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Smlouva o zpracování analýzy _ Programový balík pro správu
zastávek

Smluvní strany

1. RegionáIní organizátor pražské integrované dopravy, příspěvkov á organizace
sídlo: Rýířská 406110, Staré Město, l l0 00 Praha l
ICO:60437359
DIČ CZ60437359
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel

příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni l. prosince l993 usnesením Zashtpitelsna
hlavního města Prahy č. l5 ze dne 25. listopadu l993

(dále j en,,objednatel")

1. CHAPS, spol. s r.o.
se sídlem Bráfova 1617l2l,Žabovřesky, 616 00 Brno
lČo: +ls 47 O22
DIČ CZ 475 47 022
zastoupen: Ing. Vlastimil Coufal, nazák|adě plné moci
zápis v oR: C 1763l vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen',zhotovitel")

Preambule

A. objednatel jakoŽto příspěvková organizace zÍízená Hlavním městem Prahou zajišťuje v
rámci plnění svých úkolů téžpiípravu a dalšího rozvoje integrovaného dopravníhosystému
a jeho vytváření nauzemi hlavního města Prahy a přilehlých obcí Středočeského kraje.

B. objednatel má v rámci programového balíku pro správu zastávek zájemzefektivnit správu
informačního systému na zastávkoých oznaěnících a údrŽbu zastávek, kdy primárním
uŽivatelem programového balíku bude zastávková sluŽba objednatele, přípádně další
subjekty zabývající se správnou zastávek (IDSK, jednotliví dopravci).

C. S ohledem na tyto skutečnosti musí objednatel nejprve zpracovat analýzu programového
balíku pro správu zastávek' která bude následně součástí zad,ávacichpodmínek pro výběr
zhotovitele programového balíku. objednatel však nemá potřebné kapacity ke zpracování
takové analýzy.

D. Zhotovitel naopak potřebnými kapacitami (zejména odbornými znalostmi a zkušenostmi,
jakož i administrativním' personálním a technickým zázemím) k řádnému vyhotovení
shora specifikované analýzy disponuje, a proto se smluvní strany dohodly na uzavření této
smlouvy.
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Předmětem této smlouv y je zpracováni ana|ýzy zaměřené.na programový balík pro správu

zastávek, který má ,i 
"rl 

)efektivnit .p'a"u informaěního obsahu na zastávkových

Átznačnícich a idrzbu zastávek (dále jen ,,ana|ýza")'

obsahové náleŽitosti, struktura a další aspekty ana|ýzyjsou podrobněji upraveny v čl' II'

I.
Předmět smlouvy

II.
Parametry ana|ýzy

1. Ana|ýzabude zpracována způsobem a vrozsahu podle přílohy č' 1této smlouvy

(Specifikace - pro,ramový balík pro ,pra* zastčty.9kj Výstupem ana|ýzy bude písemná

;prá";sestávající ž vlastního textu a případných příloh'

2. Zhotovitel bere na vědomí, že ana|ýzanebo její části bude objednatelem pouŽita především

jako podklad či součást zadaracici p"a*ii'"t veřejné 
'áká'ky 

pro výběr dodavatele

programového balíku'

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pracovní (předfinální) návrh ana|ýzy ke

konzu'taci a zas|ánipřipomínek. Navrt' analýiyjiž musí óbsahovat všechny poŽadované

věcné/odborné obsahové náležito'tii'"-"'i "sur.byt 
zfina\izovány formální aspekty, např'

jazykováa typografická korektu*1 
'óí1.Jnatel je.óprávněn ve lhůtě 7 pracovních dnů od

předloŽení,oto.Tíňonnit o nauÁu uíurý'y 
'aétit 

žhotoviteli své připomínky. Zhotovitel

je povinen přid;i"k'objednatele, ,r.uyúoů.r.l i-\t z .m1!této 
smlouvy' do návrhu ana|ýzy

zapracovat Doba potřebná pro získáJ í'yp""rao'e^í-připomínek objednatele se započítává

do celkové lhůty pro splnění .-to,ru| at. áárturr.. 4 toiloto ělánku smlouvy. Zhotovitel je

tedy povin"n pr!áúiťpracovní 6reáfinalní) návrh ana|ýzy s přiměřeným předstihem' aby

nás1edně uyr sct'ffiaoarzet 111ňu phění die odstavce 4 toto článku smlouvy'

4. Finální verze ana|ýzy bude objednateli předána nejpozději do 90 91ů. 
od uzavření této

smlouvy' a to v jednom listinném rryt'oto]'"ní a součáině i v elektronické podobě'

