DOHODA
o přípravě vzájemné akceptace časových jízdních dokladů a propojení tarifních systémů linek městské
hromadné dopravy v Trutnově a linek IDS IREDO Královéhradeckého kraje.
Smluvní strany
1.
Město Trutnov,
IČO: 00278360,
se sídlem Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov,
zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města,
dále jen „město“
2.
OREDO s.r.o.
IČO: 25981854,
se sídlem Nerudova 104/63, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zastoupena Petrem Moravcem, jednatelem,
dále jen „OREDO“
a
3.
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s.,
IČO: 25945408,
se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim,
zastoupena Ing. Jindřichem Poláčkem, předsedou představenstva,
dále jen „dopravce“ nebo „ARRIVA“
uzavírají tuto dohodu:
Článek I.
Účel dohody a přehled současného stavu
1. Účelem dohody je zkvalitnění veřejné dopravy v rámci IDS IREDO na území Královéhradeckého
kraje, prohloubení spolupráce mezi smluvními stranami, zvýšení komfortu cestujících a s tím
související propojení tarifních systémů linek městské hromadné dopravy v Trutnově a linek IDS
IREDO v rámci Královéhradeckého kraje formou vzájemné akceptace časových jízdních dokladů.
2. Dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY, a.s., zajišťuje dopravní obslužnost na území města
Trutnova na základě uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné
dopravy v Trutnově (dále jen „MHD“) mezi dopravcem a městem Trutnovem.
3. OREDO s.r.o. je společnost založená a vlastněná Královéhradeckým krajem (s obchodním podílem
50%) a Pardubickým krajem (s obchodním podílem 50%). Společnost OREDO je na základě
třístranné smlouvy s Královéhradeckým a Pardubickým krajem provozovatelem Integrovaného
dopravního systému IREDO (dále jen „IDS IREDO“) na území Královéhradeckého a Pardubického
kraje. Dále je Společnost OREDO provozovatelem Centrálních systémů IDS IREDO a poskytovatelem
služeb IDS IREDO.
4. Město, Královéhradecký kraj a dopravce v roce 2011 uzavřeli smlouvu o uznávání časových
jízdních dokladů MHD města Trutnova na příměstských linkách veřejné linkové autobusové dopravy
v rámci IDS IREDO.
5. V rámci IDS IREDO jsou integrovány autobusové linky a železniční doprava a v rámci tarifního
systému jsou provozovány bezkontaktní čipové karty IREDO, které jsou vedle funkce elektronické
peněženky i výhradním nosičem vícedenního jízdného IREDO. Tarif IDS IREDO umožňuje cestovat v
Královéhradeckém a Pardubickém kraji na jeden jízdní doklad bez ohledu na to, který autobus nebo
vlak cestující pro zamýšlenou dopravu na trase využije.

Článek II.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je příprava akceptace časových jízdních dokladů IDS IREDO (uložené ve formě
časových kupónů na kartách IREDO) na linkách městské hromadné dopravy v Trutnově provozované
společností ARRIVA.
2. Předmětem této dohody je stanovení rámce způsobu finančního vyrovnání za vzájemnou akceptaci
časových jízdních dokladů a vzájemných závazků.
Článek III.
Závazek OREDA
1. OREDO souhlasí s tím, že karty IREDO mohou být využívány městem a dopravcem ARRIVOU
v rámci systému MHD jako platební prostředek pro úhradu jednotlivého jízdného (elektronická
peněženka) a jako identifikátor pro časové kupóny MHD. Za tím účelem budou ke kartám IREDO v eshopu MHD (https://mhdtrutnov.arriva.cz/) přiřazovány časové jízdní doklady MHD dopravce ARRIVA.
Náklady na provoz systému bezkontaktních čipových karet IREDO a systému rozúčtování (clearingu)
časových kupónů MHD a časových kupónů IREDO ponese společnost OREDO.
Článek IV.
Závazek města a dopravce
1. Město se zavazuje ve spolupráci s dopravcem ARRIVOU upravit odbavovací systém MHD
dopravce tak, aby byly uznávány v odbavovacím systému dopravce MHD také časové jízdní doklady
IDS IREDO. Za tím účelem poskytne město dopravci částku v maximální výši 198.750, - Kč bez DPH.
Další náklady spojené s úpravou odbavovacího systému dopravce se zavazuje zaplatit dopravce.
Článek V.
Závazky smluvních stran
1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí pro vznik dodatku smlouvy dle čl. I.4. (OREDO
přistoupí ke smlouvě), ve kterém bude vypořádána vzájemná akceptace časových jízdních dokladů
MHD na linkách IDS IREDO financovaných Královéhradeckým krajem a časových jízdních dokladů
IREDO na linkách MHD včetně pravidel pro jejich rozúčtování (clearing).
Článek VI.
Závěrečná ujednání
1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
3. Dohoda může být měněna pouze písemným číslovaným dodatkem.
4. Tato dohoda je uzavírána v souladu s rozhodnutím Rady města Trutnova č. ………
V Trutnově dne

V Hradci Králové dne

…………………………
Mgr. Ivan Adamec
starosta

………………………………
Petr Moravec
jednatel

V Chrudimi dne

……………………………
Ing. Jindřich Poláček
předseda představenstva

