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Smlouva o spolupráci při provozování Dopravního infocentra Krnov

Článek I.
Smluvní strany

1. Koordinátor ODIS s.r.o.
se sídlem: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
zastoupená: Ing. Alešem Stejskalem a Ing. Martinem Dutkem, jednateli společnosti
IČ: 64613895 DIČ: CZ64613895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8979
bankovní spojení: 
kontaktní osoba: , e-mail: , tel: 
dále jen „KODIS"

2. ARRIVA MORAVA a.s.
se sídlem: Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupená: Ing. Jaromírem Walaskim, MBA, místopředsedou představenstva 
IČ: 25827405 DIČ: CZ699001947
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2080 
bankovní spojení:  
kontaktní osoba:  
dále jen „AM"

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

1. KODIS je provozovatelem Dopravního infocentra v Krnově, umístěného v prostorách OD, 
Zámecké nám. 4, Krnov.

2. AM je provozovatelem linek MHD v Krnově.
3. Předmětem této smlouvy je dohoda smluvních stran o vzájemné spolupráci při provozování 

Dopravního infocentra v Krnově.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. KODIS se zavazuje:
a. Provozovat Dopravní infocentrum v Krnově.
b. Poskytovat veřejnosti informace o dopravě v Krnově a v Moravskoslezském kraji.
c. Vydávat bezkontaktní čipové karty ODISka.
d. Přijímat od cestujících reklamace karet ODISka, vydaných AM, a předat je k vyřízení 

vydavateli.
e. Umožnit cestujícím s dlouhodobým časovým jízdným zakoupeným u dopravce AM, 

při nefunkčnosti karty převod na karty vydavatele KODIS.



f. Prodávat jízdní doklady a dobíjet elektronickou peněženku pro cestování v Krnově a 
Moravskoslezském kraji v rámci Integrovaného dopravního systému ODIS.

2. AM se zavazuje:
a. Převzít a vyřídit reklamace karet ODISka, vydaných AM.
b. Podílet se na nákladech provozu Dopravního infocentra v Krnově dohodnutou 

částkou.

Článek IV.
Cena služby

1. Smluvní strany se dohodly, že se AM bude podílet na provozu Dopravního infocentra Krnov 
částkou 5.500,- Kč bez DPH / měsíc.

2. Dohodnutá částka bude uhrazena na základě faktury vystavené KODISem jednou měsíčně za 
uplynulé období.

Článek V.
Platnost smlouvy

1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran s účinností od 1. 5. 2020.
3. Smlouva může být vypovězena bez udání důvodů oběma smluvními stranami, a to

s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy mohou být měněna pouze písemným dodatkem se souhlasem obou 
smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
3. Obě strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svého 

souhlasu připojují pod její text vlastnoruční podpisy osob oprávněných za smluvní strany
v této věci jednat.

V Ostravě dne

Ing. Jaromír Walaski, MBA 
Místopředseda představenstva 

ARRIVA MORAVA a.s.

V Ostravě dne i  O -

Ing. Aleš Stejskal Ing. Martin Důtko
jednatel jednatel

Koordinátor ODIS s.r.o.




