
 
 

 
 

Podmínky poskytnutí kongresového jízdného zdarma 
 
 
Kongresové jízdenky zdarma lze poskytnout  pouze registrovaným účastníkům kongresů v délce 
minimálně 2 nocí, s účastí nad 500 osob, s minimálně 20% zahraniční účastí, a to pouze 
            a/  výhradně účastníkům kongresů, nikoli jejich doprovodu 

b/ výhradně pro asociační kongresy, kdy pořadatelem akce je asociace či nezisková 
organizace 
 

Prague Convention Bureau obdrží žádost (Příloha 1) s požadovanými přílohami o kongresové 
jízdné zdarma nejméně 6 týdnů před započetím akce, pro niž je služba požadována. 
             
Přílohy k žádosti: 
 

1) Doklad o právní subjektivitě musí být přiložen v jednom originále ne starším 6 měsíců 
nebo jednom stejnopise s ověřením jeho pravosti ne starším 6 měsíců 

 
a) obchodní korporace a družstva předkládají: 

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále 
nebo úředně ověřené kopii, 

- příslušný doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze 
živnostenského rejstříku), ne starší než 6 měsíců, a to v originále 
nebo úředně ověřené kopii, 

b) ostatní právnické osoby předkládají: 
- výpis z veřejného rejstříku ne starší 6 měsíců, a to v originále nebo 

úředně ověřené kopii; pokud není ve veřejném rejstříku zapsán 
statutární orgán v souladu s požadavky § 25 odst. 1 písm. g) zákona 
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 
osob, ve znění pozdějších předpisů, musí žadatel v originále nebo 
ověřené kopii předložit též příslušný doklad prokazující, kdo je 
statutárním orgánem a jakým způsobem za danou právnickou 
osobu jedná, 

- originál nebo ověřenou kopii zakladatelského právního jednání 
a statutu (byl-li vydán), nejsou-li tyto dokumenty veřejně 
k dispozici prostřednictvím internetu ve sbírce listin veřejného 
rejstříku, 

- příslušný doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze 
živnostenského rejstříku), vykonává-li daná právnická osoba 
podnikatelskou činnost; doklad nesmí být starší než 6 měsíců a musí 
být předložen v originále nebo úředně ověřené kopii, 



 
c) fyzické osoby předkládají: 

- výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců, jsou-li v něm 
zapsány; výpis se předkládá v originále nebo úředně ověřené kopii, 

- příslušný doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze 
živnostenského rejstříku), ne starší než 6 měsíců, a to v originále 
nebo úředně ověřené kopii.“ 

 
 

2) Plná moc pořadatele kongresu pro jeho organizátora v případě, že žadatelem je 
organizátor kongresu 

 
 

PCB zkontroluje splnění všech výše stanovených požadavků, na jejichž základě vydá žadateli 3 
pracovní dny před konáním akce kongresové karty na základě čestného prohlášení, ve 
kterém se zaváže k následujícímu: 
 

• Příjemce kongresového jízdného zdarma je povinen jízdenky vydávat na základě seznamu 
účastníků kongresu, který si jízdenku převezme. Seznam musí obsahovat: název a termín 
kongresu, jména, příjmení účastníků, kteří si vyzvedli jízdenky, a datum vyzvednutí 
jízdenky. 
Tyto seznamy slouží jako podklady pro účely daňových odvodů DPH a daně z příjmu pro 
dopravce Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem Sokolovská 217/42, 
190 22, Praha 9, IČ: 00005886, DIČ: CZ00005886 

 
• Příjemce je povinen vrátit PCB nevydané jízdenky do 3 pracovních dnů po skončení 

kongresu a je povinen umožnit PCB a Dopravnímu podniku kontrolu vydaných jízdenek 
dle jmenných seznamů. Seznamy je povinen dle zákona č. 563/1991 Sb., 588/1992 Sb., 
586/1992 Sb. archivovat po dobu 10 let pro případ daňové kontroly.  
 