5. Elektronická podoba studie bude vyhot9ven1ir'ip{ě textových dokumentů ve strojově

čitelném formátu (objednatel p..r.*;" formát Dbč' DoCx nebo PDF s textovou vrstvou)

a v případě grafických dokumentů v obvyklém formátu a kvalitě pro daný typ výstupu

(např. formát PDF, ÍPG, DwG upoa.l. Ý.skeré případné qýpoěty' tabulky a grafy musí být

odevzdány tatJsamostatně v odámčeném souboru formátu XLS.

ilI.
Zvtáštní práva a povinnosti smluvních stran

1.Smluvnístranyjsoupovinnysinavzájemposkýovatnezbýnousoučinnost

2. Zhotovitel je mimo jiné dále povinen

a)zajistitproplněnítétosmlouvyodbornězpůsobilýrealizačnítým;

b) jmenovat kontaktní osobu zhotovitele, se kterou bude objednatel komunikovat (čl' V);

c) před vyuŽitím jakéhokoliv.poddodavatele písemně poŽádat objednatele o souhlas

s takovým postupem; bude-li souhlas odepřen, není využití takového poddodavatele

přípustné



d) při plnění povinností vyplývajících z této smlouvy postupovat řádně, samostatně, podle
: svých nejlepších znalostí a schopností a s vynaloŽením veškeré potřebné odborné péče'

přičemž je povinen sledovat a chránit práva a oprávněné zájmy objednatele;

e) řídit se při plnění této smlouvy příslušnými předpisy a odůvodněnými pokyny

objednatele, které mu budou předávány v průběhu plnění této smlouvy, s tím, Že je

povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů' jinak

odpovídá za škodu neupozorněním vzniklou;

f) zachovávat mlčenlivost o všech podkladech, které pro účely realizace této smlouvy

obdrŽí od objednatele, a o všech skutečnostech, o nichŽ se v souvislosti s plněním této

smlouvy dozvi,atobezohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal; zhotovitel
je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodrŽovala i jakákoliv třetí osoba, kterou

zhotovitelpro plnění svých úkolů plynoucích ztéto smlouvy přímo či nepřímo pouŽije;

způsobí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy objednateli újmu v důsledku

úniku informací, bude povinen tuto újmu nahradit; tímto ujednáním není dotčena

platnost jakýchkoliv případných zvláštních smluvních ujednání mezi smluvnírni

stranami o ochraně důvěrných informací.

3. objednatel je mimo jiné dále povinen

a) poskýovat zhotoviteli potřebnou součinnost;

b) jmenovat kontaktní osobu, se kterou bude zhotovitel komunikovat (čl. v);

c) ptevzítod zhotovitele vyhotovenou ana|ýzu;

d) poskýnout zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran plynoucí zprávnich předpisů nebo jiných

ujednání této smlouvy nejsou tímto článkem dotčeny.

Iv.
Odměna a způsob její úhrady

2.

Za splnění předmětu této smlouvy ná|eži zhotoviteli odměna ve výši 280 000 Kč (slovy:

dvě itc osrndesát tisíc korun českých) bez daně zpÍidané hodnoty. Je-li zhotovitel plátcem

daně zpřidané hodnoty, bude k této odměně dále připočtena odpovídající daň z přidané

hodnotý podle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění.

odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu Za splnění

předmětu této smlouvy zhotovitelem a jsou v ní zahrnuty i veškeré náklady zhotovitele

iouvisející s realizací této smlouvy (např. náklady na technické vybavení uŽívané

zhotovite|em, niíklady na obstarání potřených podkladů, náklady na platy, pojištění, služby

elektronické komunikace, přepravné' poštovné, árátový čas apod.). Pro vyloučení

pochybností smluvní strany uvádí, Že nad rámec odměny sjednané v tomto článku nemá

)notóvitet vůči objednateli za plnění povinností dle této smlouvy právo na Žádnou další

náhradu, kompenzaci nebo jiné plnění.

odměna bude uhrazena na zák|adě faktury vystavené zhotovitelem po řádném předání

dokončené ana|ýzy objednateli. Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení

objednateli. Povinnost zaplatit fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky

z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náleŽitosti účetního i daňového dokladu podle příslušných

právních předpisů. Nebude_li faktura týo náleŽitosti obsahovat, je objednatel oprávněn
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takovou fakturu do dne její splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen fakturu

opr4vit nebo vystavit novou. Doručením opravené nebo nové faktury zaěne objednateli

běŽet nová lhůta splatnosti, která musí opět činit 30 dnů. Postup podle předcházející věty
je moŽno aplikovat i opakovaně. odepření plnění z důvodů chybějících náleŽitostí a s tím
související vrácení faktury nezakládána straně objednatele prodlení s plněním dluhu.

