Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 1397
ze dne 29.6.2020
k návrhu na uzavření Smlouvy o zajištění slevového systému pro držitele dopravní karty Lítačka
formou slevy 50 % ze vstupného do vybraných galerií a muzeí a úpravy rozpočtu kap. 06
v roce 2020
Rada hlavního města Prahy
I.

II.

schvaluje
1.

úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2.

Smlouvu o zajištění slevového systému pro držitele dopravní karty Lítačka formou
slevy 50 % ze vstupného do vybraných galerií a muzeí, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení

ukládá
1. MHMP - ROZ MHMP
1. realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín: 29.6.2020
2. řediteli Národní kulturní památky Vyšehrad, ředitelce Galerie hl.m. Prahy, ředitelce
Muzea hl.m. Prahy
1. aby poskytli slevu ve výši 50 % z běžného vstupného po předložení dopravní
karty Lítačka, a to do všech svých objektů a expozic v červenci a srpnu 2020
však pouze do maximální celkové (kumulované) výše uvedené v příloze
č. 3 tohoto usnesení
Kontrolní termín: 31.7.2020
Kontrolní termín: 31.8.2020

2.

předložit odboru kultury a cestovního ruchu MHMP vyúčtování poskytnutých
50 % slev
Termín: 15.9.2020

3. MHMP - KUC MHMP
1. realizovat smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení
Termín: 29.6.2020
4. radní MgA. Haně Třeštíkové
1. předložit Radě HMP úpravu rozpočtu - navýšení neinvestičního příspěvku
příspěvkovým organizacím dle bodu II.2.2. tohoto usnesení
Termín: 30.9.2020

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: radní MgA. Hana Třeštíková
Tisk:
R-37077
Provede:
MHMP - ROZ MHMP, ředitel Národní kulturní památky Vyšehrad, ředitelka
Galerie hl.m. Prahy, ředitelka Muzea hl.m. Prahy, MHMP - KUC MHMP, radní
MgA. Hana Třeštíková
Na vědomí: odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1397 ze dne 29. 6. 2020
Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)
Odbor/Organizace

MHMP - ROZ

Číslo akce

Účel / Název akce

0091606000000 záloha na přebytek hospodaření z r. 2019

ODPA

POL

UZ

ORJ

0000

8115

130

1016

Celkem

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
13 322,50
13 322,50

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347
Odbor/Organizace
MHMP - KUC

Číslo akce

Účel / Název akce

0096208000000 Běžné výdaje - kultura
Celkem

ODPA

UZ

ORJ

3319

130

0662

Úprava rozpočtu
(v tis. Kč)
13 322,5
13 322,5

Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 1397 ze dne 29. 6. 2020

Smlouva o zajištění slevového systému pro držitele dopravní karty Lítačka
č. …
uzavřená na základě ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi
Hlavní město Praha
se sídlem:
Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 00
zastoupené:
MgA. Jiřím Sulženkem, Ph.D., ředitelem odboru kultury a cestovního ruchu
IČO:
00064581
DIČ:
CZ00064581
bankovní účet: 27-5157998/6000
(dále jen „HMP“)
a
Prague City Tourism a.s.
se sídlem:
Arbesovo náměstí 70/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná:
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23670
zastoupená:
**** *******, předsedou představenstva
**** *******, členkou představenstva
IČO:
07312890
DIČ:
CZ07312890
bankovní účet: 100036772/0800
(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 COVID19 má značně negativní dopady do oblasti cestovního ruchu, které se projevují – vedle
dalšího – ve snížení návštěvnosti kulturních zařízení.

1.2

HMP má zájem jak na podpoře cestovního ruchu ve vztahu k obyvatelům hlavního města Prahy
a jejího okolí, kteří pravidelně využívají hromadnou dopravu a jsou držiteli dopravní karty
Lítačka, tak na snížení propadu tržeb u vybraných institucí a na celkové motivaci návštěvníků
k návštěvě předem vybraných významných pražských galerií a muzeí.

