
Smlouva o distribuci Jihočeské krajské jízdenky JIKORD plus
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

JIKORD s.r.o.
se sídlem: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
IČO: 281 17 018
DIČ: CZ 281 17 018
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
18159
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 270687404/0300
zastoupena: jednatelem společnosti
jako „vydavatel“ na straně jedné

a

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.
se sídlem: Žižkova tř. 1914/1a, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
IČO: 26060451
DIČ: CZ26060451
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1300
zastoupena: předsedou představenstva a
místopředsedou představenstva
jako „prodejce“ na straně druhé

Preambule
1. Vydavatel zastupuje zájmy prodejců (dále jen „prodejci“), kteří společně s vydavatelem uzavřeli
„Smlouvu o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus“ (dále jen „Smlouva JIKORD
plus“).

I.
1. Vydavatel je organizace založená Jihočeským krajem, která je pověřena plněním úkolů při zřizování
a organizaci veřejných služeb v přepravě cestujících na území Jihočeského kraje jako předmět
veřejného zájmu Jihočeského kraje.

2. Vydavatel jménem dopravců vydává celodenní síťovou Jihočeskou krajskou jízdenku JIKORD plus
(dále jen „jízdenka JIKORD plus“ nebo jen „jízdenka“), jejíž platnost je zavedena od 1. 7. 2015.

3. Jízdenka JIKORD plus je papírový jízdní doklad opatřený ochrannými prvky a jedinečným sériovým
číslem v nominální hodnotě 250,- Kč včetně druhé snížené sazby DPH. Validace jízdenky je provedena
vepsáním dne použití do vyznačeného pole ve tvaru dd.mm.rrrr, kdy platnost jízdenky je stanovena
po celý den s přesahem do 03:00 hodiny ranní dne následujícího. Vepsání data provede cestující před
nastoupením do vozidla veřejné dopravy. Bez vepsání data a přelepu je jízdenka neplatná.

4. Veškeré informace o užití, rozsahu platnosti, smluvních dopravcích a prodejních místech jsou
uvedeny na internetových stránkách www.jikord.cz.

II.



 
 
 

 

1. Prodejce se zavazuje k prodeji jízdenek podle této smlouvy cestujícím, přičemž cena 250,- Kč za 
jízdenku je cenou konečnou.  
 
2. Prodejce bere na vědomí, že dodávané jízdenky představují z daňového hlediska poukázku na 
službu, jejíž cena je regulována tarifem schváleným Jihočeským krajem.  
 
3. Prodejce se zavazuje za účelem uvedeným v odst. 1 tohoto článku jízdenky od vydavatele převzít 
a předat následně veškerý výtěžek za realizovaný prodej vydavateli, a to postupem a ve lhůtách 
stanovených touto smlouvou, zejména v čl. IV této smlouvy.  
 
4. Výtěžek z prodeje jízdenek je majetkem dopravců a bude rozdělen vydavatelem dle poměru 
sjednaného v příloze č. 2 Smlouvy JIKORD plus.  
 
5. Prodejce se zavazuje, že spolu s prodejem jízdenky upozorní zákazníka na její základní rozsah 
a způsob užití. Materiály k rozsahu a způsobu užití jízdenky předá prodejci vydavatel nejpozději 
14 dní před zahájením prodeje.  
 
6. Prodejce může pověřit prodejem jízdenek další osobu. Veškeré povinnosti vyplývající z této 
smlouvy je povinen vůči vydavateli činit prodejce osobně.  
 
7. Vydavatel a prodejce se dohodli, že pokud bude potřeba vystavit daňový doklad, odkáže prodejce 
zákazníka na vydavatele a ten daňový doklad vystaví.  
 
 

III. 
1. Vydavatel předává prodejci jízdenky na základě předávacího protokolu, jehož vzor je přílohou č. 1 
této smlouvy. Jakmile dojde k vyprodání 70 % prodejcem aktuálně převzatých jízdenek, informuje 
prodejce vydavatele na email buda@jikord.cz, který ve lhůtě 14 dnů od přijetí oznámení zajistí 
doplnění zásoby jízdenek.  
 
2. Při převzetí jízdenek je prodejce povinen zkontrolovat jejich počet a potvrdit jejich převzetí na 
předávacím protokolu.  
 
3. Prodejce se zavazuje vést řádnou číselnou evidenci jízdenek k jednoznačnému prokázání jejich 
prodeje po dobu platnosti této smlouvy.  
 
