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Vážené dámy, vážení pánové,

v roce 2014 se struktura Infocentra 
ustálila na dvou smysluplných 
pobočkách, po pěti letech hledání a 
neustálého stěhování tak konečně 
nastal čas, kdy turisté již nemusí po 
městě bloudit a hledat Infocentrum, 
stačí do města vejít a nemohou minout. 
Díky tomu bylo možné pracovat 
na rozšíření aktivit a dosáhnout 
toho, že obě pobočky INFOCENTRA 
jsou v rámci jednotné klasifikace 
turistických informačních center (TIC) 
hodnoceny nejvyšší kategorií A, kterou 
z cca 350 certifikovaných turistických 
informačních center v rámci České 
republiky disponuje pouze osm 
dalších. Nejlepším oceněním práce 
infocentra je kromě získané ceny 
INFORMAČNÍ CENTRUM KRAJE 
2014 také a především vzrůstající 
návštěvnost obou poboček.

Loňský rok přinesl Karlovým Varům 
pokles hostů z rusky hovořících zemí, 
který byl výrazně ovlivněn rusko-
ukrajinským konfliktem a následným 
poklesem kurzu rublu, uvalením 
sankcí na ruský trh a samozřejmě 
dlouhodobým problémem české 

vízové politiky. INFOCENTRUM se 
svými aktivitami v oblasti destinačního 
managementu snažilo a snaží 
pomoci místním podnikatelským 
subjektům a pracovat na povzbuzení 
jiných trhů, které dokáží alespoň 
částečně vynahradit pokles jednoho z 
nejdůležitějších zdrojů návštěvníků v 
oblasti lázeňského cestovního ruchu.  
Je také destinační agenturou, která 
má na starost vytváření dobrého 
jména města, jeho lázeňství, a dalších 
jedinečností na světovém trhu, 
produkuje kvalitu, oslovuje potenciální 
zákazníky v blízkých i zámořských 
zemích, aktivně vyhledává nové trhy. 
A při tom je také přátelské pro samotné 
obyvatele města, nabízí jim zajímavosti, 
nové pohledy na jejich vlastní město, 
užitečné informace a publikace, a v 
neposlední řadě nevšední akce. 
Nezbývá než Infocentru popřát, aby 
si i v dalších letech udrželo kvalitu 
i snahu o inovaci a zlepšování, a aby 
mu jeho zakladatel, město Karlovy 
Vary, dopřávalo dostatek pozornosti i v 
budoucnu. 
                     
                                                                                                   

Ing. Petr Kulhánek
předseda správní rady
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02
základní údaje

Název INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Sídlo Husovo nám. 270/2, 360 01 Karlovy Vary

Telefon +420 355 321 161

E-mail infocentrum@karlovyvary.cz

Http www.karlovyvary.cz

Založení 20. 2. 2001

Registrace 2. 7. 2001

IČ 26330725

DIČ CZ26330725

Bankovní spojení 78-2458660237/0100, Komerční banka

1716530001/5500, Raiffeissnbank

Řídící normy Zakladatelská listina obecně prospěšné společnosti
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řídící orgány

3.1  Správní rada 

Předseda:     Ing. Petr Kulhánek
         
Členové:       Ing. Wolfgang Háma
    Ing. Werner Hauptmann
    Mgr. Viktor Linhart
    Miroslav Pažďora    
     Ing. Jiří Švaříček 
   
3.2  Dozorčí rada
 
Předseda:   Mgr. Petr Masák    

Členové:    Mgr. Ivan Váňa
    Ing. Stanislav Vondráček 
     

3.3  Ředitel – statutární orgán    

Ing. Jitka Ettler Štěpánková
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04
poslání

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA 
Karlovy Vary, o.p.s., (dále jen 
Infocentrum) byla založena na dobu 
neurčitou. Jejími základními cíli jsou:
•	 zvýšení prestiže města Karlovy Vary 

jako významného lázeňského místa
•	 šíření informací o městě Karlovy 

Vary a jeho nabídce služeb včetně 
možností kongresové turistiky

•	 zvýšení průměrné doby pobytu 
návštěvníků a počtu lázeňských 
klientů

•	 zvýšení povědomí občanů města 
Karlovy Vary o jejich vazbě na 
lázeňství a cestovní ruch.

Služby poskytované Infocentrem lze 
rozdělit na obecně prospěšné 
a doplňkové. 

Obecně prospěšné služby jsou 
poskytovány všem zákazníkům za 
stejných podmínek, v rozhodující míře 
bezplatně, jako služba podporující růst 
cestovního ruchu a lázeňství nejenom 
v Karlových Varech, ale i v rámci 
celého oboru České republiky. Do 
obecně prospěšných služeb je třeba 
zahrnout zejména následující činnosti:
•	 sběr a podávání informací 

o Karlových Varech a okolí 
návštěvníkům, tisku, orgánům 
státní správy a partnerům v 
oblasti cestovního ruchu včetně 
poskytování fotografií a textů o 
Karlových Varech sdělovacím 
prostředkům a profesionálům v 
cestovním ruchu

•	 vedení a zveřejňování statistiky 
o lázeňství a cestovním ruchu v 
Karlových Varech

•	 provoz a aktualizace informací 

na turisticko-informačním portálu 
města Karlovy Vary 

•	 vydávání tiskovin informujících o 
městě a propagujících město Karlovy 
Vary

•	 zajišťování prezentačních akcí a 
účasti na akcích cestovního ruchu 
za  účelem propagace města 
Karlovy Vary

•	 spolupráce s městem Karlovy 
Vary při organizaci a financování 
kulturně-společenských akcí 
pořádaných městem.

Doplňkové služby poskytuje 
Infocentrum za účelem hospodárného 
využití svých kapacit, daných jak 
strategickou polohou v centru 
města Karlovy Vary, tak personálním 
a technickým vybavením. Tyto 
služby jsou poskytovány na základě 
živnostenských oprávnění a za 
úplatu (tržní cenu služby) v čase a 
místě obvyklou. Jedná se především 
o následující služby, které jsou 
poskytovány na pobočkách Infocentra: 
•	 poskytování služeb cestovního 

ruchu – průvodci, předprodej 
vstupenek

•	 zprostředkování ubytování, výletů, 
exkurzí

•	 maloprodej suvenýrů, turistických 
informačních materiálů, map, 
pohlednic, tištěných průvodců, 
poštovních známek, DVD, 
telefonních karet 

•	 směnárenská činnost – nákup a 
prodej valut, Tax free služby

•	 poskytování reklamy.

05
činnost v roce 

2014

Informační činnost pro návštěvníky 
Karlových Varů je společně s prezentací 
destinace nejvýznamnější funkcí 
INFOCENTRA. Po celý rok 2014 byly 
otevřeny pobočky na T. G. Masaryka 53 
i v Lázeňské 14.  

Po otevření nových poboček v roce 
2013 došlo v roce 2014 k nárůstu 
celkové návštěvnosti INFOCENTRA na 
232 tisíc klientů, což činní nárůst 37% 
ve srovnání se stejným obdobím roku 
2013. Obě pobočky jsou klasifikovány 
v rámci oficiální jednotné klasifikace 
turistických informačních center 

v nejlepší kategorii „A“ (k 12/2014 
bylo v ČR certifikováno 342 IC, z toho 
pouze 10 mělo tuto nejvyšší kategorii).  
IC obhájilo svou pozici nejlepšího 
informačního centra v kraji pro rok 
2014 – soutěže vypisované Deníky 
Bohemia, ČCCR - CzechTourism a 
Asociací turistických informačních 
center. 

Pobočka TGM obsloužila průměrně za 
celý rok 282 osob denně, Lázeňská 
pak 361 osob denně.  Oproti roku 
2013 došlo k výraznějšímu růstu 
návštěvnosti pobočky v Lázeňské.

činnost poboček
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Pobočka T. G. Masaryka 
Pobočka TGM je určena pro obsluhu 
obchodně-správní části města. Téměř 
většina tržeb na této pobočce je 
realizována na prodeji vstupenek. Za rok 
2014 navštívilo pobočku 101 370 osob. 
 

Pobočka Lázeňská 
Pobočka obsluhuje převážně lázeňskou 
část města a tomu odpovídá i sortiment 

služeb – dominance nákupu vstupenek 
zde není tak výrazná. Rozsah nabízených 
služeb se neustále zvyšuje – ať se jedná 
o různé zápůjčky, případně refundaci 
DPH turistům. V této pobočce je zřízena 
směnárna. V roce 2014 navštívilo tuto 
pobočku 131 020 osob. Objekt slouží v 
přízemí jako tradiční zázemí infocentra, 
v prvním patře je k dispozici místnost 
pro pořádání prezentací, seminářů, 
případně malých výstav. 

portál www.karlovyvary.cz
Webový portál si po svém spuštění 
získal přízeň laické i odborné veřejnosti. 
O tom hovoří jednak nárůst návštěvnosti 
webu a také počet ocenění, která získal.  
 