1.3

Smluvní strany proto za podmínek uvedených níže uzavírají tuto smlouvu o zajištění slevového
systému pro držitele karty Lítačka, která slouží jako průkazka v městské hromadné dopravě
v Praze.
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II.
Výklad pojmů
2.1

Pojem „Atraktivita“ znamená kulturní, společenský či turisticky zaměřený zážitek Držitele
Karty u Partnera, návštěvu Partnera a jeho prostor, případně návštěvu události organizované
Partnerem spadající pod Podporu.

2.2

Pojem „Držitel Karty“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která je oprávněným držitelem
Karty.

2.3

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, knowhow, metody a/nebo návrhy.

2.4

Pojem „Karta“ znamená kartu Lítačka spravovanou společností Operátor ICT, a.s.,
IČO: 02795281, se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19676, a to buď v její fyzické
podobě, nebo v podobě předplaceného kuponu uloženého v příslušné mobilní aplikaci.

2.5

Pojem „Partner“ znamená Partnera, vůči kterému není HMP v pozici jeho zřizovatele a je
uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.6

Pojem „Podpora“ znamená podporu cestovního ruchu na území hlavního města Prahy,
a to v podobě zajištění 50% slevy ze vstupného pro Držitele Karty u Partnerů v měsíci červenci
a srpnu 2020.

2.7

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

2.8

Pojem „Smlouva“ znamená tuto smlouvu o zajištění slevového systému pro držitele dopravní
karty Lítačka.

2.9

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.

2.10

Pojem „DPH“ znamená daň z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. zákon o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH je ve výši 21% ve smyslu citovaného
zákona.
III.
Fungování Podpory

3.1

Každý Držitel Karty, který po dobu trvání Podpory předloží při návštěvě Atraktivity u Partnera
Kartu, bude oprávněn ke slevě 50 % z běžného vstupného. V případě, kdy je běžné vstupné
rozděleno na několik kategorií, zejména, nicméně ne výlučně dle věku návštěvníků, bude mít
Držitel Karty právo na slevu vždy dle odpovídající kategorie. Sleva dle tohoto odstavce není
slučitelná s dalšími jinými slevami.
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3.2

Partneři budou v rámci účasti v Podpoře povinni v rámci vlastních pokladních systémů evidovat
množství prodaných vstupenek dle předchozího odstavce, včetně celkové poskytnuté slevy
Držitelům Karty, a tato množství průběžně notifikovat společnosti PCT a.s.

3.3

Společnost PCT a.s. se zavazuje každé 2 týdny trvání účinnosti této Smlouvy a zároveň vždy
do 5 kalendářních dnů od obdržení odpovídajícího pokynu HMP, tj. Pověřená osoba HMP bude
telefonicky či e-mailem kontaktovat Pověřenou osobu PCT a.s., HMP informovat HMP
o množství prodaných vstupenek a o kumulovaném množství poskytnutých slev dle tohoto
článku.

3.4

HMP se za podmínek uvedených níže zavazuje nahradit Partnerům slevu poskytnutou z jejich
strany Držitelům Karty, avšak pouze do maximální celkové (kumulované) výše uvedené
v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Sleva poskytnutá ze strany Partnerů nad
výši uvedenou v příloze č. 1 nahrazována nebude.
IV.
Partneři a Atraktivity

4.1

Není-li touto Smlouvou nebo jejími písemnými dodatky Smluvních stran stanoveno jinak,
vztahují se podmínky této Smlouvy a podmínky Podpory na veškeré kulturní, společenské či
turisticky zaměřené zážitky u Partnerů, tj. veškeré Atraktivity.

4.2

Smluvní strany se po dobu trvání účinnosti této Smlouvy zavazují prostřednictvím Pověřených
osob průběžně jednat o Atraktivitách nevhodných pro zapojení do Podpory a o jejich vyloučení.

4.3

Veškerá jednání bude s Partnery vést svým jménem společnost PCT a.s.

4.4

Ve smyslu předchozího odstavce budou podmínky pro účast v rámci Podpory zahrnovat právo
HMP i společnosti PCT a.s. vyloučit jednotlivé Atraktivity z Podpory.
V.
Úhrada Podpory, odměna společnosti PCT a.s.