4. Smluvní strany se dohodly, že prodejce je povinen vydavateli předávat pravidelně soupis 
prodaných jízdenek s uvedením jejich sériových čísel, a to měsíčně, vždy nejpozději do 10. dne měsíce 
následujícího. Soupis sériových čísel jízdenek bude prodejci předán spolu s předávacím protokolem 
a následně mu bude zaslán elektronickou poštou na adresu buda@jikord.cz Soupis sériových čísel 
s vypsáním prodaných jízdenek zašle prodejce vydavateli elektronickou cestou na adresu 
buda@jikord.cz měsíčně vždy nejpozději k 10. dni měsíce následujícího. Vzor soupisu sériových čísel 
jízdenek je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.  
 
5. Prodejce bude dbát, aby nedošlo k poškození, zničení, ztrátě či odcizení jízdenek a odpovídá za 
škodu, která nesplněním této jeho povinnosti vznikne. Prodejce neodpovídá dle předchozí věty za 
škody vzniklé vyšší mocí. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení 
§ 2428 zákona občanského zákoníku. 
 
6. Provize prodejce je 10,- Kč včetně základní sazby DPH z každé prodané jízdenky.  

 



 
 
 

 

IV. 
1. Vydavatel obdrží měsíční vyúčtování za prodané jízdenky od prodejce v plné výši elektronickou 
cestou na adresu buda@jikord.cz a zároveň prodejce zašle tento výtěžek z prodeje jízdenek na 
bankovní účet č. ú. 270687404/0300 určený vydavatelem, a to vždy nejpozději do 10. dne 
následujícího měsíce. Zároveň vydavatel zašle prodejci platbu za provizi z prodeje jízdenek, která 
odpovídá počtu prodaných jízdenek v daném měsíci.  
 
2. Vydavatel musí provést rozúčtování podílů jednotlivých prodejců na celkovém výtěžku za jízdenky 
(v úrovni včetně DPH) dle přílohy č. 2 Smlouvy JIKORD plus. Toto rozúčtování doručí elektronicky 
jednotlivým prodejcům v termínu do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce tak, aby jednotliví 
prodejci mohli předmětné podíly na výtěžku z prodeje jízdenek zahrnout do svých přiznání k DPH.  
 
3. Vydavatel dále provede rozúčtování nákladů spojených s administrativními činnostmi vydavatele 
a provizí z prodaných jízdenek na jednotlivé prodejce v poměru a výši stanovené přílohou č. 2 
smlouvy JIKORD plus.  
 
4. V případě, že se prodejce dostane do prodlení s vyúčtováním a s bezhotovostním převodem částky 
dle odst. 1 tohoto článku, je povinen vydavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku, 
přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok vydavatele na náhradu škody, či nárok na 
škodu třetím osobám.  
 
5. V případě, že se vydavatel dostane do prodlení s vyúčtováním a úplatou částky dle odst. 6. článku 
III. nebo dle odst. 2. tohoto článku, je povinen prodejci zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci § 2050 
občanského zákoníku, přičemž ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok prodejce na náhradu 
škody, či nárok na škodu třetím osobám.  
 

V. 
Vydavatel má právo provádět u prodejce kontrolu dodržování podmínek této smlouvy 
zaměstnancem, který se prokáže pověřením vydavatele k provedení této kontroly.  
 

VI. 
1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, s platností do ……………………………..(31.12. ……..)  
 
2. Smlouva se automaticky prodlužuje vždy o jeden rok, pokud žádná ze smluvních stran nejpozději 
ve lhůtě tří měsíců před uplynutím platnosti a účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do 30. 09. daného 
roku tuto smlouvu nevypoví.  
 
3. Smlouva může být ukončena kdykoliv písemnou výpovědí i bez udání důvodu prokazatelně 
písemně doručenou druhé smluvní straně s tím, že smlouva zaniká ke dni uplynutí výpovědní doby. 
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
prokazatelném písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.  
 
4. Po ukončení této smlouvy z jakéhokoliv důvodu je prodejce povinen vydavateli vrátit jízdenky na 
základě písemného předávacího protokolu, kde bude uveden jejich počet a sériová čísla, a to 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Ve stejné lhůtě je prodejce 
povinen předat seznam vydaných jízdenek spolu s jejich sériovými čísly ve smyslu čl. III., odst. 4 této 
smlouvy a veškerý výtěžek za realizovaný prodej jízdenek dle čl. II., odst. 3 této smlouvy. Vydavatel 
následně provede rozúčtování podílu prodejce na výtěžku za prodej jízdenek, přičemž na vyúčtování 
a splatnost částek se použije čl. IV odst. 2 a 3 této smlouvy.  



