
Smlouva o spolupráci 
 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění 

 

               

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 

 

město Cheb 

adresa:   nám Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

zastoupené:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou  

IČO:   00253979 

(dále jen „město“) 
 

a 
 

Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

se sídlem:    Karlovy Vary, Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 926 

jednající:          Ing. Zdeňkem Suchanem, výkonným ředitelem společnosti na základě 

pověření uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy 

IČ: IČO: 25332473 

(dále jen „partner“) 
 

(dále jen také i „smluvní strany“) 
 

na základě vzájemné dohody tuto 

 

smlouvu o spolupráci 

 

Článek I 

Předmět a účel smlouvy 

  

1. Předmětem smlouvy je závazek partnera zabezpečit ve prospěch města administrativní činnosti 

spojené s pořízením časového jízdného MHD Cheb dle platného tarifu MHD Cheb fyzickým 

osobám s trvalým pobytem v Chebu kategorií dítě 6-15 let, student 15-26 let, důchodce nad 65 

let a zvláštní jízdné v období od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

2. Partner se zavazuje, že v rámci administrativní činnosti uvedené v předmětu smlouvy bude 

provádět tyto činnosti: 

a) kontrola splnění podmínky trvalého pobytu v Chebu a zařazení do dané kategorie časového 

jízdného u fyzických osob, a to dle předloženého příslušného průkazu totožnosti, kterým 

bude fyzická osoba předmětnou skutečnost prokazovat (OP či PKP), 

b) vedení průkazné evidence vydaného časového jízdného pro fyzické osoby s trvalým pobytem 

v Chebu uvedených v bodu 1. tohoto článku (počet realizovaných transakcí v jednotlivých 

kategoriích jízdného), 

c) vystavování za každý uplynulý kalendářní měsíc faktury za nabití časového jízdného 

fyzickým osobám uvedeným v bodu 1. tohoto článku vč. uvedení celkového počtu 

realizovaných transakcí v jednotlivých kategoriích jízdného. 
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Článek II 

Místo plnění 

 

Místem plnění je prodejní místo partnera v prostorách Dopravního terminálu města Chebu mimo 

úkonů, které může partner provádět v místě svého sídla. 

 

 
Článek III 

Doba plnění 

 

Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na období od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

 
Článek IV 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

1. V případě nesplnění povinnosti partnera dle předmětu smlouvy může město uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.  

2. Smluvní pokutu zaplatí partner vedle škody, která případně městu vznikne v důsledku porušení 

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

3. Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.  

4. Bude-li město jako dlužník partnera v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit 

partnerovi jako věřiteli úrok z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.  

5. Splatnost smluvních sankcí je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení příslušné 

penalizační faktury.  

 

 

Článek V 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Město může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže partnerovi podstatné porušení 

v plnění jeho činnosti. Dále může město odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených 

v občanském zákoníku.  

2. Partner může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo 

tehdy, jestliže město neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném upozornění. 

 

 

Článek VI 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva se uzavírá jako bezúplatná, smluvní strany prohlašují, že na základě této smlouvy 

nebudou vůči sobě uplatňovat žádná finanční plnění. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich závazky uvedené v Článku I budou financovány 

výhradně jejich jménem a na jejich účet. 

3. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými 

dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými. K jakýmkoli ústním ujednáním se 

nepřihlíží. 
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4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž město i partner obdrží po jednom 

z nich. 

5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádná právní ani faktická překážka, která 

by znemožnila uzavřít tuto smlouvu a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy 

6. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem 

01.01.2022.  

7. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá nejdříve 

dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. Město se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Chebu dne 16.12.2021 usnesením 

č. 256/31/2021. 

 

 
 

 

V Chebu dne ……………….  V Karlových Varech dne ……………….. 

 
 

 

 

 

.....................................................  ......................................................... 

Mgr. Antonín Jalovec  Ing. Zdeněk Suchan 

starosta města Chebu  výkonný ředitel společnosti 

   Autobusy Karlovy Vary, a.s. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Pověření Ing. Suchana 


