
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
č. j. MSMT-18805/2018-6 LTE217009
Dodatek č. 1

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ PODPORY NA ŘEŠENÍ PROJEKTU VÝZKUMU A VÝVOJE
č. j. MSMT- 18805/2018-2 

podprogramu „INTER-EUREKA" (LTE), programu INTER-EXCELLENCE

s názvem „Coach Travellmg Inform ation System" 
a identifikačním kódem „LTE217009"

Smluvní strany;

Česká republika -  Ministerstvo školstvi, mládeže a tělovýchovy
IČO: 00022985
se sídlem Karmelitská 529/5,118 12 PRAHA 1 -  Malá Strana,
zastoupené Mgr. Janou Kolaříkovou, vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVal 
(dále jen „poskytovatel"),

na straně jedné

CHAPS spol.s.r.o.
právní forma: právnická osoba 
IČO: 47547022
se sídlem: Bráfova 1617/21, 616 00 Brno 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Tomášem Vackem, jednatelem  společnosti a Ing. Miroslavem Řezníčkem, 
Jednatelem společnosti 
(dále jen „příjemce ")

na straně druhé

uzavírají

v souladu s ustanovením článku 17 smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu ve 
výzkumu a vývoji č. j. MSMT-18805/2018-2 v rámci podprogramu „INTER-EUREKA" (LTE), 
programu INTEŘ-EXCELLENCE s identifikačním kódem LTE217009 (dále jen „smlouva o poskytnutí 
účelové podpory"), Uzavřené podle ustanovení § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové podpory.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly následovně:



Ministerstvo školství mládeže o tělovýchovy 
č.j. MSMT^18805/2018'6 
Dodatek č. 2

LU217009

1. Na základě žádosti a následné korespondence příjemce došlo k vykonání kontrolního dne 
27.6 . 2019, na kterém došlo k odsouhlasení k posunu etap řešení projektu s novým 
term ínem  ukončení 30.11. 2020. Důvodem zpoždění řešení projektu byla předchozí akvizice 
firm y. Celkové uznatelné náklady projektu zůstávají beze změn a budou vykazovány 
v souladu 5 ustanovením Smlouvy, zejména s Přílohami č. II a č. III. Dopis příjemce o časovém 
posunu etap řešení projektu LTE217009 je součástí přílohy tohoto  Dodatku č. 1. Podle 
platného výpisu OR se novým jednatelem společnosti stal Ing. Miroslav Řezníček.

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platností dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a jako 
správný je j podepisují.

Za poskytovatele:

V Praze dne 

Razítko a podpis:

Mgr. Jana “ ’ “ tS ÍC
KolaříkováSs”™ ”
Mgr. Jana Kolaříková
vedoucí oddělení řízení mezinárodních programů VaVal

Za příjemce:

V

Razítko a podpis:

Ing. Miroslav Řezníček



chaps

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1

Ing. Josef Martinec

4.6.2019

Véc; LTE217. Inter-Eureka. oroiekt CoTIS -  časový posun etap řešení oroiektu 

Vážený pane inženýre,

dovolte mi Vás informovat o časovém posunu etap řešení výše uvedeného projektu. Z důvodu posunu 
začátku projektu na straně koordinátora dochází k těmto změnám oproti dříve schválenému harmonogramu:

Dílčí etapa 
(kalendářní rok)

Výsledek Zahájení • ukončeni 
výsledku Název etapy Název výsledku

E001

E002

V001

V002

V003

V004

Z původního termínu
0 2 .1 0 .20 1 7 -02  04.2018 
na nový
06.03.2019-04.10.2019 
Z původního termínu
02.10.2017-02.04.2018 
na nový
05.03.2019-04.10.2019 

Z původního termínu
02.04.2018-02.04.2019 
na nový
04.10.2019-30.11.2020 

Z původního termínu
02.04.2018-02.04.2019 
na nový
04.10.2019-30.11.2020

Predimpiementaůní analýza

Implementace řešení

Analýza dostupností dat a 
uživatelských požadavků

Návrtt designu SW  architektury a 
definice rozhraní

Funkční prototyp

Uživatelská dokumentace funkčního 
prototypu

Věcná náplň etap se nemění.

S pozdravem,

Ing. Vlastimil Coufá} 
Výkonný ředitel

^ chaps m
C H A P S  spo l. s  r.o. 
Bráfova 21. 616 00 Brno 
DIČ: C247"47022

Sídlo B ráfova 21. 616 00 Brno, č e s k á  republika, 
Retstřik Společnost zapsána v  O bchodním  rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka čís lo  17631.

DIČ CZ47547022, ČSOB, a.S., Č.Ú.: 