v.
Kontaktní osoby

Pro účely plnění této smlouvy ustanovují smluvní strany následující kontaktní osoby, které
jsou oprávněny jménem smluvních stran ve věcech plnění této smlouvv iednat:

a) zástunce objednatele, 
UEVÉťE\n,{ úu'nr

b) zástupce zhotovitele

2. Úaaie o kontaktní osobě může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato změna je

vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni' kdy jí bylazměnakontaktní
osoby oznámena'

3. Kontaktní osoby nejsou oprávněny tuto smlouvu měnit.

VI.
Vlastnická práva a licenční ujednání

1. Vlastnické právo kjakémukoliv výstupu plnění této smlouvy přechází ze zhotovitele

na objednatele okamžikem předáni a pÍevzetí tohoto výstupu či jeho dílčí části. Majetek

objednatele je v souladu s jeho zÍizovaci listinou a s ustanovením $ 27 odst. 6 zákona

č.25O]2OOO Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, nabývánpro jeho ziizovatele, tj. Hlavní město Prahu.

2. Smluvní strany jsou si vědomy, Že výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele podle této

smlouvy budou podléhat autorskoprávní ochraně. Zhotovitel proto tímto objednateli

uděluje výhradní, nevypověditelnou a časově' místně a věcně neomezenou licenci k využití
všectr výsledků (výstupů) činnosti zhotovitele podle této smlouvy' objednatel je tak

zejménaoprávněn příslušné výsledky (výstupy) činnosti zhotovitele nebo jejichjakoukoliv
část libovolným způsobem dále zpracovávat šířit, připojit k jinému dílu či jinak využívat.

objednatel očekává, Že výstupy plnění zhotovitele podle této smlouvy vyuŽije zejménajako
poát tud či součást zadávacích podmínek veřejné zakázky pro výběr dodavatele

p.og'u*ouého balíku; tím není dotčeno právo objednatele vyuŽit výstupy plnění této

smlouvy i jiným způsobem.

3. objednatel můŽe oprávnění tvořící součást licence poskýnout třetí osobě zcela nebo zčásti

dle svého uváŽeni (moŽnost udělit podlicenci).

4. objednatel může licenci postoupit zcela nebo zčásti libovolné třetí osobě; uzavřením této

smlouvy poskytuje zhotovitel s takovým postoupením svůj souhlas.

5. objednatel není povinen licenci vylžít; v takovém případě licence nezaniká.

6. odměna za poskytnutí licence podle tohoto článku je zaltrnuta v odměně podle čl. IV. této

smlouvy



7 Smluvní strany shodně prohlašují, že. při práci na předmětu této smlouvy nebudou
Poilšována ptáva duševního vlastnictví třetích osob a Že nejsou známy třetí osoby, kteréby mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůď zhotovitji ei objednateli.
Zhotovitel odpovídá zato, žeplnění předmětu této smlouvy nezasahuje a nebude zasahovat
do práv jiných osob,.zejména práv zprumyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a topro jakékoliv vyuŽití tohoto předmětu plnění.v České ."publi." i v zahraničí. Zhotovitel jetak zejména povinen zajistit, aby sam disponoval bostatečnými právy k právům zduševního vlastnictví skutečných autorů-fyzi.ky.r' osob, zaměstnanců, poádodavatelů čijiných osob, které k plnění této smlouvy vyuŽije. Uplatní-li třetí osoba vuči objednatelijakýkoli oprávněný nárok z důvodu porušení prá, ,prumyslového nebo jinJho duševního
vlastnictví ve vztahu. k výsledkům (výstupům) činnosti zhotovitele podle této smlouvy,
zavazuje se zhotoviteIn'apožádání objednaiele takový nárok uspokojit a objednateli uhradit
veškerou vzniklou sko{y nebo jinou újmu, která objednateli vznikne, veeáo (nikoliv všakvýlučně) veškerých nákladů vynaložených objednátelem v souvislosti s ochranou svýchpráv a oprávněných zájmi.

Smluvní al'-''o a sankce
V případě prodlení s předáním jakéhokoliv výstupu činnosti podle této smlouvy nebo
v případě prodlení s uspokojením nároků objednatele při uplatnění práv ' ,radného plněníje objednatel oprávněn po zhotoviteli požadóvat smluvni p|kutu ve qýši l 000 Kč (slovy:jeden tisíc korun českých) zakaždý zapoěatý den prodleni. rripadny ňarot objednatele nanáhradu škody není úhradou smluvní pokutý dotčen ani nijak omezen.
V případě porušení povinnosti mlěenlivosti uvedené v této smlouvě je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun ěeských)
zakaždéjednotlivé porušení. Případný nárok objednateie n'náhrudu škody není úhradou
smluvní pokuty dotčen ani nijak omezen.