Činnost turisticko-informačního portálu 
karlovyvary.cz v roce 2014 je shrnuta v 
následujících číslech:
•	 celková návštěvnost stránek 825 000 

(+48%), z toho unikátních návštěvníků 
496 325(+33%)  

•	 více jak 3 300 000 zobrazených stránek
•	 návštěvníci strávili dohromady na 

stránkách více jak 45 000 hodin 
celkového času 

•	 zveřejnění více jak 1 200 
prezentačních stran kulturních, 
společenských a sportovních akcí.

•	 nepatrně se prodloužila doba trvání 
návštěvy (+ 1 %) 

•	 snížila se míra okamžitého opuštění 
stránek (- 13%)
*údaje jsou porovnány s rokem 2013

 

MRS Karlovarská vstupenka
Za rok 2014 byly díky rezervačnímu 
systému zakoupeny vstupenky za 
13,198 mil Kč. Pokles oproti 2013 o 
13,61% způsobilo především ukončení 
účasti Kina Čas v 10/2013 a nižší tržby 
KMD v roce 2014.  V roce 2014 jsme 
do nabídky městského rezervačního 
portálu zařadili i možnost zakoupení 
vstupenek do muzea Sklárny Moser. 

Facebookový profil Karlovy Vary
Facebookový profil města je vytvořen 
ve 4 jazykových mutacích – ČJ, 
AJ, RJ a NJ.  Na české profilu jsou 
umísťovány každodenní informace o 
kulturních akcích ve městě, aktuální 
informace o dění ve městě, fotografie 
a videa,  na cizojazyčných profilech 
jsou pak umísťovány pozvánky na 
významné kulturní akce, fotografie,  
videa a nabídky.  Nejvýznamnější nárůst 
fanoušku zaznamenal ruský profil. 

profil k 1. 1. 
2014 

k 31. 12. 
2014 

rozdíl

ČJ 8 971 14 330 5 359

RJ 1 028 11 506 10 478

AJ 0 5 068 5 068

NJ 0 4 788 4 788

celkem 9 999 35 692 25 693

Mobilní aplikace
INFOCENTRUM v roce 2014 pravidelně 
aktualizovalo vytvořené aplikace, 
určené jak občanům města (InCity), tak 
i turistům přijíždějícím do našeho města 
(LWI). Tyto aplikace jsou vytvořeny pro 
systémy Android a iOs a jsou ke stažení 
jak na webových stránkách www.
karlovyvary.cz, tak na jednotlivých 
obchodech. 

V roce 2014 jsme také spustili 
karlovarskou část aplikace GEOFUN. 
GEOFUN je propracovaná mobilní 
aplikace pro chytré telefony s operačními 
systémy Android a iOS, která hráče 
provede zábavnou a soutěžní formou 
po nejzajímavějších místech v místě. 
Hra vychází z populárního geocachingu, 
ale svou povahou je mnohem akčnější 
a dobrodružnější.  V podstatě se jedná 
o geolokační zábavnou hru nové 
generace, kde nestačí pouze místo najít 
a „checknout se“, ale v rámci ní plnit 
různé úkoly, které průvodce během hry 
sdělí.  Podle názvu jednotlivých GeoSrand 
se dá poznat, že nuda rozhodně nebude 
– hráči poznají karlovarské prameny 
(„Mlýnská kolonáda“), tajemná 
místa Karlových Varů („Karlovy Vary 
immortal“), projdou se v lázeňských 
lesích („Túra jako kúra“), poznají město 
z rozhleden a vyhlídek („Karlovy Vary 
s nadhledem“) a samozřejmě nemůžeme 
zapomenout ani na významnou roli jako 
místa, kde se odehrává filmový festival a 
které posloužilo jako kulisa mnoha filmů 
(„Karlovy Vary, město filmu zaslíbené“).

Multimédia
Veškerá multimédia jsou k dispozici 
pro nekomerční použití na youtube 
kanále KarlovyVaryTV (a jeho mutacích), 
případně v databance fotografií na 
Google+ (http://goo.gl/5b03mU).

elektronické kanály
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Prospektový servis 
Infocentrum prezentuje město Karlovy 
Vary také prostřednictvím prospektového 
servisu, tj. rozesílání informačního 
materiálu o městě na prezentační akce, 
na zahraniční zastoupení, partnerským 
městům či pořadatelům skupinových 
akcí. Materiály jsou zasílány také 
na základě poptávky individuálním 
zájemcům, ročně je do celého světa 
zasláno v průměru 400  dopisů s 
požadovanými informacemi.

Prospekty byly také zaslány na základě 
poptávky na  zahraniční  zastoupení Czech-
Tourism: Vídeň, Berlín, Paříž, Frankfurt n. M. 
Informační materiály byly poskytnuty na 
veletrhy či workshopy cestovního ruchu:
•	 Slovakia Bratislava 
•	 Reisen Hamburk
•	 F.RE.E. Mnichov
•	 ITB Berlín

•	 MITT Moskva
•	 Veletrhy
•	 HW Praha
•	 FOR BIKES Praha
•	 lázeňské prezentace Praha
•	 výstava Má vlast v Praze na 

Vyšehradě
•	 výstava v Pöβnecku
•	 Burza propagačních materiálů Cheb
•	 Burzu propagačních materiálů 

Sokolov
•	 a další.

Outdoorové kampaně
Infocentrum v roce 2014 realizovalo 
i 3 brandové kampaně v Mnichově, 
Drážďanech, Düsseldorfu a Brně.  

Mnichov, Drážďany Drážďany –
letiště

Brno

Termín říjen celoroční listopad
Prostředky 300 x U-Bahn

300 x Strassenbahn/
Bus

Mediadisplay 
Airportmedia 
travelguide,
prospekty

25 x polep tramvaje

Stejně jako v předchozích letech 
pokračovalo INFOCENTRUM i v roce 2014 
v aktivitách, kterými prezentovalo město 
Karlovy Vary jako destinaci lázeňskou, 

sportovní a kulturně-historickou. Výběr 
konkrétních marketingových nástrojů 
se odvíjí na základě segmentace 
jednotlivých zdrojových trhů. 
 

Fam tripy  
Cesty zahraničních cestovních 
kanceláří a touroperátorů do Karlových 
Varů nabízejí možnost poznat místní 
prostředí lépe než prostřednictvím webu 
či prospektů. Zástupci zahraničních 
společností se tak seznámí s tradičními 
produkty Karlových Varů a případně 
mohou Karlovy Vary zařadit do své 
nabídky. V roce 2014 zrealizovalo 
INFOCENTRUM  1 hromadný fam trip 
z pro zástupce cestovních kanceláří z 
Jižní Koreji.  

Press tripy
Poznávací cesty pro novináře jsou 
dalším důležitým nástrojem v 
oblasti marketingové komunikace. 
Prostřednictvím těchto cest se často 
dosáhne za mnohem nižší náklady 
uveřejnění v tisku než nákupem 
prostoru. Ve spolupráci s RUN CZECH 
jsme realizovali i press trip u příležitosti 

½ Maratonu Karlovy Vary na téma 
Aktivní Karlovy Vary. 
Zároveň jsme se podíleli na realizaci 
několika individuálních press tripů. 

Prezentace 
V roce 2014 jsme realizovali několik 
prezentací: 
•	 Den s městem – 3. ročník, 

infocentrum je organizátorem této 
akce, která vede k představení 
činností jednotlivých městských 
organizací formou stezky s úkoly 
pro děti, návštěvnost dle odhadu KV 
City 2 400 osob.

•	 Prezentace v obchodní centrum 
Praha – třídenní prezentace v 
obchodním centrum Nový Smíchov, 
organizována CzechTourism

•	 Prezentace v IC Praha – 
Staroměstská – v rámci barterového 
obchodu byla destinace Karlovy 
Vary prezentována v jednom z 
nejnavštěvovanějších TIC Prahy ve 
Staroměstské radnici 

•	 Prezentace v rámci EXPO při 
pražském maratonu

•	 Regionální prezentace – Sokolov, 
Veteran Rallye,1/2 Maraton – stánky 
s nabídkou produktů a materiálů při 
regionálních akcích. 

