
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisO (dále jen „občanský 

zákoník") 
(dále jen „tato Smlouva") 

KORDIS JMK, a.s., 

se sídlem: Nové sady 30,602 00 Brno 

zastoupená: Ing. Jiřím Horským, redltelem společnosti 

IČO: 26298465 

DIČ: CZ26298465 

Smluvnl strany: 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753 

na straně jedné 

(dále jen „KORDIS") 

a 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., 

se sídlem Tf. Maršála Malinovského 874,686 01 Uherské Hradiště 

zastoupená: Ing. Radislavem Kusákem, předsedou představenstva 

IČ: 27752968 

DIČ: CZ27752968 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5113 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Uherské Hradiště 

Číslo účtu: 43-950 020 267/0100 

na stráně druhé 

(dále jen „Dopravce") 

KORDIS a Dopravce jsou označováni společně dále jen jako „Smluvní strany" 
a samostatně též jako „Smluvnl strana". 

PREAMBULE 

KORDIS je koordinátorem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK). KORDIS jako 
koordinátor IOS JMK ve spolupráci s dopravci a dalšími subjekty provozuje systémy umožňující nákup, prodej a ověření 
platnosti přepravních dokladO IDS JMK. KORDIS zajišťuje rozdělení tržeb z prodaných přepravních dokladO v rámci systému 
IDSJMK mezi jednotlivé dopravce a jejich vypořádání. 

KORDIS a Dopravce mají mezi sebou uzavřenu minimálně Jednu platnou a účinnou Smlouvu o podmínkách pfopravy v systému 
IDSJMK (dále "Smlouva o podmínkách plepravy"). 

ČLÁNEKl 
PiiEDMIT, ÚČEL A OBSAH SMLOUVY 

KORDIS a Dopravce touto Smlouvou upravuji své vzájemné vztahy při prodeji, kontrole a vracení přepravních dokladO 
umožňujících jejich držitelilm využít právo na přepravu na spojích IDS JMK. 
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Vybrané prostfedky za prodej přepravních doklad O IDS JMK jsou zdanitelným pfijmem KORDIS a vybrané prostředky použije 
KORDIS na úhradu podllO Dopravce a dalších dopravcO na tržbách IDSJMK podle pravidel dělení tržeb stanovených ve Smlouvě 
o podmínkách přepravy. 

Koupí přepravního dokladu IDS JMK uzavírá kupující s KORDIS smlouvu o zajištění pfepravy, na základě které má v rozsahu 
prostorové a časové platnosti přepravního dokladu IDS JMK zajištěno právo na přepravu na spoj/ch IDS JMK prostfednictvím 
dopravních služeb Dopravce a dalších dopravcO IDS JMK. · 

Zahájením nástupu do vozidla na spoji IDS JMK je splněna smlouva o zajištění přepravy mezi kupujlcím a KORDIS a současně 
Je uzavřena přepravní smlouva IDS JMK mezi kupujícím a prvním dopravcem. Prvním dopravcem mOže být Dopravce nebo 
Jiný dopravce v systému IDS JMK. 

Disponuje - li cestující přepravnlm dokladem IDS JMK platným ve spoji Dopravce, Dopravce akceptuje uzavřeni přepravní 
smlouvy cestujícím dané nástupem do vozidla, k této přepravnl smlouvě pflstupuje okamžikem zahájení nástupu do vozidla 
a podílí se na jejím plněni. 

CLÁNEK2 
POVINNOSTI AZÁVAZ.KY SMLUVNÍCH STRAN 

Dopravce se zavazuje: 

• v dopravních službách zapojených do IDS JMK ve vztahu k přepravním dokladOm IDS JMK plnit povinnosti 
stanovené ve Smlouvě o podmínkách pfepravy; 

• na základě platného přepravního dokladu IDS JMK poskytnout cestujidmu pfepravní službu v souladu se Smlouvou 
o podmínkách přepravy; 

V souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy o podmínkách pfopravy se KORDIS zavazuje: 

• řádně a včas stanovovat podíly na tržbách z jízdného Jednotlivých dopravcll IDS JMK; 

• provádět každý kalendářní měsíc vypořádání tržeb, jehož vyúčtovacím obdobím Je předchozí kalendářní měsíc, 
přičemž do vypořádáni tržeb budou zařazeny všechny tržby z vydaných pfepravnlch dokladů vydaných jménem a 
na účet KORDIS v rámci zúčtovaclho obdob! po odečteni prodejní sazby se zohledněním prfpadných reklamací a 
vratek; 

• provádět další úkony vyplývajlcí z Prílohy č. 4 Smlouvy o podmínkách přepravy. 