V případě prodlení s úhradou svého peněŽitého závazku se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli pouze ú.9-k/ z.prodlení ve výši stanovené právními preapisy s tím, že zaplacené
úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody zhotovitele.
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Zá,érxl,nlu;"ooaoi
1' Tuto smlouw je moŽno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných

dodatků.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou též jejipřílohy:

a) příloha č. 1: Specifikace - programový balík pro správu zastávek
b) příloha č.2:P|námoc pro Ing. Vlastimila Coufala

3 ' Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340l2ol5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o regisiru smluv (záŘono registru smluv),
ve znění pozdějších přďpisů, zajisti objednatel. Smluvní strany potvrzují, Že Žádnou část
této smlouvy nepovaŽuji za důvěmou nebo zapředmět obchojnino taje"Átvi, a souhlasí,
Že objednatel je oprávněn takto uveřejnit smlóuvu v plném zněni (po případné úpravě
s ohledem na ochranu osobních údajů).



4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichŽ objednatel obdrži dvě a zhotovitel
jedno.

5. Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této smlouvy
nezpůsobuje nicotnost' neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání

nahradit neprodleně ujednáním, jeŽ se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným,
neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této

smlouvě.

6. Smluvní strany se s touto smlouvou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; smlouva
určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a váŽnou vůli smluvních stran a není uzavírána
v tísni nebo zanápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehoŽ smluvní strany připojují

své podpisy.
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Programový balík pro správu zastávek

Programový balík pro správu zastávek má za cíl zefektivnit správu informačního obsahu na
zastávkových označnících a údržbu zastávek. Primárním uživatelem programového balíku bude
zastávková služba RoPlD, případně další subjekty zabývající se správou zastávek (lDsK,
dopravci). Programový balík bude využívat přiblížně 1oo uživatelů.

Záměrem programového balíku je modulární řešení založené na otevřených formátech
umožňujících následně další rozvoj' Výchozím zdrojem dat budou data z existující databáze
software AsW JŘ, ale součástí programového balíku budou vlastnídatabáze. Nejdůležitělší částí
balíku je komponenta, která umožnítisk více jízdních řádů na jeden arch.

Postup tvorby jízdního řádu

Na obrázku níže je vyobrazen postup práce, kterým se z grafických jízdních řádů (grafikonů)
tvoří zastávkové jízdní řády, které se následně vytisknou a vyvěsí na zastávky. Autor jízdních
řádů (projektant) připraví grafikony, ze kterých se exportují jízdní řády pro cestující na zastávky
ve formátu XLS' Projektant jízdnířády zkontroluje a případně provede nutné ručníúpravy. Poté
jízdní řády uloží do archivu jízdních řádů' Když mají být nové jízdní řády vyvěšeny na zastávky,
pracovník zastávkové sluŽby si podle seznamu úkolů vybere, které jíZdnířády je nutné vyvěsit a
vytiskne je na formát 44. Poté je ořeže na formát (typicky B5), který se používá na zastávkách.
ořezané jízdní řády se vloží do obalů (kapes) a sestavené kapsy se vyvěsí na zastávkové
označníky do vitrín'

Projektant jízdních řádů

Zastávková služba

PRA
PRA
PRA
PRA

GUE
GA
G

Nakreslení grafikonu

Vygenerování
jízdního řádu z

graÍikonu a export do
XLS

Uprava jízdního řádu
v Excelu

Schválení a
zaarchivování
jízdního řádu

Výběr jízdních řádů k
tisku Tisk jízdních řádů Ořezání a seskládání

do obalů Vývěs na zastávky
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Cílem nového procesu je tisknout jízdní řády na formát43. Jelikož jeden arch 43 je menší než
4xB5, nelze prostě zmenšit existující ]hdní řády, ale je nutné je vysázet znovu. K úspoře místa
má dojít jednak zmenšením počtu listů (jízdní řád, který by se tiskl na dva archy, se nyní bude
tisknout na jeden a prostor se ušetří o duplicitní data), jednak do1de k redukci poznámek
jízdního řádu jejich sloučením.