Veletrhy
Účast na veletrzích byla v roce 2014 
opětovně omezena s ohledem na jejich 
efektivitu a před samotnou osobní účastí 
byl preferován prospektový servis. 
Zástupci infocentra byli osobně přítomni 
pouze na Holiday World v Praze a 
veletrhu Dovolená – Ostrava. 

marketingové aktivity
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Tištěné materiály
V průběhu roku byly vytištěny následující 
materiály v jednotném vizuálním stylu 
města Karlovy Vary. 

název propagačního materiálu jazyková mutace počet 
vydaných 
kusů

lázeňské VARYace Č,A,N,R 80000
image prospekt KV - A5 Č,A,N,R 20 000
image prospekt KV° - DL Č,A,N,R,Š,F,Ar 14 000

mapa KV° trhací, v bloku po 100 ks Č-N-R-A 600
Co musíte vidět - Top 10 Č,A,N,R,Š,F 30 000
prohlídkové VARYace městem - DL Č,A,N,R 10 000
KV° aktivně - DL Č,A,N,R 8 000
cykloVARY° Č,A,N,R 8 000
WalkingVARY° brožura Č-N-R-A 2 500
WalkingVARY° mapa Č-N-R-A 10 000
KV° město festivalů Č-N 4 000
KV° město festivalů A-R 2 000
tajemné VARY Č,A,N,R,Š,I,F,arabsky, 

polsky, čínsky, 
40 000

mapa KV kraje trhací, v bloku po 100 ks Č-N  a A-R 140

„Propagace destinace a kultury města 
Karlovy Vary prostřednictvím projekční 
výlohy“  – z fondu malých projektů Cíl 
3, region Egrensis jsme získali dotaci 
na instalaci projekční fólie na výlohu 
infocentra v Lázeňské 14, kde jsou nyní 
promítány videa lákající k návštěvě 
města, okolí a uveřejňovány informace o 
kulturních pořadech v Karlových Varech.  
Součástí projektu bylo i vytvoření 
prospektového materiálu Karlovy Vary 
– město festivalů (mutace NJ/ČJ), který 
představuje nejvýznamnější kulturní 

akce pořádané v Karlových Varech. 
V rámci regionálního operačního 
projektu Severozápad byl realizován 
projekt „Rozšíření produktového 
portfolia města Karlovy Vary a 
diferenciace návštěvníků“ – během 
něj byly zhotoveny mutace webových 
stránek www.karlovyvary.cz do čínštiny 
a arabštiny, byl vytvořen prospektový 
materiál Tajemství Karlových Varů
v několika mutacích a zrealizovány hrané 
prohlídky města Tajemství Karlových  Varů.

Inzerce
Plochy v médiích byly nakoupeny jak 
pro klasickou inzertní podobu, tak 
pro PR články.  V některých médiích 
pak byly podpořeny soutěží o pobyt v 
Karlových Varech. Zvláštní pozornost 
byla věnována velké příloze „Karlovy 
Vary jak je neznáte“, která byla součástí 
Deníku, a také inzerci v moskevských 
novinách METRO.  

Webové aktivity
V roce 2014 byl velký důraz směřován 

do oblasti on-line komunikace.  
V průběhu roku byly nasazovány různé 
nástroje od PPC kampaní, přes bannery 
až po PR články na zajímavých portálech.  
Jako nejpřínosnější lze hodnotit PPC 
kampaně. 
•	 Bannerová kampaň ZLS SEZNAM.

cz
•	 PPC kampaně GOOGLE, SEZNAM, 

Yandex 
•	 kampaně na centrum.cz, seznam.

cz 
•	 Bannerová a textová reklama v 

kontextové síti Google.

Infocentrum pokračovalo ve spolupráci 
s institucemi a sdruženími, mezi 
které patří Sdružení léčebných lázní v 
Karlových Varech, Sdružení lázeňských 
míst České republiky, Asociace hotelů 
a restaurací, Svaz léčebných lázní ČR, 
Asociace turistických informačních 
center ČR, Správa přírodních léčivých 
zdrojů a kolonád, Euregio Egrensis, 
Magistrát města Karlovy Vary, Krajský 
úřad Karlovarského kraje, Česká centrála 
cestovního ruchu - CzechTourism, 
Asociace turistických informačních 
center a informační centra převážně v 
Karlovarském kraji. 

V průběhu roku se podílelo na 
následujících aktivitách: 
•	 Účasti na jednáních KS AHR, SLL KV, 

pracovní skupiny města a kraje
•	 Zpracování statistik za město 

Karlovy Vary 
•	 Spolupráce s MFF – pomoc se 

zajištěním ubytování pro individuální 
hosty, podpora materiály 

•	 Spolupráce s RunCzech.com – 
podpora materiály k prezentaci 
destinace 

•	 Spolupráce s letištěm Karlovy Vary 
– podpora materiály k prezentaci 
destinace 

•	 Spolupráci s Magistrátem při 
Zahájení lázeňské sezóny Karlovy 
Vary

•	 spolupráce na tvorbě SPURM a 
IPRÚ.

Unikátní lázeňská léčba, krásné architektonické památky, bohaté
kulturní vyžití včetně mezinárodních festivalů, cyklistické
i turistické stezky, rozhledny či golfová hřiště. To vše jsou důvody,
proč se do Karlových Varů a jejich okolí vypravit…

Jak je neznáte

ediční činnost

 projekty hrazené z jiných finančních prostředků

aktivity ve vztahu k profesním sdružením 
a podnikatelským subjektům

Google play Appstore

KV° aktivně

rozhled, muzeum

přírodní památka

hrad (nepřístupný/přístupný)

zámek (nepřístupný/přístupný)

zřícenina (nepřístupná/přístupná)

kostel, kaple, křížek

vrstevnice

naučná stezka

značené turistické trasy

značené cyklotrasy

cyklostezka

informace

policie

nemocnice

lékárna

pošta

kino

divadlo

muzeum

galerie

léčivý pramen

plavecký bazén

parkoviště

Vysvětlivky k turistické mapě

Vysvětlivky k plánu města

Turistické informační centrum města Karlovy Vary

• Bezplatné informace o městě
• Průvodcovské služby
• Zajištění ubytování pro jednotlivce i skupiny
• Zprostředkování výletů, exkurzí
• Směnárenská činnost bez poplatků
• Prodej suvenýrů, infomateriálů, jízdenek MHD
• Předprodej vstupenek 
• Pronájem aut, kol, kanoí
• Zajištění stravování pro skupiny
• TAX FREE

T +420 355 321 171 - T. G. Masaryka 53
T +420 355 321 176 - Lázeňská 14
infocentrum@karlovyvary.cz

www.karlovyvary.cz

MOBILNÍ PRŮVODCE 
KARLOVY VARY

CZ

Karlovy Vary - největší české lázeňské město s více než 600 letou  
tradicí leží ve střední Evropě. Nachází se v nejzápadnější 
části České republiky na soutoku řek Teplé a Ohře, přibližně 
120 km od hlavního města Prahy. Lázně jsou dostupné 
nejenom automobilovou dopravou, ale i letecky díky místnímu 
mezinárodnímu letišti. Bohatá historie města, jež dodnes 
dýchá z jeho atmosféry i z řady architektonických skvostů,  
se dnes snoubí s moderní dobou a jejími vymoženostmi, aniž by 
se to v nejmenším dotklo jedinečného Genia loci tohoto místa. 
Místa, kde horké léčivé prameny odpradávna navracejí lidem 
zdraví a kde si významné osobnosti již po šest století dávají 
dostaveníčko.  

Karlovy Vary nabízejí unikátní spojení lázeňství a relaxačních 
pobytů s možnostmi rozličných akcí. Jedinečná atmosféra ruku 
v ruce s rozvinutou infrastrukturou a vynikajícími službami 
jsou předurčeny k tomu, aby naplnily a předčily všechna Vaše 
očekávání. Pro návštěvníky města je k dispozici více než  
10 000 lůžek, a to v různých cenových relací a kategoriích.

Legenda o objevení zdejších pramenů vypráví, že se jednoho dne 
císař Karel IV. s družinou vypravil na loveckou výpravu do místních 
lesů. Císařův lovecký pes pronásledoval jelena. Lovci uslyšeli psí 
nářek a v domnění, že psa poranila pronásledovaná zvěř, okamžitě 
přispěchali k močálu, odkud se ozýval psí štěkot. Pes spadl do vařící 
tůně, do místa, kde nyní vyvěrá nejvydatnější gejzír – Vřídlo. Nebyl 
však opařen, nýbrž se mu rány zacelily. Když se o této události císař 
dozvěděl, okamžitě se vydal k onomu místu, sám ve vodě údy smočil 
a zázračně tak své tělo uzdravil. Poté nařídil okolí pramenů obydlet  
a tím započala slavná éra místních lázní.

