
Název: CHAPS spol. s r.o. 

Sídlo: Brno, Bráfova 1617/21, PSČ: 616 00 

Zástupce: Ing. Vlastimil Coufal, výkonný ředitel 

IČ: 47547022 

DIČ: CZ47547022 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 27-0502800227/0100 

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 17631 

 

dále jen „CHAPS” 

 

a 

 

Název: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. 

Sídlo: Český Krumlov, Masná 131, PSČ: 381 01  

Zástupce: Ing. Petr Troják, ředitel společnosti 

IČ: 42396182 

DIČ: CZ42396182 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 10200241/0100 

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 705 

  

dále jen „Objednatel” 

 

 

 

 

 

 

uzavírají tento 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek číslo 1 

ke Smlouvě o poskytování informací o jízdních řádech 

 
dále jen „Dodatek“ 



1 Předmět 

Předmětem Dodatku je změna článku 2 a článku 3 Smlouvy o poskytování informací o jízdních 

řádech, číslo smlouvy 2018/025/RP, podepsané dne 3.12.2018 (dále jen „Smlouva“). 

1.1 Článek 2 Závazky smluvních stran, bod 2.1, odrážka první a druhá se mění a nyní zní takto: 

• poskytnout Objednateli, příp. po dohodě firmě APEX spol. s r.o., IČ: 45242259, softwarové 

vybavení pro generování souhrnných exportů autobusů VLD s odjezdy ze zastávek: 

a. Český Krumlov,,aut.nádr. (odjezdy veřejné linkové autobusové dopravy) 

b. Český Krumlov,,Špičák (odjezdy veřejné linkové autobusové dopravy) 

c. Český Krumlov,,sídl.Mír (odjezdy veřejné linkové autobusové dopravy) 

d. Český Krumlov,Plešivec,sídl. (odjezdy veřejné linkové autobusové dopravy) 

e. Český Krumlov,,žel.st. (odjezdy veřejné linkové autobusové dopravy)  

 dále jen „TTDep“ 

• poskytovat Objednateli, příp. po dohodě firmě APEX spol. s r.o., IČ: 45242259, on-line přístup na 

servery CHAPS k čerpání informací o odjezdech z výše uvedených zastávek prostřednictvím 

TTDep 

1.2 Článek 3 Cena a platební podmínky, bod 3.1 se mění a nyní zní takto: 

3.1 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně 29.400,- Kč/rok bez DPH za služby CHAPS popsané v 

bodu 2.1 Smlouvy.  

 

2 Závěrečná ustanovení 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti. 

2.2 Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden 

exemplář. 

 

 

 

 V Brně dne ………………… 2019 V Českém Krumlově dne ………………2019 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 CHAPS Objednatel 