ČLÁNEK3 
PODÍL NA TRŽ8ÁCH Z JÍZDNtHO A VYPOAÁDÁNÍ TRŽEB 

Tržby z přepravních dokladů prodaných pod obchodním Jménem KORDIS budou po odečtení prodejní sazby zahrnuty do 
měsíčního vypořádáni tržeb za příslušný měsíc dle přílohy č. 4 Smlouvy o podmínkách přepravy. 

Metodika výpočtu podílů na tržbách z jízdného a pravidla pro vypořádáni tržeb jsou stanovena v Příloze č. 4 Smlouvy o 
podmínkách přepravy. 

CLÁNEK4 
FAKTURACE A ÚHRADY 

Dopravce v souladu s Přílohou č. 4 Smlouvy o podmínkách přepravy vystavuje KORDIS fakturu, popř. faktury ve výši 
odpovídající podílu na tržbách z Jízdného z přepravních dokladll vydaných jménem a na účet KORDIS, který nálež! Dopravci. 
Fakturované částky Jsou zdanltelnýml přijmy Dopravce za poskytováni přepravních a souvlsejlcich služeb v pravidelné 
hromadné osobní dopravě, pl'lčem! na službu provedeni přepravy (podíl na tržbách) se uplatňuje sazba DPH dle platné 
legislativy. 

Smluvnl strany se zavazují provést úhrady vzniklých pohledávek v souladu se Smlouvou o podmlnkách přepravy, zejména Její 
Prllohou č. 4. 

ČLÁNEK S 
ZÁvfREfNÁ USTANOVENÍ 

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem Jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti od 1. 9. 2022. Vyžaduji-li to však 
právní předpisy, odchylně od predchozí věty nabývá tato Smlouva účinnosti zverejněním v registru smluv podle zákona 
I!. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
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registru smluv), ve znění pozdějších předpisll. KORDIS se zavazuje v takovém pflpadě zajistit uveřejněni této Smlouvy v 
registru smluv v termínu třiceti dnů od jejího podpisu oběma Smluvníml stranami. 

Tato Smlouva m0že být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, postupně číslovanými dodatky, 
které musí být podepsány oběma Smluvními stranami. Tyto dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. 

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 

504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace, souhlasí s Jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a je platná a účinná po dobu, po kterou má Dopravce s KORDIS uzavřenu alespoň 
jednu Smlouvu o podmínkách přepravy. 

Obě Smluvní strany Jsou oprávněny ukončit tuto Smlouvu dohodou nebo výpovědí. 

Výpověď musí mít písemnou formu a musí být doručena druhé Smluvní straně. 

Výpovědní lhllta činí ti'i (3) měsíce a počíná běžet kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v Jehož průběhu byla výpověď 
doručena druhé Smluvní straně. 

Vzájemná práva a povinnosti ze skončené Smlouvy si Smluvní strany vypořádají do šesti (6) měsícll od ukončení Smlouvy v 
souladu s příslušnými ustanoveními Přílohy č. 4 Smlouvy o podmínkách přepravy 

Pfíloha: Vzor vypořádání trfeb 

Za KORDIS Za Dopravce 

Ing. Jiří Horský, fedltel společnost! Ing. Radislav Kusák, předseda představenstva 
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KORD'lS JMK. 1.s..Nfflady 9C"'10. 602 00 8nio 
KocnlWtorlff!eSnr4118md.op'lwiMl)CémuJ~"1,lc 
. ~. . ... ,_ ldtfon: +4iO s-t3 ◄U 6!1Í~ fn: +420 "43 426 649 

o-mail: info@konú:jmt.o:, ,...,,_Jo:,nfi,,-~ 

Měsíční vypořádání tržeb z jízdného v tarifu IDS JMK číslo: .. .. /2022/ .. ... 

Obchodní jméno dopravce: 
IČO dopravce: 
Období: ................. .. 2022 

Na základě Smlouvy o spolupráci Vám pro přeúčtování trž.eb IDS JMK za měsíc ••••••••• 
2022 zasíláme následující vypořádání tržeb: 

Položka Základ bez DPH DPH10% Celkem vč. DPH 
Závazek z prodeje jízdních dokladů 
Pohledávka za oodíl na tržbách z jízdného 
Pohledávka z odměny za orodei 
Pohledávka z prodejních sazeb 
Vyplacené zálohy 
Saldo závazků a pohledávek 
Porovnáním závazků. pohledávek a vyplacených záloh vzniká: 
Závazek ve výši .......... Kč. Uhradu proveďte ve prospěch účtu KORD IS JMK 
............................. do .............. Jako variabilní symbol uveďte číslo vypořádání tržeb. 
Pohledávka ve výši .............. Kč, která bude uhrazena z účtu KORD IS JMK 
................... do .............. . na Váš účet č ... . .... .... .... .... .... .. .... 

Zpracoval: Ing. Pavel Dostál 
vedoucí ekonomického odboru 

V Brně dne .... . ................ . 

Ing. Jiří Horský 
ředitel společnosti 

KORDIS JMK, .a.s. 