Díky své poloze, umístění v údolí říčky Teplé, zalesněnými vrchy 
kolem, historickému a přírodnímu bohatství, rozvinuté infrastruktuře 
a také bohatému kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu 
jsou Karlovy Vary ideálním místem pro pořádání MICE akcí střední 
velikosti. Město nabízí konferenční lokality s kapacitou od 50  
do 6000 účastníků.

Přímo v Karlových Varech nebo jejich blízkém okolí najdete  
10 golfových hřišť a také několik indoor golfů. Kromě golfu 
si můžete užít spoustu zábavy v lázeňských lesích, které 
se svými cca 120 km značených tras jsou vyhledávány 
jak turisty tak cyklisty. V přírodním lanovém centru Svatý 
Linhart si můžete ověřit svou odvahu a překonat okruhy 
lanových překážek zavěšených v osmi či třinácti metrech 
nad zemí. Městem protéká splavná řeka Ohře, na trase  
z Chebu do Litoměřic můžete vyzkoušet své vodácké umění 
téměř celoročně. Nádherná příroda Karlovarského kraje láká  
k odpočinku, vychutnejte si ji projížďkou na koni. Případně se 
„kochejte” pohledem na koně při dostizích či parkurech.
Každoročně se zde koná široké spektrum sportovních akcí:
květen  Půlmaraton
červen  Mezinárodní basketbalový turnaj žen
červen - září  Dostihy
srpen  City Triatlon
prosinec   Skisprint

Město kongresů

lázně jako žádné jiné

CZ

infocentrum@karlovyvary.cz

Lázně v srdci EvropyKarlovy Vary aktivně

Lázeňská 14, 360 01 Karlovy Vary
T +420 355 321 176

T. G. Masaryka 53, 360 01 Karlovy Vary
T +420 355 321 171

CZ
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Za svoji činnost bylo INFOCENTRUM 
MĚSTA Karlovy Vary v roce 2014 
opětovně oceněno jako nejlepší 
infocentrum Karlovarského kraje. Soutěž 
Asociace turistických informačních 
center ČR byla vyhlášena ve spolupráci 

s Deníkem, hlasování probíhalo 
prostřednictvím portálu www.denik.cz.
 
Elektronická komunikace města Karlovy 
Vary byla oceněna Velkou cenou 
cestovního ruchu. 

ocenění

vzdělávací semináře

INFOCENTRUM pokračovalo i v roce 
2014 v realizaci několika typů seminářů:
a) Semináře pro pracovníky 
v cestovním ruchu na téma „Novinky 
v Karlových Varech“ 
b) Semináře pro pracovníky infor-
mačních center v regionu ve spoluprá-
ci s Asociací turistických informačních 
center

c) Prezentace pro občany Karlo-
vých Varů o unikátnosti KV 

Součástí seminářů pro pracovníky 
v cestovním ruchu je i certifikace prů-
vodců, kdy po absolvování testů získá-
vají označení „oficiální městský průvod-
ce“. 

walking Vary

Účetní závěrka byla ověřena audito-
rem.
Vyjádření auditora je součástí této 
výroční zprávy.

Účetní závěrku tvoří:
I. Rozvaha
II. Výkaz zisku a ztráty
III. Příloha k účetní závěrce

06
hospodaření

účetní závěrka společnosti 
za období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014

Ve spolupráci se společností Axxos 
Hotels&Resorts byl v roce 2014 spuš-
těn projekt na podporu Nordic Walking 
v Karlových Varech s názvem Walking 
Vary.  Každou první neděli v měsíci 
se konají společné vycházky do lá-

zeňských lesů po trasách, které byly 
vyznačeny speciálně pro tento pro-
jekt.  K projektu byla vydána i brožura 
a mapa.  Nejaktivnější účastníci celé 
série jsou pak odměněni vouchery na 
pobyt.  

INFOCENTRUM dbá na vzdělávání za-
městnanců, kteří svou činností repre-
zentují město Karlovy Vary jako desti-
naci cestovního ruchu. Zaměstnanci se 
účastní jazykových kurzů ke zdokona-
lení svých jazykových znalostí, v roce 

2014 se zúčastnili projektu „StratCOM 
– strategická komunikace pro konku-
renceschopnost v cestovním ruchu a 
samozřejmá je účast na konferencích 
a vzdělávacích kurzech dle jednotlivých 
pracovních činností zaměstnanců. 

vzdělávání zaměstnanců
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Výčet položek

ROZVAHA (Bilance)podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2014 Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky

(v celých tisících Kc)
INFOCENTRUM MĚSTA

IČO Karlovy Vary, o.p.s.
Husovo nám.270/2

26330725 360 01 Karlovy Vary

Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
A K T I V A řádku účetního období dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 240 1356

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 316 316

 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                        3                                                
 2.Software                                                  4                143                    143      
 3.Ocenitelná práva                                          5                173                    173      
 4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                        6                                                
 5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                       7                                                
 6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                   8                                                
7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 9

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř.11 až 20 10 889 2238

 1.Pozemky                                                  11                                                
 2.Umělecká díla a předměty                                 12                                                
 3.Stavby                                                   13                                                
 4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí           14                738                   2102      
 5.Pěstitelské celky trvalých porostů                       15                                                
 6.Základní stádo a tažná zvířata                           16                                                
 7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek                         17                151                    136      
 8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                        18                                                
 9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek                    19                                                
10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 20

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř.22 až 28 21

 1.Podíly v ovládaných a řízených osobách                   22                                                
 2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem                   23                                                
 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                24                                                
 4.Půjčky organizačním složkám                              25                                                
 5.Ostatní dlouhodobé půjčky                                26                                                
 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek                      27                                                
7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 28

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř.30 až 40 29 965 1198

 1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje           30                                                
 2.Oprávky k softwaru                                       31                143                    143      
 3.Oprávky k ocenitelným právům                             32                 82                    139      
 4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku       33                                                
 5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku      34                                                
 6.Oprávky ke stavbám                                       35                                                
 7.Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov.věcí  36                589                    780      
 8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů           37                                                
 9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům             38                                                
10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku         39                151                    136      
11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku 40

Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
řádku účetního období dni účetního období

B. Krátkodobý majetek celkem ř.42+52+72+81 41 8925 8342

I. Zásoby celkem ř.43 až 51 42 1989 3748

 1.Materiál na skladě                                       43               1577                   3243      
 2.Materiál na cestě                                        44                                                
 3.Nedokončená výroba                                       45                                                
 4.Polotovary vlastní výroby                                46                                                
 5.Výrobky                                                  47                                                
 6.Zvířata                                                  48                                                
 7.Zboží na skladě a v prodejnách                           49                412                    505      
 8.Zboží na cestě                                           50                                                
9.Poskytnuté zálohy na zásoby 51

II. Pohledávky celkem ř.53 až 71 52 2178 783

 1.Odběratelé                                               53                391                    495      
 2.Směnky k inkasu                                          54                                                
 3.Pohledávky za eskontované cenné papíry                   55                                                
 4.Poskytnuté provozní zálohy                               56                918                    144      
 5.Ostatní pohledávky                                       57                                                
 6.Pohledávky za zaměstnanci                                58                 10                     11      
7.Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení

  a veřejného zdravotního pojištění                         59                                                
 8.Daň z příjmů                                             60                  2                      2      
 9.Ostatní přímé daně                                       61                                                
10.Daň z přidané hodnoty                                    62                                                
11.Ostatní daně a poplatky                                  63                                                
12.Nároky na dotace a ostat.zúčtování se státním rozpočtem  64                 48                     52      
13.Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem úz.s.c.   65                817                             
14.Pohledávky za účastníky sdružení                         66                                                
15.Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí        67                                                
16.Pohledávky z vydaných dluhopisů                          68                                                
17.Jiné pohledávky                                          69                                        86      
18.Dohadné účty aktivní                                     70                  3                     18      
19.Opravná položka k pohledávkám 71 11 25

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř.73 až 80 72 3497 3089

 1.Pokladna                                                 73                363                    398      
 2.Ceniny                                                   74                 89                     66      
 3.Účty v bankách                                           75               3042                   2619      
 4.Majetkové cenné papíry k obchodování                     76                                                
 5.Dluhové cenné papíry k obchodování                       77                                                
 6.Ostatní cenné papíry                                     78                                                
 7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                   79                                                
8.Peníze na cestě 80 3 6