Zdroj dat o jízdních řádech

Výchozím zdrojem dat o jízdních řádech bude software ASW.lŘ. ruabízí se tři varianty přenosu
dat mezi programy:

Data budou exportována z ASW lŘ jako jízdní řády v Excelu. Budou upraveny
projektantem. Upraven é jízdní řády budou přečteny novým softwarem, uloženy do
strojově čitelného formátu a následně vysázeny.

a

a

Výhody: Zach ov án p ra covn í postu p p roj e kta ntů.
Nevýhody: Vysoká obtížnost párování nestrukturovaného formátu, jakým je Excel. Nelze
zaručit, že data budou interpretována vždy správně.

ASW JŘ exportuje data do WYSIWYG editoru, který bude jeho součástí. Po úpravě se
data uloží do strojově čitelného formátu, ze kterého budou jízdní řády novým
programem tištěny.

Výhody: Editor jízdních řádů by byl součástí AsW, lepší integrace sArchívem JŘ,
vytvořeníeditoru autory ASW, kteří ho znají lépe, než jiný subjekt'
Nevýhody: Zvýšení složitosti ASW, riziko pomalého vývoje editoru _ editor by vytvářel
autor ASW.

Data budou exportována z ASW JŘ externě
a) Export bude probíhat přes XML.

Výhody: Export j|ž existuje, konzervativní řešení.
Nevýhody: obtížná synchronizace s databází, nesystémové řešení

b) S databázíse bude komunikovat externě přes připravené dotazy

Výhody: Zaručena aktuálnost dat, výkonově výhodnější, systémové.
Nevýhody: Řešenízatím neexistuje, bylo by nutné ho vytvořit autorem ASW

o

PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE
GA
G

) t1?



PRAŽ5l(Á
lNTEaROVANÁ
DOPRAVA

Úprava načtených jízdních řádů by probíhala v editoru, který by byl součástí nového
programového balíku. Upravené jízdní řády by byly uloženy ve strojově čitelné podobě
k sazbě'

d

Výhody: Editor by byl oddělený od ASW a nevytvářel by ho autor ASW'
Nevýhody: Riziko pomalého vývoje editoru, jehož autor by nebyl tak důkladně s ASW
jako jeho autor.

Základní popisy modulů

obecně o programu

Program bude napsán pro platformu MS Windows. Data budou uložena na serverovém úložišti'
Každý uživatel bude mít svůj uživatelský účet, uživatelé budou mít přidělená práva ke čtení,
zápisu a mazání. Každá změna v databázi bude mít uloženo časové razítko a jméno uživatele,
kteý ji provedl.

Tisk jízdních řádů

Účelem toho modulu je generovat sestavy zastávkových jízdních řádů. Primárním zdrojem dat
z JŘ budou soubory XML, které budou obsahovat veškerý obsah potřebný k vytvořeníjízdního
řádu. Tyto soubory _ předběžné jízdní řády _ bude nutné zpracovat v editoru (který bude nutné
vytvořit), který umožníupravovat částijízdních řádů při zachovánísémantiky XML' Projektanty
schválené předběžné JŘ budou zaarchivovány. Vývěska na zastávce bude nově sestávat
zjízdních řádů více linek. Tyto vývěsky budou vysázeny na archy, které budou schváleny a

uloženy ve formátu PDF. Výstupy se budou ukládat do modulu Správa obsahu. Jízdní řády
existujíve dvou základních podobách, MHD a ČsAD, viz přílohy níže. oba tyto formáty se mohou
vyskytovat na jednom archu.

ProjektantjlzdnÍch řádů Zastávkolá sluŽba

a

Databáre
grafikonů Proje ktanti v1pene rujÍ

předběňé jlzdnl řády,
upraÚ je, schválÍ a

zaarchiwjí

Poádorané JŘ se
\4/sáŽ na archy

ZasÉvkoÉ
sluŽ)a schváll
roáoŽení JŘ

nebo ho upraví

Schválené JŘ jsou
zaarchiroványre
formátu PDF a

připrawny k tisku

PRA
PRA
PRA
PRA

HA
UUT

6

ASW
Saáa Schválenl/Úpraw

v1oázené sbánky
Archiv

předbéŽ-
ných JŘ

Databáze
obsahu

317

318

321

449

Edibr
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Databáze zastávek

V této databázi budou uložené údaje o zastávkových stanovištích v síti PlD. Tato databáze bude

brát data z existující databáze zastávek v ASW, ale navíc v ní budou uloženy položky' které

nesouvisí s tvorbou jízdních řádů a nejsou v původní databázi obsaženy, jako je vybavení

zastávek informačními panely, vývěskami nebo počtem a umÍstěním vitrín na zastávkových

označnících' lmport dat by probíhal podobnými cestami, jako je tomu u importu jízdních řádů'

Tato databáze bude využita i v dalších modulech'