5.1

Společnost PCT a.s. se zavazuje nahradit slevu poskytnutou dle čl. III této Smlouvy Držitelům
Karty u Partnerů Parterům formou úplaty s tím, že celková (kumulovaná) výše náhrady
nepřekročí částku uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy.

5.2

Úhrada úplaty dle předchozího odstavce bude provedena na základě souhrnných daňových
dokladů vystavených jednotlivými Partnery vždy do 15. dne následujícího měsíce za uplynulý
kalendářní měsíc. PCT a.s. přeúčtuje HMP bez jakéhokoliv navýšení úplatu Partnerům, jejíž
přílohou budou daňové doklady od Partnerů. Přílohou každého daňového dokladu dle tohoto
odstavce bude výpis z pokladního systému Partnera obsahující výpis vstupenek se slevou
poskytnutou dle čl. III. této Smlouvy.

5.3

HMP se dále zavazuje uhradit společnosti PCT a.s. za veškerá plnění na základě této Smlouvy
dvousložkovou odměnu. První část odměny bude tvořit částka ve výši 75.000,- Kč bez DPH,
90.750,- Kč včetně DPH, hrazená na základě daňového dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne
účinnosti této Smlouvy. Druhou část odměny bude tvořit
1) v případě, že tato Smlouva skončí uplynutím doby ve smyslu čl. X. odst. 10.1 této Smlouvy,
částka ve výši 75.000,- Kč bez DPH, 90.750,- Kč včetně DPH, hrazená na základě daňového
dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne ukončení této Smlouvy, a
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2) v případě, kdy tato Smlouva skončí dříve než dle předchozí pododrážky, částka ve výši
18.750,- Kč bez DPH, 22.687,5,- Kč včetně DPH, za každý uplynulý týden trvání účinnosti této
Smlouvy, v maximální výši 75.000,- Kč bez DPH, 90.750,- Kč včetně DPH.
5.4

Odměna dle předchozího odstavce zahrnuje veškeré náklady na straně společnosti PCT a.s.
spojené s plněním této Smlouvy, a to i hotové výdaje a výdaje účelně vynaložené.

5.5

Daňové doklady budou ve smyslu § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, 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.

5.6

Splatnost veškerých peněžitých plnění se stanoví na 30 dnů od doručení příslušného daňového
dokladu dotčené Smluvní straně.

5.7

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo přílohy,
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.
VI.
Postavení společnosti PCT a.s. jako Partnera

6.1

Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že v případě, kdy za účinnosti této Smlouvy
dojde k převzetí části činností organizace Pražská informační služba - Prague City Tourism,
příspěvková organizace, IČO 00064491, se sídlem: Arbesovo náměstí 5, 150 00 Praha 5, Hlavní
město Praha (dále jen „PIS“), společností PCT a.s., uplatní se ustanovení této Smlouvy vůči
PCT a.s. obdobně jako vůči Partnerovi s tím, že

(a)

právo vyloučit Atraktivitu společnosti PCT a.s. z Podpory bude mít výhradně HMP,

(b)

kumulovaná sleva nahrazovaná PIS a společnosti PCT a.s. se sčítá a nahrazuje se do maximální
výše uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, tj.
i)

v případě, že na společnost PCT a.s. přejdou veškeré Atraktivity PIS a PIS po účinnosti
převzetí části činností žádné Atraktivity nabízet nebude, snižuje již poskytnutá náhrada
PIS, resp. náhrada, na kterou PIS vznikl dle této Smlouvy nárok, náhradu společnosti
PCT a.s.,

ii)

v případě, kdy i po účinnosti převzetí části činností bude PIS nabízet Atraktivity, je limit
pro celkovou náhradu uvedený v příloze č.1 této Smlouvy pro PIS a společnost PCT a.s.
společný. V případě pochybností Smluvních stran co do přesného rozdělení výše
náhrady náležející PIS a společnosti PCT a.s. při dosažení limitu uvedeného v příloze
č. 1 této Smlouvy, zejména, nicméně ne výlučně, v případě, kdy nebude zcela zřejmé,
ke kterému dni došlo k dosažení předmětného limitu, náleží PIS a společnosti PCT a.s.
výše zbývající části náhrady určená poměrně dle objemu celkové slevy poskytnuté
oběma subjekty Držitelům Karty za poslední kalendářní měsíc, ve kterém by měla být
náhrada, resp. její část poskytnuta ze strany HMP.
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(c)