IV. Jiná aktiva celkem ř.82 až 84 81 1261 722

 1.Náklady příštích období                                  82               1254                    718      
 2.Příjmy příštích období                                   83                  7                      4      
3.Kurzové rozdíly aktivní 84

AKTIVA CELKEM ř.1 +41 85 9165 9698

účetní závěrka společnosti – rozvaha
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Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu
P A S I V A řádku účetního období dni účetního období

A. Vlastní zdroje celkem ř.87+91 86 6097 7498

I. Jmění celkem ř.88 až 90 87 5378 7319

 1.Vlastní jmění                                            88                574                   1797      
 2.Fondy                                                    89               4804                   5522      
3.Oceňovací rozdíly z přecenění finanč. majetku a závazků 90

II. Výsledek hospodaření celkem 91 719 179

 1.Účet výsledku hospodaření                                92                719                             
 2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení              93                                       179      
3.Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 94

B. Cizí zdroje celkem 95 3068 2200

I. Rezervy celkem 96

1.Rezervy 97

II. Dlouhodobé závazky celkem 98 154 103

 1.Dlouhodobé bankovní úvěry                                99                                                
 2.Vydané dluhopisy                                         100                                               
 3.Závazky z pronájmu                                       101                                               
 4.Přijaté dlouhodobé zálohy                                102                                               
 5.Dlouhodobé směnky k úhradě                               103                                               
 6.Dohadné účty pasivní                                     104                                               
7.Ostatní dlouhodobé závazky 105 154 103

III. Krátkodobé závazky celkem 106 2607 1907

 1.Dodavatelé                                               107               720                    848      
 2.Směnky k úhradě                                          108                                               
 3.Přijaté zálohy                                           109               100                    100      
 4.Ostatní závazky                                          110               812                             
 5.Zaměstnanci                                              111               231                    257      
 6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům                        112                                               
7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení

  a veřejného zdravotního pojištění                         113               133                    145      
 8.Daň z příjmů                                             114                                               
 9.Ostatní přímé daně                                       115                26                     30      
10.Daň z přidané hodnoty                                    116                75                    136      
11.Ostatní daně a poplatky                                  117                                               
12.Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu                    118                                               
13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.samospr.celků   119               177                             
14.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů  120                                               
15.Závazky k účastníkům sdružení                            121                                               
16.Závazky z pevných termínovaných operací a opcí           122                                               
17.Jiné závazky                                             123               290                    292      
18.Krátkodobé bankovní úvěry                                124                                               
19.Eskontní úvěry                                           125                                               
20.Vydané krátkodobé dluhopisy                              126                                               
21.Vlastní dluhopisy                                        127                                               
22.Dohadné účty pasivní                                     128                43                     99      
23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci 129

IV. Jiná pasiva celkem 130 307 190

 1.Výdaje příštích období                                   131               164                     45      
 2.Výnosy příštích období                                   132               130                    145      
3.Kursové rozdíly pasivní 133 13

PASIVA CELKEM ř.86+95 134 9165 9698

účetní závěrka společnosti – výkaz zisku a ztráty
Výčet položek

Výkaz zisku a ztrátypodle vyhlášky č.504/2002 Sb.

ke dni 31.12.2014 Název,sídlo a právní forma
účetní jednotky

(v celých tisících Kc)
INFOCENTRUM MĚSTA

IČO Karlovy Vary, o.p.s.
Husovo nám.270/2

26330725 360 01 Karlovy Vary

Činnost
Číslo
řádku hlavní hospodářská

A. Náklady 1 16489 3126

I. Spotřebované nákupy celkem 2 1559 785

 1.Spotřeba materiálu                                                3             1559                 89    
 2.Spotřeba energie                                                  4                                        
 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                      5                                        
4.Prodané zboží 6 696

II. Služby celkem 7 9345 1521

 5.Opravy a udržování                                                8              162                 36    
 6.Cestovné                                                          9               59                  4    
 7.Náklady na reprezentaci                                          10               12                 10    
8.Ostatní služby 11 9112 1471

III. Osobní náklady celkem 12 5123 651

 9.Mzdové náklady                                                   13             3789                482    
10.Zákonné sociální pojištění                                       14             1254                157    
11.Ostatní sociální pojištění                                       15                                        
12.Zákonné sociální náklady                                         16               80                 12    
13.Ostatní sociální náklady 17

IV. Daně a poplatky celkem 18 66 12

14.Daň silniční                                                     19                1                       
15.Daň z nemovitostí                                                20                                        
16.Ostatní daně a poplatky 21 65 12

V. Ostatní náklady celkem 22 133 108

17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                23                                        
18.Ostatní pokuty a penále                                          24                                   3    
19.Odpis nedobytné pohledávky                                       25                                   6    
20.Úroky                                                            26                7                  2    
21.Kursové ztráty                                                   27               36                 10    
22.Dary                                                             28                                        
23.Manka a škody                                                    29                                   7    
24.Jiné ostatní náklady 30 90 80

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 31 263 49

25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku                32              263                 24    
26.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   33                                        
27.Prodané cenné papíry a podíly                                    34                                        
28.Prodaný materiál                                                 35                                        
29.Tvorba rezerv                                                    36                                        
30.Tvorba opravných položek 37 25

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 38

31.Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami       39                                        
32.Poskytnuté členské příspěvky 40

VIII. Daň z příjmů celkem 41

33.Dodatečné odvody daně z příjmů 42

Náklady celkem 43 16489 3126
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Činnost
Číslo
řádku hlavní hospodářská

B. Výnosy 44 16241 3553

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 45 3146

 1.Tržby za vlastní výrobky                                         46                                        
 2.Tržby z prodeje služeb                                           47                                2289    
3.Tržby za prodané zboží 48 857

II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby                             50                                        
 5.Změna stavu zásob polotovarů                                     51                                        
 6.Změna stavu zásob výrobků                                        52                                        
7.Změna stavu zvířat 53

III. Aktivace celkem 54

 8.Aktivace materiálu a zboží                                       55                                        
 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb                              56                                        
10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku                         57                                        
11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58

IV. Ostatní výnosy celkem 59 154 385

12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                60                                 191    
13.Ostatní pokuty a penále                                          61                                        
14.Platby za odepsané pohledávky                                    62                                        
15.Úroky                                                            63                                  11    
16.Kurzové zisky                                                    64                3                 19    
17.Zúčtování fondů                                                  65                                        
18.Jiné ostatní výnosy 66 151 164

V. Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a oprav. položek celkem 67 22

19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku       68                                        
20.Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů                          69                                        
21.Tržby z prodeje materiálu                                        70                                  11    
22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku                         71                                        
23.Zúčtování rezerv                                                 72                                        
24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                         73                                        
25.Zúčtování opravných položek 74 11

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 168

26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami          76                                        
27.Přijaté příspěvky (dary)                                         77              168                       
28.Přijaté členské příspěvky 78

VII. Provozní dotace celkem 79 15919

29.Provozní dotace 80 15919

VIII. Výnosy celkem 81 16241 3553

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 248 427

34.Daň z příjmů 83

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 248 427

Pozn.:

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:
osoby: za sestavení:

Telefon:

účetní závěrka společnosti – příloha za období 1. 1. – 31. 12. 2014

"Ve znění § 30 prováděcí Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednot-
ky, u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání" 

Obecné údaje

Datum vzniku 2. července 2001
Název společnosti INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy 

Vary, o. p. s.
Sídlo Karlovy Vary, Husovo nám.270/2, 

PSČ 360 01
Identifikační číslo 263 30 725

 
Právní forma obecně prospěšná společnost

 
Zápis v rejstříku obecně prospěšných 

společností, vedeného Krajským 
soudem v Plzni, oddíl 0, vložka 48

Zakladatel Statutární město Karlovy Vary; 
Karlovy Vary, Moskevská 21, PSČ 
361 20
IČ: 002 54 657 

Zapsáno 2. července 2001

Stručný přehled hlavních a vedlejších činností
Předmět činnosti
a) obecně prospěšné činnosti
•	 poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti infor-

mační, prezentační a kulturní činnost
b) doplňkové činnosti Výroba, obchod a služby neuve-
dené v přílohách 1 až 3 živn. Zákona
•	 výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem 

zvukových a zvukově obrazových záznamů a výroba 
nenahraných nosičů údajů a záznamů;

•	 zprostředkování obchodu a služeb;
•	 vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a 

kopírovací práce;
•	 velkoobchod a maloobchod;
•	 provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost 

v oblasti cest. ruchu;
•	 činnost informačních a zpravodajských kanceláří;
•	 reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;
•	 překladatelská a tlumočnická činnost;
•	 směnárenská činnost.

