Jedná se o opakování programu na podporu cestovního ruchu v Praze, který byl úspěšně 

realizován v r. 2020 a významně přispěl ke zmírnění dopadů první vlny koronavirové 

pandemie. Program V Praze jako doma v r. 2020 přilákal do hlavního města více než 70 tis. 

návštěvníků, kteří zde v průměru strávili 3,2 dne. Celkově se programu zúčastnilo přes 400 

hromadných ubytovacích zařízení, z nichž více než 50 % tvořily hotely kategorie 4* a 5*. V 

součtu vydala HUZ svým hostům více než 317 tis. benefitních bodů směnitelných za volné 

vstupy na téměř 60 významných pražských atraktivit. Zájemcům byl denně k dispozici odborně 

vyškolený personál helpdesku, který zaznamenal četné pozitivní reakce ze strany návštěvníků, 

HUZ i atraktivit. Celkem byly na program v r. 2020 alokovány prostředky ve výši 121 mil. Kč, 

z nichž bylo díky efektivnímu řízení uspořeno téměř 60 mil. Kč. Ekonomický přínos programu 

V Praze jako doma v r. 2020 lze vyčíslit na základě průměrné útraty návštěvníka (2 737 Kč), 

výslednou sumou přesahující 202 mil. Kč. Po dobu trvání programu také došlo k absolutnímu 

nárůstu počtu domácích příjezdů do Prahy o 16 %, čímž se po dlouhých letech výrazně snížil 

rozdíl mezi příjezdy domácích a zahraničních turistů. 

Vzhledem k tomu, že pandemie koronaviru probíhá již více než rok, je oblast cestovního ruchu 

extrémně zasažena a pokles tržeb subjektů v oblasti turismu se stále prohlubuje. V r. 2020 

dosáhl počet návštěvníků Prahy pouze 27 % úrovně z r. 2019. S ohledem na současnou situaci 

nelze dle odborníků předpokládat, že by se turismus přiblížil stavu před pandemií dříve než 

v letech 2023-24. V době před krizí vytvářel cestovní ruch 5 % HDP a 8 % pracovních míst v 

Praze, hlavní město se zároveň podílí z více než 60 % na HDP cestovního ruchu České 

republiky. Je proto zřejmé, že pro udržení pozice Prahy na mapě cestovního ruchu a podporu 

podnikatelů v turismu je zásadní pomoc ze strany města. Vzhledem k existenci formálních 

překážek pro potenciální zahraniční návštěvníky (omezení turistických příjezdů do České 

republiky, karanténní opatření, povinnost negativního testu či vakcinace) bude letos znovu 

nutné cílit primárně na domácí hosty. Pro ně Praha často není první volbou pro trávení letní 

dovolené a je tedy nezbytná motivace k pobytu v hlavním městě. Přestože cílovou skupinou 

programu jsou čeští návštěvníci, lze jej rozšířit i na zahraniční turisty, především z okolních 

zemí, pokud to aktuální situace a opatření dovolí. V rámci propagace programu v zahraničí je 

předjednána spolupráce s agenturou CzechTourism.  

Základ programu V Praze jako doma spočívá, stejně jako v r. 2020, v nabídce benefitů 

vázaných na přenocování v některých z pražských HUZ (plně hrazené vstupy či slevy do 

vybraných pražských atraktivit). Bude využit systém voucherů s benefitními body z loňského 

roku, kdy za každou noc pobytu host obdrží 2 body, maximálně však 8 bodů na pobyt. Hodnota 

jednoho benefitního bodu odpovídá 200,-Kč. Do programu budou znovu zapojeny například 

jak příspěvkové organizace hl. m. Prahy – Galerie hl. m. Prahy, Národní kulturní památka 

Vyšehrad – tak i další subjekty, například Prague City Tourism, Pražský hrad, Národní Galerie, 

Národní muzeum, Obecní dům, Výstaviště či Židovské muzeum,.dle přílohy č. 1 smlouvy. 



Nově budou do programu zařazeny tzv. živé akce (kulturní akce a festivaly, letní scény 

pražských divadel apod.), na něž bude rovněž moci návštěvník čerpat slevy výměnou za 

benefitní body. Tím bude vedle sektoru hotelnictví významně podpořena také pražská kulturní 

scéna, jež byla kompletně utlumena téměř po celou zimní sezónu 2020-21 a bude tak nutně 

potřebovat v létě alespoň částečně pokrýt vzniklé ztráty. Zároveň se jedná o další motivační 

prvek pro mimopražské návštěvníky, kteří budou moci strávit zvýhodněný pobyt v Praze 

spojený s kulturou a přenocováním. 

Další novinkou v programu bude v r. 2021 také Turistická tramvaj, inovativní produkt určený 

domácím i zahraničním návštěvníkům, jenž obohatí pražskou nabídku v cestovním ruchu, 

přispěje k ekologizaci dopravy v centru města a vytvoří alternativu ke stávajícím komerčním 

turistickým autobusům. Turistická tramvaj bude provozována denně po okružní trase v centru 

města, kdy cestující budou moci v rámci speciální 24hodinové jízdenky podniknout neomezený 

počet jízd. Výměnou za jeden benefitní bod v programu V Praze jako doma bude cestujícímu 

bezplatně vydána jízdenka. V tramvaji bude po celou dobu provozu přítomen odborný personál 

poskytující cestujícím turistické informace o městě i programu V Praze jako doma, čímž se 

dále rozšíří zásah marketingových aktivit směrem k veřejnosti. Podrobný popis projektu je 

přílohou č. 1 Důvodové zprávy. 

Program V Praze jako doma je plánován na sezónu od 1. 7. do 31. 8. 2021, pokud nebudou 

alokované finanční prostředky vyčerpány dříve. Naopak pokud bude zájem a finanční 

prostředky nebudou vyčerpány, lze tento program prodloužit a zajistit tak návštěvnost Prahy i 

mimo hlavní sezónu. Organizací a zajištěním a realizací celého projektu pověřuje hl. m. Praha 

na základě této smlouvy společnost Prague City Tourism a.s., která bude spolupracovat na 

propagaci a organizaci s Asociací hotelů a restaurací ČR, Hospodářskou komorou ČR a 

Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. 

Radě HMP je ke schválení předkládán návrh čerpání úspory minulých let (pol. 8115) o 60 000 

tis. Kč za současného navýšení kap. 06, §2143 běžné výdaje – cest. ruch, ORJ 0662, ORG 

0096207000000, ÚZ 130, pol. 5169  na financování projektu V Praze jako doma 2021.  
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