
Smlouva o využíváni internetového portálu CISnel

Název: CHAPS spol. s r.o.
Sídlo: Brno, Bráfbva 1617/21. PSČ: 616 00
Zástupce: i
IČ: 475 47 022
DIČ: CZ47547022
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Zápis v OR: Krajský soud v Brně oddíl C., vložka 1 763 1

dá lejen ,,CHAPS

Název: Město Třeboň
Sídlo: Třeboň, Palackého náměstí 46. PSČ: 379 01
Zástupce:
IČ: 002 47 618
DIČ: CZ00247618
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:

dále jen,,Uřacf

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.
tuto smlouvu
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o využívání internetového portálu CISnet
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Smlouvo o využíváni internetového portálu CISnet

1 Výklad pojmů
CISJŘ celostátní informační systém o jízdních řádech, který z pověření Ministerstva

dopravy ČR vede CHAPS
C/Snet internetový portál, který slouží pro:

• předkládání, kontrolování a postupování jízdních řádů do CJSJŘ
• využívání jízdních řádů postoupených do CISJŘ k vyhodnocování dopravní 

obslužnosti
CISnet vytvořil a provozuje CHAPS.

2 Předmět Smlouvy
2.1 Předmětem Smlouvy je dohoda o podmínkách využívání CISnet Úřadem. CISnet je provozován 

v režimech Standardní a Nadstandardní. Popis režimů je v Příloze číslo 1.

3 Závazky Úřadu
3.1 Využívat CISnet výhradně pro své interní potřeby.
3.2 Dodržovat bezpečnostní pravidla provozu CISnet.
3.3 V případě využívání Nadstandardního režimu uhradit CHAPS cenu za využívání CISnet ve výši a 

v termínu dle článku 5 Smlouvy.
3.4 Adresa Úřadu pro zasílání elektronické korespondence související s provozem CISnet je: 

e.podatelna@mesto-trebon.cz

4 Závazky CHAPS
4.1 Poskytovat servisní podporu, poradenskou činnost a služby související s využíváním CISnet 

v rozsahu Přílohy 1 dle režimu dohodnutého v bodě 5.2.
4.2 Udržovat aplikace a data na CISnet v aktuálním stavu zejména v souvislosti se změnami 

legislativy souvisejícími se zákonem o silniční dopravě, CISJŘ a dotační politikou ČR.
4.3 Do 10 dnů po podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran zřídit Úřadu jeho 

přístupové jméno a heslo a umožnit mu využívání CISnet.

5 Cena a platební podmínky
5.1 Cena bez DPH za využívání CISnet Úřadem v rozsahu dle článků 3 a 4 Smlouvy je O,- Kč/rok 

za režim Standardní, 6.000, - Kč/rok za režim Nadstandardní.
Smluvními stranami byl dohodnut Standardní režim využívání CISnet.
CHAPS je oprávněn fakturovat Úřadu cenu za využívání Nadstandardního režimu CISnet dle 
bodu 5.1 vždy ke 30.6. aktuálního roku.

5.4 Cena uvedená v bodě 5.1 je splatná na základě daňových dokladů vystavených CHAPS.
5.5 Daňové doklady vystavené CHAPS jsou splatné do 14 dnů od jejich doručení Úřadu.
5.6 Počínaje dnem 1.1.2020 bude cena za využívání Nadstandardního režimu CISnet v aktuálním 

roce zvýšena o míru inflace v předcházejícím kalendářním roce vyhlášenou Českým statistickým 
úřadem.

6 Ukončení smluvního vztahu
6.1 Každá ze smluvních stran může ukončit Smlouvu bez uvedení důvodu písemnou výpovědí

s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, kdy druhá smluvní strana prokazatelně obdržela písemné vyhotovení 
výpovědi.

6.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit s účinností od doručení písemného 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně v případě zvlášť závažného nebo opakovaného
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porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Za zvlášť závažné porušení bude 
považováno zejména porušení ustanovení článků 3 a 4 Smlouvy.

6.3 Smlouvu lze rovněž ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

7 Ostatní ustanovení
7.1 Smlouvu se uzavírá na dobu neurčitou.
7.2 Smlouva opravňuje Úřad k využívání CISnet na libovolném množství svých počítačů.
7.3 CHAPS nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené zneužitím CISnet v případě 

nedodržení bezpečnostních pravidel provozu CISnet Úřadem.
7.4 CHAPS nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé nefunkčností CISnet způsobené 

zásahem vyšší moci. Vyšší mocí je pro účely této Smlouvy chápán i výpadek:
• elektrické energie
* připojení k internetu

v sídle CHAPS z jakýchkoliv důvodů neovlivnitelných CHAPS.
7.5 Veškeré vztahy mezi smluvními stranami, pokud nejsou ve Smlouvě upraveny, se řídí platnými 

právními předpisy České republiky.
7.6 Smluvní strany prohlašuji, že Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a 

nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7.7 Veškeré změny Smlouvy mohou být provedeny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to 

formou písemného dodatku podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.8 Smlouvu je platná a účinná ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

V případě, že je účinnost smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (dále jen 
„zákon o registru smluv11), v platném znění, podmíněna uveřejněním této smlouvy v registru 
smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Úřad.

7.9 Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 
exemplář.

7.10 Nedílnou součástí Smlouvy je Příloha číslo 1: Režimy CISnet.

V Třeboni dne .. Á\ S.~f..... 2019

/

PaedDr. Jan Vána
CHAPSspol. s r.o. Úřad
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Příloha číslo 1: Režimy CISnet

Provoz

Činnost
Režim

Standardní Nadstandardní

nahrávání, schvalování, postupování jízdních řádů 
do CIS JŘ

pracovní dny 
8:00-16:00 hod.

nepřetržitě vyjma 
servisních úkonů

servisní podpora, poradenská činnost (telefon, e-mail) žádná pracovní dny 
8:00-16:00 hod.

zapracování nových funkcí dle požadavků Úřadu žádné práce v rozsahu 
do 20 hod./rok

školení uživatelů žádné 1 x 2 hod./rok

Funkce

Činnost

Režim

Standardní

" .....
1

N
adstandardní

nahrání dat, přehled nahraných dávek, vymazání dat ano ano
schválení / neschválení linek, zobrazení linek ve formě výlepu ano ano
postoupení schválených dat do CIS JŘ ano ano
elektronická komunikace s dopravci ano ano
aktualizace celostátních registrů ano ano
vyhledávání dávek, přehled dat uspořádaný podle čísel linek ano ano
barevné rozlišení nahraných linek a dávek podle stavu jejich zpracování ano ano
vyhledávání linek a dávek pomocí zástupných znaků a podle jejich stavu ne ano
využití speciální znakové sady ve výlepových jízdních řádech ano ano
zobrazení tarifních pásem, tisk data schválení na výlepových jízdních řádech ne ano
převod výlepů do formátu *.pdf (Adobe Acrobat) ano ano
vyhledávání v celostátních registrech ano ano
stažení celostátních registrů pro software na pořizování jízdních řádů ne ano
funkce zobrazení multigrafikonu ne ano
podpora pro vyhodnocování dotací ano ano
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