Řídící orgány společnosti k 31. 12. 2014
Ředitel společnosti
Ing. Jitka Ettler Štěpánková, dat. nar. 17. 1. 1982
Bytem Poštovní 1637/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01
Jmenována od 1. 8. 2011

Správní rada
Předseda
Ing. Petr Kulhánek, dat. nar. 14. 04. 1971
Bytem Terezínská 228/10, Karlovy Vary, PSČ 360 07
Den vzniku funkce: 27.srpna 2014
Den vzniku členství: 1.dubna 2014

Členové
Ing. Jiří Švaříček, dat. nar. 20. 11. 1966
Bytem Zbrojnická 674/4, Karlovy Vary,  PSČ 360 01
Den vzniku členství:1.dubna 2014     
Ing. Wolfgang Háma, dat. nar. 13. 03. 1944
Bytem Nad Řekou 77, Karlovy Vary, Dalovice, PSČ 362 63
Den vzniku členství:11.května  2014
Ing. Werner Hauptmann, dat. nar. 14. 02. 1968
Bytem Závodu míru 687, Stará Role, Karlovy Vary,  PSČ 360 17
Den vzniku členství:1 července 2012
Miroslav Pažďora, dat. nar. 17. 01. 1962
Bytem Pražská silnice 796/9, Karlovy Vary, PSČ 360 01
Den vzniku členství:11.června 2012  
Mgr. Viktor Linhart, dat. nar. 26. 07. 1977
Bytem Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary, PSČ 360 01
Den vzniku členství: 1.července 2012

Dozorčí rada
Předseda
Mgr. Petr Masák, dat. nar. 16. 05. 1952
Bytem Stará Kysibelská 599/33, Karlovy Vary, PSČ 360 09
Den vzniku funkce: 11. července 2012
Den vzniku členství: 1.července 2012
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Členové
Mgr. Ivan Váňa, nar. 22. 9. 1959
Bytem I.P.Pavlova 921/13, Karlovy Vary, PSČ 360 01
Den vzniku členství:14.ledna 2014
Ing. Stanislav Vondráček, dat. nar. 03. 04. 1942
Bytem U Ovčárny 410/19, Doubí, Karlovy Vary, PSČ 360 07
Den vzniku členství: 26. srpna 2014 

Aplikace účetních metod a obecných účetních zásad
Předkládaná účetní závěrka se řídí Vyhláškou č. 504/2002 
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů, pro 
účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není 
podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a 
Českými účetními standardy č.401-414 pro účetní jednotky, 
u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Účetní období: 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014
Rozvahový den: 31. 12. 2014

Zpracování účetnictví
Mzdové práce- dodavatelským způsobem na základě uza-
vřené Mandátní smlouvy s obchodní společností KV KONTO 
s. r. o.; DIČ: CZ25202481
Finanční účetnictví - vlastní zaměstnanec.
Zpracování účetních záznamů: účetní záznamy jsou zpraco-
vávány pomocí software MRP Slušovice

 
Způsoby oceňování, odpisování, účtování
Dlouhodobý hmotný majetek:
•	 oceněný pořizovací cenou
•	 účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu 

se zákonem č.586/1992 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů

Dlouhodobý nehmotný majetek:
•	 oceněný pořizovací cenou
•	 účetní a daňové odpisy shodné, odepisován v souladu 

se zákonem č.586/1992 Sb. ve znění pozdějších před-
pisů § 32a odst. 4

Drobný hmotný majetek:
•	 oceněný pořizovací cenou
•	 s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou 

nepřevyšující Kč 40 000,- není považován za dlouhodo-
bý majetek a je účtován přímo do spotřeby, evidován v 

knize drobného hmotného majetku
 
Zásoby:
oceněné pořizovací cenou
účtování způsobem B
Druhy vedlejších pořizovacích nákladů:
k tiskovinám – překlady, rýmované texty, kreslené obrázky, 
fotografie
k propagačnímu materiálu – poštovné, dopravné

Finanční majetek:
peněžní prostředky na BÚ (CZK, EUR, USD) a v pokladně 
(CZK,EUR)
peníze na cestě (platby kartou nepřipsané ve prospěch BÚ 
do data úč. závěrky)
ceniny (poštovní známky, stravenky)

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na 
českou měnu
Pro účtování v cizí měně během účetního období (valutové 
pokladny, devizové účty, přijaté a vystavené faktury) je pou-
žíván denní kurz vyhlášený Českou národní bankou.
K rozvahovému dni proveden přepočet neuhrazených závaz-
ků a finančních prostředků ve valutových pokladnách a na 
devizových účtech dle kurzu ČNB k 31. 12. 2014
EUR = 27,725 Kč/1 EUR
USD = 22,834 Kč/1 USD

Způsob stanovení opravných položek
a) k majetku - nebylo účtováno
b) k pohledávkám - v souladu se zákonem 593/1992 Sb., 
Zákon o rezervách
tvorba opravné položky v roce 2014
dle §8a) odst. 2e)        5 208,00 Kč
dle §8a) odst. 2a)        20128,00 Kč
 
Celková výše opravných položek k pohledávkám k 31. 12. 2014 
činí        25 336,00 Kč

Doplňující informace k danému účetnímu období
Výsledek hospodaření za rok 2014
Výsledek hospodaření před zdaněním: zisk  178 522,25 Kč

z toho - z hlavní činnosti: ztráta             -248 463,45 Kč 
z toho - z doplňkové činnosti: zisk            +426 985,70 Kč
Daň z příjmu právnických osob                        0  Kč

Způsob zjištění základu daně z příjmů a daňové úlevy na 
dani z příjmů
Způsob transformace účetního hospodářského výsledku na 
daňový základ je uveden v Příloze č.2 II. Oddílu daňového 
přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2014. Zá-
klad daně je snížen v souladu s § 20 odst.7 zákona o daních 
z příjmu o Kč 67 000,-. Peněžní prostředky takto získané (Kč 
12 730,--) budou použity v následujícím zdaňovacím období 
ke krytí výdajů prováděných nepodnikatelských činností.

Splatné závazky vůči orgánům státní správy
- pojistné na soc. zabezpečení  101 643,00 Kč
- pojistné na zdravotní pojištění    43 564,00 Kč
- daň z příjmů ze závislé činnosti    30 118,00 Kč
- silniční daň               0 Kč
- daň z přidané hodnoty   135 908,00 Kč

Datum vzniku u všech uvedených 31. 12. 2014
Splatnost závazků z mezd 20. 1. 2015
Splatnost závazku z DPH 25.1.2015
Úhrady provedeny v termínu splatnosti.

Zaměstnanci a mzdové náklady
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců      13
z toho řídící pracovník          1
stálí zaměstnanci k 31. 12. 2014       13
brigádníci           0

Z celkového počtu zaměstnanců k 31.12.2014 (13)
pro správu           5
pro činnost hlavní i doplňkovou (informátoři)        8
 
- osobní náklady celkem             5 773 641,00 Kč
- mzdové náklady             4 270 986,00 Kč

Z toho
HČ               3 789 061,00 Kč
VČ                              481 925,00Kč

Ostatní sociální náklady
- zákonné (zdravotní, sociální)            1 411 340,00 Kč
- ostatní (přísp.na stravování)                   91 315,00Kč

Výše stanovených odměn a funkčních požitků členů statu-
tárních, kontrolních nebo jiných orgánů
Odměňování členů správní a dozorčí rady nebylo v zaklada-

telské listině stanoveno (§4 odst.2 písm.j). 
Zákon číslo 231/2010 Sb.