převzetí činnosti ze strany společnosti PCT a.s. nijak nezakládá právo na navýšení odměny
společnosti PCT a.s. nebo náhrady jakýchkoliv nákladů ve smyslu předcházejícího článku této
Smlouvy.
VII.
Obecné povinnosti Smluvní stran

7.1

Smluvní strany se zavazují společně koordinovat vzájemné činnosti pro splnění a naplnění všech
prostorových, organizačních, funkčních, logistických, personálních a zákonných požadavků
Podpory. Dojde-li k neshodě Smluvních stran ve vztahu k jakémukoliv Partnerovi, Atraktivitě
či jakémukoliv aspektu Podpory, 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.

7.2

Smluvní strany se dále zavazují využívat k realizaci Podpory pouze dostatečně vyškolené
a zkušené zaměstnance a/nebo jiné zkušené osoby.

7.3

Smluvní strany se dohodly, že budou koordinovat veškeré mediální a veřejné výstupy vztahující
se k jejich spolupráci na základě této Smlouvy.

7.4

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.

7.5

Smluvní strany se zavazují a zaručují, že budou dodržovat veškeré zákony, standardy a předpisy
vztahující se k Podpoře.
VIII.
Důvěrnost informací

8.1

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.

8.2

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.

5

8.3

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.
IX.
Odpovědnost Smluvních stran

9.1

Pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak, nesou Smluvní strany v případě smluvního
či mimosmluvního porušení svých povinností odpovědnost dle platných zákonných ustanovení.
X.
Doba trvání Smlouvy a ukončení

10.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020.

10.2

HMP je oprávněno bez ohledu na předchozí odstavec vypovědět písemně s výpovědní dobou
1 (jednoho) týdne 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.

10.3

Ustanovení § 2443 občanského zákoníku se nepoužije a HMP tak nemůže tuto smlouvu ukončit
podle libosti.
XI.
Vyšší moc

11.1

V případě Zásahu vyšší moci je postižená Smluvní strana zproštěna povinnosti plnění po dobu
jeho trvání, a to v přiměřeném rozsahu.

11.2

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.

11.3

V případě Zásahu vyšší moci se Smluvní strany dohodnou na dalším postupu a dohodou
přiměřeně upraví své povinnosti dle změněných podmínek.
XII.
Pověřené osoby

12.1

Smluvní strany zmocňují níže uvedené osoby k jednání o vyloučení jednotlivých Atraktivit
z Podpory (dále jen „Pověřené osoby“).

12.2

Pověřenou osobou na straně HMP je:
***
tel.: ***
e-mail: ***
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12.3

Pověřenou osobou na straně PCT a.s.:
***
tel.: ***
e-mail: ***

12.4

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.
XIII.
Rozhodné právo a příslušnost soudů

13.1

Tato Smlouva se řídí občanským zákoníkem, přičemž obchodní zvyklosti nemají přednost před
ustanoveními Občanského zákoníku, a to ani před těmi ustanoveními, která nemají donucující
povahu.

13.2

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.
XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1

K této Smlouvě neexistují žádné doplňující ústní dohody. Veškeré změny a doplňky této
Smlouvy musejí být provedeny pouze formou písemného a číslovaného dodatku podepsaného
oběma Smluvními stranami. Tento požadavek platí i na zřeknutí se stávajícího požadavku
na písemnou formu.

14.2

Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit či převést tuto Smlouvu ani jednotlivá práva
či povinnosti z nich vyplývající bez souhlasu druhé Smluvní strany.

14.3

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.

14.4

Tato smlouva se vyhotovuje v 5 (pěti) autorizovaných stejnopisech. PCT a.s. obdrží 1 (jeden)
stejnopis a HMP 4 (čtyři) tyto stejnopisy.

