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Níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 

se sídlem: Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01 

IČ: 263 30 725 

DIČ: CZ26330725 

zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Krajským soudem v Plzni 

v oddíle O, vložka 48 

zastoupené: Ing. Jitkou Ettler Štěpánkovou, ředitelkou 

bankovní spojení: číslo účtu 78-2458660237/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka 

Karlovy Vary,  

 

na straně jedné (dále jen „Infocentrum“) 

 

a 
 

KIS Mariánské Lázně s.r.o. 

se sídlem: Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně, PSČ 353 01 

IČ: 252 08 438 

DIČ: CZ25208438 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 8476 

zastoupená: Bc. Barborou Tintěrovou, jednatelkou  

bankovní spojení: číslo účtu 72279733/0300 vedený u Československé obchodní banky,  a.s., 

pobočka Mariánské Lázně 

 

na straně jedné (dále jen „Společnost“) 

 

Společně dále jen „smluvní strany“ 

 

VZHLEDEM  K TOMU,  ŽE:   

 

A. Infocentrum je provozovatel projektu turistické karty předplacených služeb 

KarlovyVARY° CARD, který zamýšlí od roku 2018 transformovat na 

KarlovyVARY° REGION CARD; 

 

B. Společnost má zájem o účast na projektu KarlovyVARY° CARD, resp. od roku 2018 

na projektu KarlovyVARY° REGION CARD ; 

 

C. Za účelem vymezení vzájemných práv a povinností, které budou plynout ze 

spolupráce Infocentra a Společnosti mají obě smluvní strany zájem na uzavření 

písemné smlouvy, 

 

dohodly se smluvní strany  

 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů na uzavření této 

 

 

 

SMLOUVY O SPOLUPRÁCI 



 

I. Předmět smlouvy 

 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran 

v souvislosti s jejich vzájemnou spoluprací v rámci projektu turistické karty 

předplacených služeb KarlovyVARY° CARD  resp. KarlovyVARY° REGION CARD 

(dále jen „turistická karta“). 

 

              

 

II. Práva a povinnosti stran 

 

2.1. Infocentrum se zavazuje: 

 

i. umožnit Společnosti zapojení do systému turistické karty; 

ii. garantovat provoz a funkčnost systému turistické karty; 

iii. provozovat systém turistické karty vlastním nákladem; 

iv. rozvíjet systém turistické karty; 

v. vlastním nákladem zajišťovat publicitu turistické karty, a to vč. informací                           

o Mariánských Lázních. 

 

 

2.2. Společnost se zavazuje: 

 

i. podporovat prodej turistické karty; 

ii. podílet se na propagaci turistické karty na území Mariánských Lázní, a to v hotelech a 

veřejných prostorech. 

 

2.3. Finanční závazek Společnosti 

 

2.3.1. Společnost se zavazuje poskytovat Infocentru měsíční příspěvek na provoz a rozvoj 

 systému turistické karty ve výši 3.000,- Kč. K této částce bude připočtena DPH 

 v zákonné výši. 

2.3.2. Příspěvek dle čl. II. odst. 2.3.  pododstavec 2.3.1. je splatný vždy nejpozději do 20.   

 dne měsíce, za který je hrazen, a to na bankovní účet Infocentra, který je uveden 

 v záhlaví této smlouvy. 20. den v měsíci je smluvními stranami sjednáván jako den 

 uskutečnění zdanitelného plnění.  

Infocentrum vystaví nejpozději k 5. pracovnímu dni daného měsíce fakturu – daňový 

doklad na částku odpovídající výši podle bodu 2.3.1 této smlouvy se splatností k 15. 

kalendářnímu dni příslušného měsíce. Společnost je povinna tuto sjednanou odměnu 

Infocentru uhradit. 

 

2.3.3. V případě prodlení s platbou Společnosti dle čl. II. odst. 2.3. pododstavec 2.3.1. 

 smlouvy, je Infocentrum oprávněno požadovat po Společnosti kromě zákonného 

 úroku z prodlení taktéž smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý den prodlení. 

