
M E M O R A N D U M 
 Dohoda o spolupráci

(dále jen jako „Dohoda“)

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Plzeňský Prazdroj, a.s. 
IČO: 453 57 366
DIČ: CZ45357366
se sídlem: U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 227
zastoupená: Pavlínou Kalousovou, ředitelkou firemních vztahů a komunikace
(dále jen jako „Prazdroj“)

a

Městská část Praha 13
IČO:   00241687
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, 158 00  Praha 5
zastoupená: Ing. Davidem Vodrážkou, starostou
(dále jen jako „Regionální partner“)
(Prazdroj a Regionální partner společně dále jako „Strany“ a každá z nich samostatně jako „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Prazdroj  je  organizátorem projektu  Respektuj  18,  jehož  cílem je  změnit  tolerantní  postoj  
veřejnosti ke  konzumaci  alkoholu,  podpořit  omezení  jeho  prodeje  a  podávání  dětem  a  
nezletilým a informovat širokou dospělou veřejnost o problematice konzumace alkoholu u 
osob mladších 18 let (dále také jako „projekt Respektuj 18“).

(B) Regionální partner má zájem stát se partnerem projektu Respektuj 18 a tím se aktivně podílet  
na propagaci a realizaci projektu Respektuj 18 na území Městské části Praha 13. Regionální  
partner bude zejména, nikoli  však výlučně zajišťovat zábor pro informační stánek projektu 
Respektuj  18,  umísťovat  informační  stánky  na  akcích,  kterých  je  Regionální  partner 
pořadatelem  či  partnerem  a  za  účelem  rozvoje  spolupráce  na  projektu  Respektuj  18  
kontaktovat a navazovat spolupráci s regionálními osobnostmi atp.
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DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM

Článek 1
Předmět Dohody

1. Předmětem  této  Dohody  je  závazek  Stran  spolupracovat  na  projektu  Respektuj  18  a 
prostřednictvím  této  spolupráce  společně  rozvíjet  a  podporovat  odpovědnou  a  umírněnou 
konzumaci alkoholických nápojů na území  Prahy 13. 

2. Regionální partner se podpisem této Dohody zároveň stává partnerem projektu Respektuj 18,  
z čehož mu plynou práva a povinnosti stanovená v této Dohodě.

3. Možnost spolupráce Stran v jiných oblastech není touto Dohodou dotčena.

Článek 2
Práva a povinnosti Regionálního partnera

1. Regionální partner se zavazuje, že: 
a. se bude společně s Prazdrojem aktivně podílet na rozvoji a propagaci projektu Respektuj 

18,
b. bude aktivně vyhledávat akce určené pro veřejnost, kde by bylo vhodné a žádoucí zajistit 

účast edukačního stánku Respektuj 18 a včas informovat Prazdroj o konání takovéto akce. 
V případě, že Regionální  partner se bude na organizaci  takové akce přímo či  nepřímo 
podílet, je povinen zajistit zábor pro edukační stánek Respektuj 18. Umístění edukačního 
stánku Respektuj 18 na jednotlivé akci podléhá předchozímu souhlasu Prazdroje,

c. alespoň 20  dnů  před  akcí  kontaktovat  Prazdroj  s  případnými  požadavky  na  zapůjčení 
edukačního  stánku,  zaslání  propagačních  materiálů  a  poskytnutí proškolených  osob  k  
obsluze edukačního stánku,

d. bude  aktivně  vyhledávat  a  oslovovat  regionální  osobnosti,  které  by  se  mohly  stát  
vhodnými  ambasadory  projektu  Respektuj  18.  Navázání  spolupráce  s regionálními 
osobnostmi podléhá předchozímu souhlasu Prazdroje. Regionální partner bere na vědomí 
skutečnost,  že  ambasadory  projektu  Respektuj  18  se  mohou  stát  pouze  osobnosti 
s vysokým morálním kreditem, které jsou vnímány v očích široké veřejnosti pozitivně a  
nejsou spojovány s nadměrnou konzumací alkoholu,

e. bude  prostřednictvím  svých  komunikačních  kanálů  propagovat  akce,  na  nichž  bude 
umístěn stánek Respektuj 18, dále bude propagovat obsah projektu Respektuj 18 a svou 
účast v tomto projektu.

2. Regionální  partner  je  oprávněn  po  předchozím  písemném  souhlasu  Prazdroje  užívat  logo 
projektu Respektuj  18 pro propagaci tohoto projektu. Regionální partner je povinen používat 
logo projektu Respektuj 18 ve formátu poskytnutém Prazdrojem. Současně Regionální partner 
tímto uděluje Prazdroji souhlas s užitím loga Regionálního partnera na propagačních materiálech 
souvisejících s projektem Respektuj 18. 