14.5

HMP v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, usnesením Rady hlavního města Prahy číslo … ze dne … schválilo uzavření této
Smlouvy včetně jejích podmínek.

14.6

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 její text.

14.7

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a to o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí HMP.
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(c)

HMP splní povinnost uvedenou výše v tomto odstavci neprodleně, nejpozději do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy.

14.8

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvním stranami a účinnosti dnem
zveřejnění Smlouvy v registru smluv.

14.9

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Seznam partnerů.

V Praze dne ………………………

………………………………………….
MgA. Jiří Sulženko, Ph.D.
ředitel odboru kultury a cestovního ruchu
Hlavní město Praha

V Praze dne ………………………

………………………………………….
**** *******
předseda představenstva
Prague City Tourism a.s.

………………………………………….
**** *******
členka představenstva
Prague City Tourism a.s.
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Příloha č. 1: Seznam Partnerů

Partner

Pražská informační služba - Prague City Tourism, příspěvková
organizace / PCT a.s.
Obecní dům, a.s.
Výstaviště Praha, a.s.

Maximální výše
náhrady za červenec
a srpen 2020
(částka je uvedená
včetně DPH)
3.500.000,- Kč
800.000,- Kč
250.000,- Kč

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových

2.000.000,- Kč

DOX PRAGUE, a.s.
PORTE z.s. (Galerie Villa Pellé)

2.310.000,- Kč
180.000,- Kč

CELKEM

9.040.000,- Kč
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Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1397 ze dne 29. 6. 2020

Instituce
Muzeum hlavního města Prahy
Galerie hlavního města Prahy
Národní kulturní památka
Vyšehrad
CELKEM

Celková podpora 50% vstupného pro držitele
Lítačky za červenec a srpen 2020 (částka je
uvedená včetně DPH)
Kč2 500 000
Kč840 000
Kč640 000
Kč3 980 000