Aplikace spráW zastáVek

Tato část bude slouŽit správcům pro kontrolu kvality, hlášení závad a zadávání dat o zastávkách'

Aplikace pro mobilní telefony Android bude sloužit kontrolorům v terénu k zaznamenávání

kvalitativních nedostatků a zároveň bude obsahovat seznam úkolů, které bude posádka potřeba

provést. Druhá část bude sloužit jako backend k mobilní aplikaci, kde se budou shromaždbvat

údaje nasbírané v terénu a jejímž prostřednictvím se budou zadávat úlohy pro kontrolory'

Plánovač tras

Tento modul bude plánovat služby pro posádky vozidel, které vyvěšujíobsah na zastávky nebo

provádějí údrŽbu. Program bude plánovat trasu s přihlédnutím ke specifikům vyvěšování

jízdních řádů, jako je preferování pravého odbočení a jízdy vpřed nebo nemožnost zastavit

přímo v prostoru zastávky. Program bude muset také hlídat délku směn a bezpečnostní

přestávky.PlánovačtrasnavazujenaaplikaciSprávazastávek.

Generátor čoček

Čočky jsou listy umístěné pod hlavou zastávkového označníku a je na nich napsán název linky

(viz níže), seznam projíždějících linek a případně i směry, kam linky jedou' Úkolem tohoto

modulu by bylo tyto sestavy vytvářet automaticky na základě šablon, které by definovaly vzhled

a výskyt prvků na čočkách. obsah by se bral z modulu Databáze zastávek. Konečný výstup by

měl být ve formátu PDF, ale mělo by být možné před uložením do PDF provádět ruční úpravy _

změna typu a obsahu prvku, přemístění'

Generátor ZastáVkornich map

Úlohou tohoto modulu je komunikovat s rozhraním ArcMaps, který bude na základě

definovaných šablon generovat mapy okolí zastávek. Vygenerované mapy budou uloženy do

Správy obsahu.
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PRA
PRA
PRA
PRA

HA
GUE

G

4113



Ňopid
pBaŽsrÁ
rureaBouauÁ
DOPRAVA

Správa obsahu

Tento moduI je centrální datové úložiště, kde budou uloženy (mimo jiné) výstupy Tisku jízdních

řádů, generátoru čoček a generátoru zastávkových map. Dále zde bude uložen obsah tvořený

mimo tento software, jako jsou schémata uzlů, zastávkové vývěsky, tarif a další informační

materiály' Materiály zde uložené by se posílaly do tisku.

Jízdní řód typu ČSAD
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Výstupy analýzy

Analýza musí být dostatečným podkladem pro samotný vývoj programového balíku pro správu

zastávek

oPopisnáročnostidanéhořešeníapřibližnýčasovýacenovýodhad.
oSpecifikacepoužitýchtechnologiíaodůvodněnívybranéhořešení.
o Specifikace a popis konceptu, propojeníjednotlivých komponent'

o Seznam komponent pro využití při vývoji a jejich popis (u placených uvést cenu)'

o Popis všech navrhovaných funkcí'

o Návrh schématu databáze'

o Výstupý jednotlivých modulů musí být v souladu s otevřenými datovými standardy

oPřitvorběprogramuchcemevyužívatsvobodnýaopen.sourcesoftware.
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Požadavky na programový balík Správa zastávek

Dopravní opatření Úkoly pro rozvěs

Správa obsahu
LOCky

(pdf, cdr)

)ízdní řády
(generuje automat, pdf)

Vývěsky
(pdf, cdr)

zastávkové mapy
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obr. 1:Schéma procovnÍCh procesů o komponent progromu
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obecně
Program by měl umožnit spravovat informační obsah z velkého mnoŽství zastávek

Uživatelské účty.

omezení uživatelů na zastávky a funkce'

Všechny materiály uložené na síťovém úložišti

Program bude využívat přibližně 1O0 uŽivatelů

a

o

a

a

Tisk jízdních řádů

Modul bude z dat z ASW sázet jízdní řády do PDF'

o Načítáníformátu XLS' 
\ířam lzrla hrl <p ltnr vé podobě

oLepšísevyhnout,mítprogram,kdebyseupravovalyJRVestrojo'
o Konverze do strojově čitelného formátu'

o Čteníideálně z XML'

o Zapracovánípoznámek'

o 7ámérem sazby

o Vícero pevných šablon (A5) sázet na většípapír'

o Proměnná sazba JŘ'

o Podpora více druhů šablon: ČsRo+tvHo'

o Tisk JŘ z JDF.