3.
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Článek 3
Práva a povinnosti Prazdroje

1. Prazdroj se zavazuje:
a. Poskytovat  Regionálnímu  partnerovi  nezbytnou  součinnost  při  propagaci  a  rozvoji 

projektu Respektuj 18,
b. Po předchozí dohodě poskytnout na akci edukační stánek Respektuj 18, částečně inventář 

stánku a program pro návštěvníky,
c. po  předchozí  dohodě  poskytnout  Regionálnímu  partnerovi  propagační  materiály  a 

vyškolené osoby do edukačního stánku projektu Respektuj 18,
d. poskytovat Regionálnímu partnerovi podporu a pomoc při propagaci projektu Respektuj 

18 prostřednictvím jeho komunikačních kanálů.

2. Prazdroj je oprávněn sdělovat v jakékoli formě (ústně, prostřednictvím prezentací apod.) široké 
a/nebo odborné veřejnost, že Regionální partner je partnerem projektu Respektuj 18. 

3. Obě Strany jsou povinny neprodleně informovat druhou Stranu o jakýchkoli změnách při rozvoji a  
propagaci projektu Respektuj 18.

4. Strany se  dále  dohodly,  že  minimálně jedenkrát  za  rok budou společně pořádat  koordinační  
schůzky k projektu  Respektuj 18, jejichž účelem bude především prezentace výsledků projektu,  
shrnutí dosavadní spolupráce a zároveň pro plánování dalšího rozvoje projektu Respektuj 18 na  
další období.  

Článek 4
Trvání Dohody a její ukončení

1. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022 a může být prodloužena po dohodě 
Stran kdykoliv písemným dodatkem.

2. Dohoda může být před uplynutím sjednané doby trvání ukončena po vzájemné dohodě obou 
Stran. 

Článek 5
Kontaktní osoby

1. Strany se dohodly,  že  všechna oznámení,  objednávky,  akceptace,  informace,  pokyny,  sdělení, 
stížnosti, žádosti, jakož i další dokumenty (dále jen „oznámení“) pro účely této Dohody, budou 
předávat následujícím kontaktním místům:

obchodní firma: Městská část PRAHA 13
sídlo: Sluneční nám.. 2580/123
jméno a příjmení: Aneta Ečeková Maršálová - odpovědný politik místní Agendy 21
tel.: 235 011 271
email: marsalovaa@praha13.cz
jméno a příjmení:  Jana Janotová – koordinátor místní Agendy 21
 tel.: 235 011 631
email:  JanotovaJ@Praha13.cz
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společnost: Plzeňský Prazdroj, a.s.
jméno a příjmení: Marie Kalná – Senior specialistka pro odpovědný přístup k alkoholu
mobil: +420 724 617 555
email: Marie.Kalna@asahibeer.cz

2. Kterákoliv ze Stran je oprávněna kdykoliv změnit údaje své kontaktní osoby anebo oznámit druhé 
Straně  další  kontaktní  osobu,  a  to  bez  nutnosti uzavřít  k  této  Dohodě  písemný  dodatek.  V 
uvedeném  případě,  je  však  příslušná  Strana  povinna  zaslat  kontaktní  osobě  druhé  Strany 
oznámení o prováděné změně ještě před jejím provedením.

3. Strany  se  dohodly,  že  není-li  forma  oznámení  výslovně  stanovena  touto  Dohodou,  bude 
oznámení  provedeno  buď  e-mailem  nebo  osobně,  nebo  prostřednictvím  poskytovatele 
poštovních, zasilatelských či přepravních služeb (dále jen „pošta“ či „poštou“), a to takovou z 
výše uvedených forem, kterou pro podobný typ oznámení Strany obvykle užívají, nebo která je v  
podobných případech obvyklá.

4. Oznámení  doručená e-mailem se pro potřeby této Dohody považují  za doručená okamžikem 
jejího  odeslání  na  platnou  e-mailovou  adresu  příjemce.  Oznámení  doručená  osobně  anebo 
poštou se pro potřeby této Dohody považují  za doručená okamžikem, kdy adresát oznámení  
převezme a potvrdí jeho přijetí nebo jeho převzetí odmítne.

5. Nedohodnou-li  se  Strany  výslovně  jinak,  je  písemná forma oznámení  zachována  i  v  případě 
komunikace  elektronickou  cestou  (zejména  e-mailem)  bez  nutnosti ověřování  podpisu  dle  
zvláštního právního předpisu.