Důvodová zpráva
Radě hl. m. Prahy je předkládána ke schválení Smlouva o zajištění slevového systému pro
držitele dopravní karty Lítačka dle přílohy č. 2 usnesení (dále jen smlouva).
Instituce v oblasti výstavnictví a muzejnictví čelí fatálnímu propadu tržeb z důvodu vládních
opatření proti boji s pandemií koronaviru COVID-19. Zároveň se po uvolnění restrikcí do galerií a muzeí
vrací návštěvníci velmi pomalu. Hl. m. Praha ve spolupráci s Prague City Tourism, a. s. (dále jen PCT
a.s.) již motivuje domácí i zahraniční turisty k návštěvě destinace programem #vprazejakodoma, který
byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy číslo 1074 ze dne 1. 6. 2020. Tento nyní navrhovaný
podpůrný program je učen pouze držitelům karty Lítačka a je tedy symbolickým poděkováním
Pražanům. Cílem projektu je poskytnutí 50% slevy ze vstupného do vybraných kulturních institucí
a motivovat tak návštěvníky k návštěvě významných pražských galerií a muzeí - Národní kulturní
památka Vyšehrad, Muzeum hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Obecní dům a.s.,
Výstaviště Praha a.s., Staroměstské radnice, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, DOX
PRAGUE, a.s., PORTE z.s. (Galerie Villa Pellé). Klíčem k výběru institucí bylo zaměření
na příspěvkové organizace hl. m. Prahy a držitele víceletého grantu v oblasti výtvarného umění,
muzejnictví a výstav, jimiž jsou Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, DOX PRAGUE,
a.s., PORTE z.s. (Galerie Villa Pellé). Dalším cílem je snížení propadu tržeb uvedených institucí.
Celková podpora hl. m. Prahy v podobě dorovnání 50% vstupného pro držitele dopravní karty Lítačka
za období červenec a srpen 2020 bude v maximální výši 13 020 tis. Kč.
Projekt bude realizován společností PCT a.s. na základě smlouvy. Tato smlouva o zajištění
slevového systému pro držitele dopravní karty Lítačka, byla vytvořena ve spolupráci s Advokátní
kanceláří Kříž a partneři, s. r. o., dle objednávky č. OBJ/KUC/62/03/00030/2020 s předmětem Odborná
poradenská a konzultační činnost v rámci podpůrného programu v oblasti pražského turismu formou
slevy 50% ze vstupného do vybraných galerií a muzeí pro držitele karty Lítačka v maximálním rozsahu
40 hodin a cílové částky 121.000 Kč včetně DPH (100.000 Kč bez DPH), přičemž bude vyúčtován
reálný počet odpracovaných hodin při hodinové sazbě 3.025 Kč/hod. včetně DPH (2.500 Kč/hod.
bez DPH). Advokátní kancelář Kříž a partneři, s. r. o., je uvedena v Seznamu advokátů a advokátních
kanceláří, kteří poskytují externí právní služby pro potřeby hl. m. Prahy, který byl schválen usnesením
Rady hl. m. Prahy č. 1844 ze dne 2. 11. 2004. Obsah této smlouvy je pro KUC MHMP zcela
akceptovatelný.
Principem projektu je prodej vstupenek s 50% slevou v měsíci červenci a srpnu 2020 držitelům
dopravní karty Lítačka. Tato sleva bude evidována odděleně od ostatních cenových kategorií
v prodejních systémech každé instituce. Systém proplacení slev poskytovatelům v případě
příspěvkových organizací hl. m. Prahy (dále jen PO) po uplynutí období provede KUC MHMP, a to
formou navýšení neinvestičního příspěvku PO o výši slevy. KUC MHMP bude kontrolovat, aby PO
nepřečerpaly celkovou podporu stanovenou v příloze č. 3 usnesení a PO budou KUC MHMP
informovat do každého 10. dne kalendářního měsíce po kalendářním měsíci předcházejícím o počtu
prodaných vstupenek a o kumulovaném množství poskytnutých slev.
V případě slevy na vstupném do objektu ve správě PCT a.s., tedy Staroměstské radnice, uhradí
KUC MHMP náhradu na základě faktury PCT a.s. V případě akciových společností (Obecní dům a.s.,
Výstaviště Praha a.s.) a soukromých subjektů (Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových,
DOX PRAGUE, a.s., PORTE z.s. (Galerie Villa Pellé)), kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 smlouvy,
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uzavře PCT a.s. smlouvy analogicky se smlouvu na realizaci kampaně #vprazejakodoma. Tyto subjekty
na konci období vyfakturují PCT a.s. částku za slevy do max. částky uvedené v příloze č. 1 smlouvy.
Tabulka č. 1 – Podpora 50% ze vstupného pro držitele dopravní karty Lítačka za období červenec a srpen
2020

Instituce

Muzeum hlavního města Prahy
Galerie hlavního města Prahy
Národní kulturní památka Vyšehrad
Pražská informační služba - Prague City Tourism, a. s.
Obecní dům, a.s.
Výstaviště Praha, a.s.
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
DOX PRAGUE, a.s.
PORTE z.s. (Galerie Villa Pellé)
CELKEM

Celková podpora 50%
ze vstupného pro držitele
dopravní karty Lítačka za období
červenec a srpen 2020
(částka je uvedená včetně DPH)
2 500 000 Kč
840 000 Kč
640 000 Kč
3 500 000 Kč
800 000 Kč
250 000 Kč
2 000 000 Kč
2 310 000 Kč
180 000 Kč
13 020 000 Kč

Radě hl. m. Prahy je zároveň předkládán návrh na úpravu rozpočtu dle přílohy č. 1 usnesení,
na snížení zálohy na přebytek hospodaření z r. 2019 o 13 322,5 tis. Kč za současného zvýšení běžných
výdajů kap. 06, ORG 0096208000000, ORJ 0662, ÚZ 130, §3319 - běžné výdaje – kultura (pol. 5169
13 201,5 tis. Kč a pol. 5166 120 tis. Kč), přičemž 13 020 tis. Kč je určeno na náhradu slev všem
uvedeným subjektům, 181,5 tis. Kč na odměnu PCT a.s. za realizaci projektu a 121 tis. Kč
na právní služby spojené s realizací projektu.
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