o Podpora tisku .tŘ dálkových linek'

o Podpora tisku na formáty A3, A4' 45 a 85'

oPřidávánídodatečnýchinformacídoJŘ_výlukovévývěsky.
o NačítánÍ informace, zda chceme přidat vývěsku a její obsah (z databáze obsahu a

zastávek).

o Nutno dořešit tvorbu informačních vývěsek'

o Definovat řazení linek k sazbě: ručně/numericky/dle pravidla (směry' trakce"')'

o Slučování identických poznámek a hlaviček z vícera JŘ'

o Detekce změny obsahu -> identické plachty se netisknou'

o Ukládání výstupu do správy obsahu'

oTisklŘdtekalendáře_stejnějakojetomudnesiTiskuJŘvASW'
oNačítáinformaceopříslušenství(vitrínky)zmoduluDBzastávek'
o Možnost ruční úpravy vytištěné plachty'

oVelikost,rozloženíaobsahu(poznámky)dlaždic.
o Starou formu přípravy materiálů nenÍ třeba zanechat'

Sa zba zastávkorných rnývěsek

Nástroj,kterýumoŽnízvolitrozloŽeníinformačníchmateriálůA5na43
o Možnost přidánídoplňkových materiálů (vývěsky, letáky apod')
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Databáze zastávek

V databázi budou uvedené informace o zastávkách, které nejsou nutné k plánování provozu a

nejsou tedy v ASW' Zahrnu.iívlastnosti zastávek'

o obsah databáze

oVybavenÍzastávek:typsloupku,konstrukce,poloha,příslušenství,přístřešek,
koš, lavička'

oKonstrukcezastávek:nástupiště,přechody,rozměryaplochanástupiště(pro
úklid); majitel označníku; datum instalace a demontážezařízení; vybavenÍ'

o Vyvěšené informace pro cestující: obsah vitrín, formáty papíru' umÍstěnívitrín

o Souřadnice sloupků i vitrÍn (jedno stanoviště může mít více vybavení)'

o Fotografie zastávek: celá zastávka, z poloviny zastávky poh|ed vpřed i vzad,

z protisměru, foto přístřešku'

oSeznamprojíŽdějícíchlinekadruhůdopravy(vASWnení)'
o Výchozíseznam zastávek by se bral z ASW. odsud by se také bral seznam pojížděných

linek. Aktualizace by vždy proběhla automaticky'

o Parametrizace veškerých hodnot podle času'

o Hromadný zápis, import a export položek'

o Napracovánídopředu (nabídnout změnu k datu; části dne), možnost dohledání

předchozích stavů'

o Databáze skladových zásob (náhradní díly, přenosné sloupky...), evidence spotřeby

materiálu(mohlobybýtjakovelkáfiktivnízastávka).
oDatadodatabázenahrávatonlinezmobilníaplikace.
o GlS - promítnutí zastávek dle vybraných parametrů do mapy (jen filtrování)'

Mobilní aplikace správy zastávek

Aplikace pro pracovníky zastávkové služby v terénu'

. Úprava databáze ZastáVek přímo v terénu'

o Hlášení závad.

o Posílat fotografie'

o Předpis práce (souvisí s plánovačem tras)'

o Výkaz provedené práce'

o odškrtávánízastávek ručně i pomocíGPS'

o Potvrzování práce fotografií'

o Varianta aplikace pro kontrolory'

o SestavY, co kontrolovat'

o Formuláře pro kontrolu kvality'
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Kontrola kvalitY

Modulprosledováníodpracovanýchvýkonůakontrolaprovedenépráce
a Backend k mobilní aplikaci

*[Í:::":'"|".r,"matickou přípravu informačních vývěsek na hlavicích zastávkových

označníků.
. Úprava šablon vlastními silami (HTML či ekvivalent)

o Definice bloků'

o Definice rozložení bloků (= šablona)

o Generování čoček dle dat ASW'

. Čerpánídat o linkách mimo PlD z ClSu'

o Možnost ručních úprav _ grafické rozhraní

o Ukládání výstupu do správy obsahu'

o Možnost dohledávánía ukládánídle data'

Správa obsahu

Databáze vyvěšeného obsahu na zastávkách

o Databáze map, čoček' vývěsek' letáků' JŘ'

o Příprava k tisku obsahu zastávek'

o Umožnění hromadného tisku všeho najednou'