 

 

 

III. Doručování 

3.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit 



osobně, do datové schránky nebo doporučenou listovní zásilkou. 

 

3.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, 

že oznámení bylo řádně doručené: 

 

(i) při doručování osobně: 

 dnem faktického přijetí oznámení adresátem; nebo 

 dnem, v němž bylo doručeno osobě adresáta na adrese, která je 

oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno osobě na adresátově adrese určené 

k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku 

převzít; nebo 

 dnem, kdy bylo doručováno adresátovi na adresátovu adresu dle článku 

IV. odst. 4.1., resp. IV. odst. 4.2. této Smlouvy a adresát při prvním 

pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl 

zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje. 

 

(ii) při doručování prostřednictví držitele poštovní licence:  

 dnem předání listovní zásilky adresátovi; nebo 

 dnem, kdy adresát při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli 

důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě 

doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro 

doručování dle článku IV. odst. 4.1., resp. IV. odst. 4.2. této Smlouvy. 

(iii)  při doručování do datové schránky: 

 dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů. 

 

 

 

IV. Adresy pro doručování 

 

4.1. Ke dni podpisu smlouvy je: 

adresou pro doručování Infocentru: 

 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 
 Husovo náměstí 270/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01 

 

adresou pro doručování Společnosti: 

   

   KIS Mariánské Lázně s.r.o. 

   Hlavní třída 47/28, Mariánské Lázně, PSČ 353 01 

 

4.2.  V rámci této smlouvy je oprávněn projednávat technické věci: 

a)       za Infocentrum: Martin Janouš, tel. 608 947 414 

b)       za Společnost:   Barbora Tintěrová, tel. 777 702 961 

 

   

 

 

 



V. Společná ustanovení 

 

5.1. Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně 

příslušné články společných ustanovení. 

 

5.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 

 

5.3. V případě sporů souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné 

řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu 

místně a věcně příslušný soud v České republice. 

 

5.4. Smluvní strany se zavazují: 

a) vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které 

mohou mít vliv na plnění dle dohody, 

b) vyvinout potřebnou součinnost k plnění dohody. 

 

5.5. Pokud kterékoliv ustanovení smlouvy nebo jeho část 

a) bude neplatné či nevynutitelné; 

b) stane se neplatným či nevynutitelným; 

c) bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným 

orgánem; 

tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních 

ustanovení smlouvy nebo jejich částí. 

 

5.6. Změny smlouvy jsou možné pouze písemnou formou s projevy vůle smluvních stran 

na téže listině. Veškeré dodatky musí být chronologicky číslovány. 

 

5.7. Přílohy uvedené v textu smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 

smlouvy tvoří nedílnou součást dohody. 

 

VI.  Doba uzavření smlouvy a její ukončení 

 

6.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. 

 

6.2. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran, a to bez udání důvodu. 

 

6.3. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. 

 

6.4. Výpovědní doba smlouvy je jeden kalendářní rok, když výpověď počíná běžet prvním 

dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

 

6.5. V případě  zvláště závažného porušení této smlouvy jednou smluvní stranou má druhá 

smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí 

být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Ke dni doručení odstoupení se 

smlouva zrušuje s účinností k tomuto dni. 

 

 

 



VII. Závěrečná ustanovení 

 

7.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2018 a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Uveřejnění smlouvy zajistí Infocentrum. 

 

7.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopise. 

 

7.3. Smlouvu je nutné vykládat dle jejího smyslu a účelu, jakož i dle úmyslu jednajících 

stran při jejím uzavření.  

 

7.4. Smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu (včetně 

příloh) přečetly, s jejím obsahem (včetně obsahu příloh) souhlasí, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 

uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 

podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech, dne      V Mariánských Lázních, dne  

 

 

 

 

 

 

_________________________________________  ____________________________ 

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.  KIS Mariánské Lázně s.r.o. 

Ing. Jitka Ettler Štěpánková     Bc. Barbora Tintěrová 

ředitelka       jednatelka 


