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Dodatek č. 7  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000807 00 12 

Číslo dodatku Objednatele: 000807 07 12 

                        

 

 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:      Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 

Zastoupený:     Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

                        Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČ:                    00005886 

DIČ:                  CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:         1930731349/0800 

OR:                   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

 CHAPS spol. s r.o 

se sídlem:      Bráfova 1617/21, 616 00 Brno 

Zastoupený:     

IČ:                    47547022 

DIČ:                  CZ47547022, plátce DPH 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Brno 

číslo účtu:         

OR:                   KS Brno, sp. zn.: oddíl C, vložka 17631 

(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2012 Smlouvu o dílo č. 000807 00 12, jejímž 
předmětem je návrh, implementace, instalace a uvedení do rutinního provozu změny 
v programovém vybavení „Jízdní řády“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 2013, 

dodatku č. 2 ze dne 30. 12. 2014, dodatku č. 3 ze dne 3. 11. 2015, dodatku č. 4 ze dne 

13. 12. 2016, dodatku č. 5 ze dne 14. 12. 2017 a dodatku č. 6 ze dne 5. 10. 2018 (dále jen 

„Smlouva“). 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 12.3 Smlouvy na uzavření následujícího 
dodatku č. 7 (dále jen „Dodatek“)  



Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

 
 

Dodatek č. 000807 06 12  

 

Stránka 2 z 2 

 

  II. 

1. Předmětem Dodatku je plnění spočívající v rozšíření funkcionalit systému ASW JŘ a 
návazných dopravních úloh z důvodu nutnosti přizpůsobování funkčnosti legislativnímu 
prostředí (pracovně-právní, oblast celostátního informačního systému jízdních řádů, 
atd.) a novým provozním požadavkům, rozvoje funkčnosti vedoucí k zvýšení komfortu 
uživatelů a neustálého tlaku na zvyšování kvality poskytovaných informací. Podrobná 

specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

2. Plnění, které je předmětem Dodatku, se Zhotovitel zavazuje dodat v termínech, které 
jsou stanoveny v příloze č. 2 Dodatku. Při nedodržení termínů uvedených v příloze č. 2 
Dodatku je plně aplikovatelný čl. 9 Smlouvy.  

3. Cena předmětu plnění Dodatku je stanovena ve výši 1.992.000,- Kč. 
 K této ceně bude účtována příslušná DPH. 

4. Celková cena za dílo dle Smlouvy tedy činí 23.214.700,- Kč  
(slovy: dvacettřimiliónůdvěstěčtrnácttisícsedmset korun českých) 

Cena díla vychází z odhadovaného počtu MD, resp. MH x jednotková cena. 

Předpokládaný počet MD, resp. MH je uveden v příloze č. 1, hodinová cena je uvedena 
v příloze č. 3. 

Celková cena za dílo dle tohoto Dodatku bude účtována dle skutečně provedených 
prací a činností, přičemž pokud bude skutečný rozsah těchto činností nižší, než je 
předpokládán (166 MD, resp. 1328 MH), bude cena odpovídajícím způsobem krácena. 

III. 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 1 (jedno) vyhotovení. 

3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění Smlouvy 

Příloha č. 2 - Termíny plnění předmětu Smlouvy 

Příloha č. 3 - Cena a platební kalendář 

V Praze dne: …………………. V ………………………….. dne: …………………. 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

 

     ________________________ ____________________________ 

 Ing. Petr Witowski 

 předseda představenstva 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, CHAPS spol. s r.o. 

 akciová společnost 
 

 _________________________ 

 Ing. Ladislav Urbánek 

 místopředseda představenstva 

 Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
 akciová společnost 