Článek 6
Ochrana důvěrných informací

1. Strany  jsou  si  vědomy  toho,  že  v  rámci  plnění  této  Dohody  může  každá  Strana  nebo  její  
zaměstnanci či smluvní partneři získat přístup k důvěrným informacím druhé Strany. Strany se 
proto  zavazují  nakládat  s  důvěrnými  informacemi  jako  s  obchodním  tajemstvím,  zejména 
uchovávat je v tajnosti a učinit veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či  
prozrazení.  Strany  mohou  sdělit  tyto  důvěrné  informace  svým  zaměstnancům  v  rozsahu 
nezbytně nutném pro řádné plnění závazků dle této Dohody. Strany mohou sdělit tyto důvěrné 
informace třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem druhé Strany. Má se za to,  
že takový souhlas je vždy vázán na povinnost Strany zavázat třetí osobu, aby nakládala s těmito  
informacemi jako s důvěrnými, a to alespoň v rozsahu stanoveném touto Dohodou. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti Stran stanovené právními předpisy pro nakládání s obchodním tajemstvím či  
informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné, tajné apod. Strany jsou povinny zavázat k 
povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací dle této Dohody své smluvní partnery,  
které si, s předchozím písemným souhlasem druhé Strany, přizve, byť i k dílčímu jednání, nebo 
které s důvěrnými informacemi jinak seznámí.
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2. Pro účely této Dohody se za „důvěrné informace“ ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 zák. č.  
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a 
předmět  obchodního  tajemství  ve  smyslu  ustanovení  §  504  občanského  zákoníku  pokládají  
veškeré informace, které si Strany o své činnosti i záměrech před podpisem této Dohody i do  
budoucna vymění ve formě písemné či ústní příp. technickými prostředky a výslovně označí jako 
„důvěrné“. Za „důvěrné informace“ se dále pokládají veškeré informace a jakékoliv údaje týkající 
se činnosti, produktů, výrobních postupů, podnikatelských plánů a záměrů, know-how, účetních 
a daňových skutečností, obchodní a cenové strategie Stran, organizace, struktury a zabezpečení 
informačních systémů a technologií Prazdroje, podmínek této Dohody, a dále takové informace, 
které Prazdroj jako důvěrné a chráněné označí. 

3. Regionální  partner  si  je  vědom  skutečnosti,  že  „důvěrnými  informacemi“  v  rozsahu  dle 
předcházejícího odstavce jsou, kromě důvěrných informací týkajících se Prazdroje, též důvěrné 
informace týkající se kterékoli společnosti ze skupiny Asahi. Regionální partner bere na vědomí a  
souhlasí  s tím, aby Prazdroj  sdílel  důvěrné informace s ostatními společnostmi spadajícími do 
skupiny Asahi.

4. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
a) informace, které byly v době, kdy byly Straně poskytnuty, veřejně známé,
b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly Straně poskytnuty, s výjimkou 

případů,  kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku porušení  závazků 
Strany podle této Dohody,

c) informace, které byly Straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím.
5. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku Dohody se nevztahuje na případy, kdy je Strana povinna 

sdělit důvěrné informace osobám oprávněným na základě obecně závazných právních předpisů.
6. Dojde-li  k  jakémukoliv  zneužití důvěrných  informací  Prazdroje  ze  strany  třetích  osob,  není  

Regionální  partner  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Prazdroje  oprávněn  jakýmkoliv 
způsobem vymáhat jakákoliv práva k takovým důvěrným informacím. A to ani v případě, že se 
jedná o důvěrné informace nabyté pro účely plnění této Dohody.

7. Ustanovení předchozích odstavců platí i po ukončení této Dohody, a to až do doby, kdy se tyto  
informace stanou obecně známými, maximálně po dobu 5 let.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Jakékoli změny a doplnění Dohody je možné činit jen ve formě písemného dodatku podepsaného 
oběma Stranami.

2. Tato Dohoda, vztahy, práva a povinnosti v ní upravené nebo z ní vyplývající se řídí právním řádem  
ČR, zejména občanským zákoníkem.

3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá z obou Stran obdrží jeden.
4. Strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby případné spory vyplývající z této Dohody  

vyřešily smírnou formou. Strany si dohodly ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,  
občanský  soudní  řád,  v  platném  znění  pro  případ  soudního  sporu  mezi  Stranami  místní  
příslušnost soudu prvního stupně dle místa sídla Prazdroje.

5. Obě Strany prohlašují  obsah této Dohody za  důvěrný.  Žádná ze  stran není  oprávněna s  ním 
seznámit třetí osoby bez souhlasu druhé Strany.
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6. Obě Strany prohlašují po přečtení této Dohody, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek

7. Informace o zásadách zpracování osobních údajů poskytuje Prazdroj na www.prazdroj.cz/GDPR.

V Praze dne___________ V Praze  dne___________  

 

________________________ _________________________
Pavlína Kalousová Ing. David Vodrážka
Ředitelka firemních vztahů a komunikace starosta MČ Praha 13
Plzeňský Prazdroj, a.s.
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