 
 
 

 

 
5. Vydavatel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy upravit jednotlivé emise jízdenek, zejména 
pak ve vazbě na jejich zabezpečení. O této změně je povinen písemně informovat prodejce nejpozději 
2 týdny před jejich zavedením do prodeje.  
 

VII. 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních 
stran. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně shodně prohlašují, že sjednané podmínky této 
smlouvy platí také pro jejich vzájemná práva a povinnosti pro období od dne zahájení prodeje do dne 
nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. 
 
2. Smluvní strany činí nesporným, že tato smlouva je závislá na smlouvě o spolupráci ve smyslu 
§ 1727 občanského zákoníku s tím, že dojde-li k ukončení smlouvy o spolupráci, tato smlouva je 
ukončena nejpozději ke dni ukončení smlouvy o spolupráci. Pro vyloučení všech pochybností smluvní 
strany sjednávají, že ukončení této smlouvy nemá žádný vliv na platnost a účinnost smlouvy 
o spolupráci.  
 
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise.  
 
4. Pokud by se kterékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost této smlouvy. V takovém případě bude neplatné ustanovení této 
smlouvy nahrazeno ustanovením platným a účinným, kterým bude přípustným způsobem dosaženo 
cíle sledovaného neplatným nebo neúčinným ustanovením. Smluvní strany jsou povinny si 
poskytnout vzájemně součinnost při realizaci práv z této smlouvy.  
 
5. Veškeré změny nebo doplnění Smlouvy musí být učiněny pouze ve formě následně vzestupně 
číslovaných písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je 
taková změna nebo doplnění Smlouvy neplatné, přičemž pro vyloučení pochybností Smluvní strany 
konstatují, že písemná forma není zachována při právním jednání učiněném elektronickými nebo 
technickými prostředky ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 občanského zákoníku. Za písemnou formu 
se považuje pouze forma listinná. Výjimku tvoří automatické prodlužování smlouvy dle čl VI. odst. 2 
této smlouvy. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu o záležitostech touto 
smlouvou upravených a nahrazuje všechny jejich dosavadní konkludentní, ústí či jiné dohody 
o záležitostech upravených touto smlouvou, s výjimkou dohod obsažených ve Smlouvě o spolupráci, 
pokud takové dohody existují.  
 
7. Závěrem smluvní strany prohlašují, že si obsah smlouvy pečlivě přečetly, a že s jejím obsahem 
souhlasí. Tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a srozumitelné vůle, strany se dohodly na 
celém jejím obsahu, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
Příloha:  
č. 1 – Vzor předávacího protokolu včetně Soupisu sériových čísel jízdenek JIKORD plus  
 
V Českých Budějovicích dne …………………………  V Českých Budějovicích dne ………………………… 

 
 

……………………………………………………..   …………………………………………….......... 
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.  JIKORD s. r. o.                                  



 
 
 

 

 
Příloha č.1.  
Vzor předávacího protokolu včetně Soupisu sériových čísel jízdenek JIKORD plus 
 
  

Předávací protokol 

Společnost JIKORD s.r.o. zastoupená ve věci předání jízdenek p. 
……………………………………………………………………….předává dne…………………………….                                 
dopravci/smluvnímu prodejci……………………………………………………………………………. 

zastoupenému …………………………………………. 

………….ks  Jihočeské krajské jízdenky JIKORD plus evidenčních čísel ve 

vzestupné řadě od ……………….. do ………………… včetně informačních pokynů pro 

cestující veřejnost.  Cena jedné jízdenky činí 250,- Kč (slovy dvěstěpadesát 

korun českých) včetně DPH, z čehož vyplývá, že celková hodnota předaných 

…..ks jízdenek činí ……….Kč  (slovy ………………….korun českých) včetně DPH. 

Prodej jízdenek a jejich evidenci bude dopravce/prodejce  zajišťovat v souladu 
se „Smlouvou o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus“. 

Zástupce prodejce potvrzuje, že prodejce byl v předstihu informován o  

zavedení síťové jízdenky, rozsahu platnosti,  její charakteristice včetně 

zabezpečovacích ochranných prvků. Současně se zavazuje neprodleně zajistit 
distribuci jízdenek na svá prodejní místa. 

Předávací protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž oba mají platnost  
originálu. 

 

V …………………………………………dne ………………………………… 

 

Předal - za JIKORD s.r.o.:                           Převzal  - za prodejce:  

 

………………………………………………………       ……………………………………………………….                                                    