Výše úvěrů a záloh poskytnutých členům správní a dozorčí 
rady
Nebyly poskytnuty.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Rozvaha

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2014

Samostatné movité věci - účet 022

1. Osobní automobil ŠKODA OCTAVIA  334 959,69 Kč 
2. Projekční výloha + dataprojektor  193 916,00 Kč 
3. Bigboard  56 000,00 Kč 
4. PC síť z r. 2009  239 337,00 Kč 
5. Soubor vybavení UVA (z daru Sta-
tutárního města Karlovy Vary)

 1 208 790,00 Kč 

6. Venkovní kamera  69 800,00 Kč 
Celkem 2 102 802,69 Kč

Oprávky - účet 082
ad. 1  260 433,00 Kč 
ad. 2  21 221,00 Kč 
ad. 3  56 000,00 Kč 
ad. 4  239 337,00 Kč 
ad. 5  132 967,00 Kč 
ad. 6  69 800,00 Kč 
Celkem 779 758,00 Kč

Zůstatková cena (022 - 082)
ad. 1  74 526,69 Kč 
ad. 2  172 695,00 Kč 
ad. 3  0   Kč 
ad. 4  0   Kč 
ad. 5  1 075 823,00 Kč 
ad. 6  0   Kč 
Celkem 1 323 044,69 Kč
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Dlouhodobý nehmotný majetek k 31. 12. 2014

Sofware (ú. 013) + nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (ú.014)

1. Licence zúčtovací centrum 
COLOSSEUM

 143 296,00 Kč 

2. Jednotný vizuální styl města K. 
Vary (logo)

 173 081,27 Kč 

Celkem 316 377,27 Kč

Oprávky - účet 073+ú.074

ad. 1  143 296,00 Kč 
ad. 2  139 432,00 Kč 
Celkem 282 728,00 Kč

Zůstatková cena (013+014)- (073+074)

ad. 1  0   Kč 
ad. 2  33 649,27 Kč 
Celkem 33 649,27 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - účet 028

- nakoupený  81 740,85 Kč 
- z dotace  8 699,00 Kč 
- darovaný  45 537,00 Kč 
Celkem 135 976,85 Kč
Oprávky - účet 088 135 976,85 Kč
Zůstatková cena 0

Drobný dlouhodobý majetek evidovaný a neuvedený v roz-
vaze k 31.12.2014              1 377 024,66 Kč.

Pohledávky společnosti

Společnost eviduje k 31.12.2014 krátkodobé pohledávky ve 
výši  783 617,-- Kč
Z toho
- pohledávky vůči odběratelům   494 857,00 Kč
- poskytnuté provozní zálohy  144 432,00 Kč
- pohledávky za zaměstnanci    10 784,00 Kč
- pohledávky vůči FÚ        2 090,00 Kč

- nároky na příspěvky ze státního rozpočtu   52 274,00 Kč
- ostatní pohledávky       86 040,00 K
- dohadné účty aktivní        18 476,00Kč
- opravné položky k pohledávkám     25 336,00 Kč

Závazky společnosti
Společnost eviduje k 31.12. 2014 krátkodobé závazky 
ve výši               1 907 882,00 Kč
Z toho 
- závazky vůči dodavatelům   848 224,00 Kč
- závazky vůči zaměstnancům  257 298,00Kč
- závazky vůči OSSZ a zdravotním pojišťovnám   145 207,00 Kč
- závazky vůči FÚ (daň ze závislé činnosti+DPH) 166 026,00 Kč
- závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosprávních celků 
               0 Kč
- jiné závazky     292 040,00Kč
- nevyfakturované dodávky (dohadné účty pasivní) 
       99 087,00 Kč
- přijaté zálohy    100 000,00 Kč

Společnost eviduje k 31.12. 2014 dlouhodobé závazky ve 
výši (úvěr na pořízení dlouhodobého hmotného majetku- 
osobní automobil)    102 648,00 Kč

Vlastní zdroje
- vlastní jmění              1 796 901,00 Kč
- rezervní fond              5 522 221,00 Kč

Výkaz zisku a ztráty
Na základě účetních a daňových předpisů jsou v účetnictví 
sledovány odděleně náklady v druhovém členění na hlavní 
(obecně prospěšnou) činnost a doplňkovou (hospodářskou) 
činnost prostřednictvím analytických účtů a nákladových 
středisek. Kromě toho vznikají i náklady společné, které jsou 
rozvrhovány na hlavní a doplňkovou činnost podle poměru 
výnosů jednotlivých činností k celkovým výnosům.

Náklady
Struktura nákladů obecně prospěšné společnosti

1. náklady - obecně prospěšná 
společnost

7 518 497,10 Kč

2. náklady - doplňková činnost 1 826 035,76 Kč
3. společné náklady 10 271 448,34 Kč
celkem 19 615 981,20 Kč

Významné položky nákladů, které jsou podstatné pro hodno-
cení finanční situace
a) společné náklady

Osobní náklady 5 768 391,00 Kč
Cestovné 25 101,00 Kč
Školení zaměstnanců 75 749,00 Kč
Software 21 987,00 Kč
Nájmy a služby k nájmu nebytových 
prostor

2 432 004,00 Kč

Náklady na provoz webového portálu 170 091,00 Kč
Náklady na pořízení nového webo-
vého portálu

568 144,00 Kč

Telekomunikační služby 62 369,00 Kč   
Účetní a auditorské služby, daňové 
poradenství

127 400,00 Kč   

Spotřeba materiálu (režie, technické 
zařízení)

469 772,00 Kč   

Opravy a údržba (služební automo-
bil, majetek)

197 808,00 Kč   

Ostatní finanční náklady, odpisy 233 626,00 Kč
   

b) vybrané náklady hlavní činnosti (z dotace města v plné 
výši)

Prezentace Karlových Varů v tuzem-
sku a zahraničí

2 086 333,00 Kč 

PPC reklama + on-line aktivity 2 111 412,00 Kč  
Multimedia, fotovideo, mobilní apli-
kace

219 044,00 Kč   

Press tripy, fam tripy 459 735,00 Kč   
Projekty a akce města 1 131 265,00 Kč   
Vzdělávací semináře 4 000,00 Kč   
Ceny do soutěží 4 100,00 Kč   
Cestovné – veletrhy, konference 73 849,00 Kč   
Tisky, propagační předměty, pro-
spektový a výukový materiál

1 154 189,00 Kč   

Ostatní daně a poplatky 45 130,00 Kč   
Náklady na reprezentaci 11 819,00 Kč   

c) Vybrané náklady vedlejší činnosti (z doplňkových aktivit)

Náklady na provoz MRS COLOSSEUM 273 170,00 Kč 
Provize z prodeje vstupenek 107 294,00 Kč  
Služby cestovního ruchu 158 889,00 Kč   
Náklady na Zahájení lázeňské sezony 358 867,00 Kč
Inzerce, reklama 53 750,00 Kč   
Prodané zboží 695 788,00 Kč   
Ostatní finanční náklady 80 176,00 Kč  
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Náklady hlavní a doplňkové činnosti v druhém členění včet-
ně podílu společných nákladů

Účet  Specifikace Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem

501 spotřeba materiálu 1 559 254,22 89 458,03 1 648 712,25
504 prodané zboží 0,00 695 787,77 695 787,77
511 opravy a udržování 162 300,18 35 508,17 197 808,35
512 cestovné 59 234,84 4 505,96 63 740,80
513 N na reprezentaci 11 819,00 9 772,38 21 591,38
518 služby 9 112 077,11 1 470 856,44 10 582 933,55
521 mzdové náklady 3 789 060,59 481 925,41 4 270 986,00
524 zákonné soc.a zdr.poj. 1 254 076,26 157 263,74 1 411 340,00
527 zákonné soc.náklady 79 745,53 11 569,47 91 315,00
531 daň silniční 1 037,10 226,90 1 264,00
538 ostatní daně a poplatky 65 356,80 12 352,24 77 709,04
541 úroky  z prodlení 0,00 0,00 0,00
542 pokuty, penále 0,00 3 000,00 3 000,00
543 odpis pohledávek 0,00 6 050,00 6 050,00
544 úroky z úvěru 7 015,64 1 534,89 8 550,53
545 kurzové ztráty 35 925,39 10 347,45 46 272,84
548 manka a škody 0,00 6 565,18 6 565,18
549 jiné ostatní náklady 90 116,56 80 488,74 170 605,30
551 odpisy DM 262 677,57 23 735,43 286 413,00
552 zůst.cena prod.maj. 0,00 0,00 0,00
559 tvorba opr.položek 0,00 25 336,21 25 336,21
581 poskytnuté příspěvky 0,00 0,00 0,00

CELKEM 19 615 981,20

Výnosy
Struktura výnosů obecně prospěšné společnosti

Specifikace
1.  výnosy z doplňkové činnosti 3 553 270,10 Kč
2. výnosy z nepodnikatelské činnosti 16 241 233,35 Kč
Celkem 19 794 503,45 Kč

 

1. Výnosy z vedlejší doplňkové činnosti 

Průvodcovské služby  264 420,00 Kč 
Provize z ubytování  107 075,00 Kč 
Provize z prodeje vstupenek  550 323,00 Kč 
Provize z TAX FREE - vracení DPH  306 560,00 Kč 
Služby cestovního ruchu  28 854,00 Kč 
Výnosy z komerční reklamy (vč.ZLS)  955 817,00 Kč 
Prodané zboží  857 260,00 Kč 
Pronájmy  63 917,00 Kč 
Úroky  10 599,00 Kč 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  191 307,00 Kč 
Výnosy směnárny  33 575,00 Kč 
Ostatní finanční výnosy  149 069,00 Kč

