
Smlouva o poskytování obchodních a mediálních služeb 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 
IČO: 05309964 
Sídlo: Závodní 379/84a, 360 06 Karlovy Vary  
Zastoupený: Ing. Petr Židlický, předseda spolku 
Zapsaný: Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 7758  
(dále také jen "objednatel") 
 
na straně jedné, 
 
a 
 
Dodavatel: Eduard Krása, osobní autobusová doprava 
IČO: 457 34 283 
DIČ: CZ 7105121639 
Sídlo: Bělčická 2844, 141 00 Praha 4 
Zastoupený: Eduard Krása, majitel 
IČO: 45734283 
(dále také jen "dodavatel") 
 
na straně druhé, 
 
(společně dále také jen "smluvní strany") 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Dodavatel přenechává objednateli do užívání reklamní plochy na autobusu dle grafického návrhu 
specifikované v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, za účelem realizace reklamní 
kampaně objednatele, a současně se zavazuje objednateli poskytnout služby související s tímto 
užíváním za podmínek sjednaných touto smlouvou (dále jen „předmět smlouvy“), objednatel 
předmět smlouvy přijímá a zavazuje se za něj dodavateli zaplatit smluvenou odměnu.  
 
2. Reklamní plochy a služby s tím spojené budou objednateli poskytnuty po dobu reklamní kampaně 
objednatele na autobusu Mercedes Benz Tourismo II, Euro6, který jezdí na lince 421303 Pernink - 
Abertamy - Loučná - Boží Dar - Jáchymov - Ostrov - Horní Hrad - Klášterec - Kadaň - Chomutov - 
Louny - Praha, ÚAN Florenc. 
 

II. 
Reklamní kampaň 

 
1. Objednatel bude reklamní plochy specifikované v Příloze č. 1 užívat pro realizaci reklamní 
kampaně. Název reklamní kampaně: Objevte UNESCO - Hornická krajina Erzgebirge/Krušnohoří 
 
2. Reklamní kampaň objednatele bude probíhat v období: od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení doby trvání reklamní kampaně na další období musí být učiněna 
písemně, nejpozději do 1. 9. 2022. 
 



3. Objednatel se zavazuje instalovat reklamní materiály, které budou dodavatelem písemně 
schváleny, v termínu do 30. 9. 2021. 
 
4. Objednatel se zavazuje nechat odstranit polep autobusu odbornou firmou, kterou vybere a uhradí 
náklady s tím spojené. Odborné odstranění polepu autobusu se uskuteční v Karlových Varech do 
čtrnácti kalendářních dní po ukončení platnosti této smlouvy.  

 
III. 

Odměna, Cena 
 

1. Konečná odměna za realizaci předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána v celkové výši 
dle níže uvedeného rozpisu. K odměně bude připočteno DPH v zákonné výši.  
 

Odměna za užití médií bez DPH:   65 000.00 Kč 
DPH 21 %:       13 650.00 Kč 
Odměna za užití médií včetně DPH:   78 650.00 Kč 
 
2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou odměnu na základě vydané faktury se splatností 30 dní 
ode dne jejího vystavení. 
 
3. V případě, že bude objednatel v prodlení s placením odměny, zaplatí dodavateli za každý den 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno ani 
omezeno právo dodavatele na náhradu škody. 
 

IV. 
Zrušení objednávky (storno) 

 
1. Objednatel je oprávněn před započetím poskytování služeb dodavatelem smlouvu písemně 
vypovědět pouze v případě, že ke zrušení smlouvy ze strany objednatele dojde v období do 3. dne 
včetně před ve smlouvě sjednaným dnem zahájení reklamní kampaně. Objednatel nemusí za toto 
zrušení platit dodavateli žádný poplatek ani jinou sankci. 
 
2. Dodavatel je povinen poskytovat reklamní službu po celou dobu trvání reklamní kampaně a není 
oprávněn jakýmkoli způsobem upravovat reklamní plochu. V případě přerušení nebo zrušení 
autobusové linky 421303 je povinen objednavateli vrátit odměnu za užití médií v částce odpovídající 
podílu dnů neprovozované linky z ročního souhrnu.   
 
3. V případě, že bude dodavatel v prodlení s placením vrácené odměny za přerušenou či zrušenou 
linku, zaplatí odběrateli za každý den smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky. Ustanovením o 
smluvní pokutě není dotčeno ani omezeno právo dodavatele na náhradu škody. 
 

 
IV. 

Další ujednání 
 

1. Tato smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
 
2. Smluvní strany se ujednaly, že veškeré reklamní materiály, budou dodavatelem do 15. dne ode dne 
skončení příslušné reklamní kampaně zlikvidovány. Kromě samotné likvidace reklamních materiálů je 
dále dodavatel oprávněn s reklamními materiály naložit dle vlastního uvážení, přičemž tyto reklamní 



materiály nesmí být použity k jakémukoli veřejnému užití, a to i v případě, že se jedná o užití 
bezplatné. 
 
3. Veškeré změny nebo dodatky k této smlouvě mohou být činěny pouze dodatkem podepsaným 
oběma smluvními stranami, změna smlouvy jinou formou není možná. 
 
4. Vztahy vzešlé z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek platnosti 
a následků neplatnosti se po dohodě smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími českými právními, technickými a jinými předpisy. Všechny spory, vzniklé z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany řešit především dohodou, nebude-li tato 
možná, pak prostřednictvím věcně a místně příslušného soudu České republiky. 
 
5. V případě smluv uzavíraných se spotřebitelem je věcně příslušným subjektem pro řešení 
spotřebitelských sporů dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká 
obchodní inspekce http://www.coi.cz/. 
 
6. Smluvní strany se ujednaly, že komunikace, činěná objednatelem z emailových adres z domény, u 
které není rozumných pochyb, že je užívána objednatelem, bude považována za závaznou a na pro 
futuro podepsané smlouvy a objednávky služeb a reklamních panelů objednatelem, zaslané 
prostřednictvím takovýchto emailových adres, bude nahlíženo, jako kdyby byly činěny písemně. 
 
7. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom paré. 
 
8. Objednatel podpisem této smlouvy přistupuje k obchodním podmínkám dodavatele, které byly k 
návrhu smlouvy připojeny a které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a výslovně s nimi souhlasí. 
 
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně obchodních podmínek dodavatele 
přečetly a že rozumí jejímu obsahu a dále shodně prohlašují, že jí neuzavřely v tísni ani za jiných, 
nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojí k této smlouvě oprávněné osoby své 
vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
V ................................ dne: ........................   V ................................ dne: ........................ 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:       Dodavatel: 
 
 
 
...............................................................   ............................................................... 
Ing. Petr Židlický      Eduard Krása 
ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO 
KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. 
 
 

http://www.coi.cz/