 2. Výnosy z nepodnikatelské činnosti

Město Karlovy Vary
Přijaté dotace
a) Neinvestiční provozní dotace 15 000 000,00 Kč
b) Akce  „Den s městem“ 40 000,00 Kč

Podpora  projektů 
Přijaté dotace
1. Euregio Egrensis, Regionální sdružení obcí a měst  
      Název: „Propagace destinace a kultury města Karlovy 
Vary prostřednictvím projekční výlohy“

 Celkem 7 653,26 EUR 206 645,91 Kč
z toho neinvestiční 44 571,72 Kč
            investiční 162 074,19 Kč
2. Regionální rada soudržnosti Severozápad
Název: „Rozšíření produktového porfolia města Karlovy 
Vary a diferenciace návštěvníků“

Celkem 839 738,88 Kč

Podpora  z veřejných zdrojů
Přijaté příspěvky
Karlovarský kraj
      Název: „Cyklomapy Karlovarského kraje“

 Celkem 15 000,00 Kč
Úřad práce
Název: „Odborná praxe pro mladé do 30 let v Karlovar-
ském kraji“

Celkem 152 505,00 Kč

Souhrn výnosů pro hlavní činnost
Dotace na činnost (Město Karlovy 
Vary)

 15 000 000,00 Kč 

Dotace na projekty (Město Karlovy 
Vary)

 40 000,00 Kč 

Dotace na projekt Euregia Egrensis 
- Cíl III

 44 571,72 Kč 

Dotace na projekt Regionální rady 
regionu Severozápad

 839 738,88 Kč 

Přijaté příspěvky (Karlovarský kraj)  15 000,00 Kč 
Přijaté příspěvky Úřad práce  152 505,00 Kč 
CLARA II  5 737,65 Kč 
příjmy z nepodnikatelské činnosti  155 155,40 Kč 
Celkem  16 241 233,35 Kč

 

Struktura výnosů o.p.s
Průvodcovské služby  264 420,00 Kč 
Provize z ubytování  107 075,00 Kč 
Provize z prodeje vstupenek  550 323,00 Kč 
Provize z vracení DPH  305 560,00 Kč 
Služby cestovního ruchu  28 854,00 Kč 
Výnosy z komerční reklamy (vč.ZLS)  955 817,00 Kč 
Prodané zboží  857 260,00 Kč 
Tržby z prodeje materiálu a majetku  11 116,00 Kč 
Pronájmy  63 917,00 Kč 
Úroky  11 220,00 Kč 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení  191 307,00 Kč 
Výnosy směnárny  33 575,00 Kč 
Ostatní finanční výnosy  315 184,00 Kč 
Dotace na činnost (Město Karlovy Vary)  15 000 000,00 Kč 
Dotace na projekty (Město Karlovy Vary)  40 000,00 Kč 
Příspěvky na podporu projektů z ve-
řejných zdrojů

 167 505,00 Kč 

Dotace-projekty  878 572,95 Kč 

Rekapitulace výnosů
zdanitelný výnos 19 603 196,57 Kč
nezdanitelný výnos 191 306,88 Kč
Výnosy celkem 19 794 503,45 Kč

Rekapitulace nákladů
daňově uznatelné náklady 19 535 648,89 Kč
daňově neuznatelné náklady 80 332,31 Kč
Náklady celkem 19 615 981,20 Kč

Výsledek hospodaření účetní
výnosy 19 794 503,45 Kč
náklady 19 615 981,20 Kč
Celkem zisk  178 522,25 Kč

  
Výsledek hospodaření daňový
výnosy 19 603 196,57 Kč
náklady 19 535 648,89 Kč
Celkem zisk 67 547,68 Kč
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Rekapitulace hospodaření podle činností: 

HLAVNÍ 
ČINNOST

Výnosy HČ 
celkem

Náklady HČ Náklady HČ 

specifikace Kč specifikace Kč

dotace 15 918 572,95 přímé náklady 7 461 678,10

příspěvky ÚZS 15 000,00 podíl společ-
ných N

8 971 199,70

příspěvky SR 152 505,00 nedaňové ná-
klady

56 819,00

úroky 620,99  
 
 

 
 
 

kurzové zisky 3 442,41

výn. z upl.do-
tací

151 092,00

Celkem 16 241 233,35  16 489 696,80

Výsledek hospodaření v hlavní činnosti  -248 463,45 Kč
Výsledek hospodaření ke zdanění   -191 644,45 Kč

DOPLŇKOVÁ 
ČINNOST

Výnosy VČ 
celkem

Náklady VČ Náklady VČ 

specifikace Kč specifikace Kč

     předmět 
daně

3 361 963,22 přímé náklady 1 816 822,58

     nedaňový 
výnos

191 306,88 podíl společ-
ných N

1 285 948,51

  nedaňové ná-
klady

23 513,31

Celkem 3 553 270,10  3 126 284,40

Výsledek hospodaření v doplňkové  činnosti 426 985,70
Výsledek hospodaření ke zdanění 259 192,13

Výsledek hospodaření ke zdanění celkem 67 547,68 Kč.

 
 

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku od 1. 1. 2014  
do 31. 12. 2014
Obecně prospěšná společnost vykázala v roce 2014 zisk po 
zdanění ve výši 178 522,25 Kč. Zisk bude převeden do re-
zervního fondu.

Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 
okamžikem sestavení účetní závěrky
Změny ve složení správní a dozorčí rady.

Odpovědnost za účetní závěrku
Osobou zodpovědnou za účetní závěrku je ředitelka spo-
lečnosti paní Ing. Jitka Štěpánková. Prohlašuji, že uvedené 
údaje v účetní závěrce odpovídají skutečnosti a žádné pod-
statné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení 
společnosti, nebyly vynechány.

V Karlových Varech dne 30 .4. 2015

07
dodatek dle 

mezinárodních 
standardů

V souladu s platnou legislativou 
vázanou na členství v Evropské 
unii vydává Infocentrum následující 
dodatek:

•	 pracovně-právní vztahy v 
organizaci jsou plně v souladu 
s příslušnou legislativou. 
Zaměstnanci se s příspěvkem 
zaměstnavatele dále vzdělávají 
zejména v cizích jazycích a v 
ovládání výpočetní techniky. 

•	 odměny členům orgánů Infocentra 
(tj. správní a dozorčí rady ) nejsou 
vypláceny. 

•	 odměna auditorovi za rok 2014, 
včetně odměny za poradenství 
v posledních třech měsících 
účetního období, činila 25 000,- Kč.

•	 v oblasti ochrany životního 
prostředí je ve firmě tříděn odpad 
z kancelářské činnosti. Předměty 
obsahující chemikálie (tonery, 
cartridge) jsou odevzdávány 
protihodnotou odborným 
firmám za účelem repasování. 
Jinak činnost Infocentra nemá 
významný vliv na životní prostředí.
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08
zpráva auditora
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09
výpisy z 

usnesení

Výpis z usnesení Dozorčí rady INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 
ze dne 20. 5. 2015

Dozorčí rada Infocentra města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:
1. Přezkoumání hospodářského výsledku Infocentra za rok 2014

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku INFOCENTRA města Karlovy 
Vary o.p.s. za rok 2014 včetně výroku auditora a doporučila ji správní radě ke 
schválení.

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2014

Dozorčí rada přezkoumala Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary 
o.p.s. za rok 2014 bez připomínek a doporučila ji správní radě ke schválení.  

Výpis z usnesení Správní rady INFOCENTRA MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 
ze dne 3. 6. 2015

 Správní rada Infocentra města Karlovy Vary o.p.s. přijala následující usnesení:
1. Výsledek hospodaření Infocentra za rok 2014

Správní rada projednala výsledky hospodaření Infocentra za rok 2014, schvá-
lila účetní závěrku a rozhodla o převedení zisku ve výši 178 522,25 Kč do 
rezervního fondu.

2. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Infocentra v roce 2014

Správní rada schvaluje Výroční zprávu INFOCENTRA města Karlovy Vary o.p.s. 
za rok 2014 bez připomínek.
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10
poděkování 
partnerům

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.,  děkuje všem 
partnerům za spolupráci.

Výroční zprávu vypracovala Ing. Jitka Ettler Štěpánková, ředitelka INFOCENTRA 
MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. 
Zpráva je vydána v počtu 50 výtisků.
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