. Řazení materiálu dle rozvozové trasy'

oFront.endktiskuJŘagenerátorumapekokolí.
o Načítání externích grafických podkladů'

o Schéma uzlů' tarifnívývěska' propagační materiály'

o Varianty materiálů dle času' omezené i na část dne'

o obsah vývěsek se bude týkat i provozu mimo PlD'

oTisknoutjenrozdíly(netisknout,conasloupkuužjeaneměníse).
o Výběr materiálů k tisku'

oZáznamumístěnímateriáluvrámcistanoviště/vitríny.
oRozhraníprovkládáníobsahu3.stranou(lzeřešituživatelskýmiúčty).
o Záznamdruhu umístěnívpředu/vzadu, nahoře/dole, standard/inde/na provázku

o Simulace vzhledu sloupku - konstrukce i obsah'

o Návaznost na kontrolu kvality'

o Hlášení poruch a závad'

o Potvrzení vyvěšeného obsahu'

o Čas od poslední kontroly'
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Nástroj na tvorbu výlukových vývěsek = i s případnými výlukovými informacemi.

o vývěsky budou dělat projektanti nebo se bude tvořit v aplikaci (v analýze je

nutné uvést obě dvě možnosti a zanechat ruční přípravu).

lntegrace zastávkových vývěsek s VYMl _ sdÍlet avíza akcí.

Plánovač tras
Nástroj pro plánování pracovních tras výjezdových posádek zastávkové služby.

o Zadávky dle dopravního opatření_ analogie k Dispozici pro vývěs z ASW'
o Seznam úkolů a akcí, přiřazených pracovníků a přidělených úkolů.

o Přidělováníúkolů správcům obsahu a výjezdním četám.

o Časové plánování, stanovenítermínů splnění.

o Plánovač tras.

o Seznam základen a odpočinkových stanovišť pro výjezdové posádky

o Plánovánítrasy výjezdářů je specifické.
o Napojení na správu obsahu.

o Seznam materiálů k přidání/výměnu/odstranění.

o Pokud to nebude nutné, materiály nepřevěšovat'

o Bezpečnostní přestávky posádek.

o NormY na Úkony pro stanoveníčasového plánu vývěsu.

o Plánováníčasu a kilometrů.

o Data pro plánováníobslužných tras brátz chronometráží'

Generátor zastávkorných ma p

Modul na automatické generován í jed nouchého plán ku blízkého okolí zastávky

o Podle vzhledové šablony bude generovat mapku okolí
o Výsledky se uložído Správy obsahu
o Máme ArcMap

Nutné úpravy ASW
o Ukládat preferovaný formát JŘ pro danou linkozastávku _ Čsno nebo MHD _ zřejmě

do chronometráže.
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|, 1avní 
funkc, '",j:::;1''::T':::il::1;#T1': jeden list papíru'V souvislosti s pořizování nových zastávkových sloupků je žádoucí standardizovat tisk jízdníchřádů na formáty řady lSo. A aby došlo ke sníženípracnosti vyvěšováníjízdních řádů.

Nutnost nového pro8ramu je dána tím, žesoučasné JŘ majívelikost formátu 85, který se tisknena formát 44 a následně se ořezává. List 43 je však menší, než 4xB5 a je nutné tedy efektivnějivyužít místo na papíru.

Program je koncipován pro zastávkovou službu, ale budou ho moci využítvšichni uživatelé.Protože bude možné sázet jízdní řády i na formát 44, bude zachována možnost tiskuindividuálních jízdních řádů.

Sazba 1ízdních řádů by měla efektivně využít místo na listu:o sloupce budou sázeny pružně, pokud Vpravo na listu zbude volné místo, bude možné hovyužít pro další linku nebo pro jiný obsah
o hlavičky s adresami dopravců budou uvedeny na listu pouze jednouo poznámky shodné pro všechny linky budou uvedeny pohromadě

Jízdní řády bude možné tisknout na široké rozsahy formátů listů od 85 po 43.
Zdrojem dat pro jízdní řády bude databáze AsW JŘ. Data budou načítána ze souboru XML neboz přímého exportu z databáze JŘ.

Program se primárně volat Ze seznamu sloupků, kde budou uloženy čísla projíždějících linek.Také bude možné vytvářet sestavy dle vlastního výběru linek. Uživatel si bude moci u každélinky vybrat datum, ke kterému bude jízdní řád platit. Výstup by se ukládal do PDF. Výstupybudou ukládány do modulu Správa obsahu.

Sázet se budou základnítvary,,MHD", ,,ČSAD jednosměrný" a ,,ČSAD obousměrný... Tyto jízdnířády bude možné na jednom listu kombinovat.

Při sazbě jízdního řádu bude možné nastavit pořadísazby linek na list.
Pokud program detekuje list, který je shodnýs listem ve Správě obsahu, tento se nevytiskne.
Na listu budou vytištěny informace o příslušnosti k zastávce a umístěnílistu v rámci označníku.lnformace o poloze v označníku budou vycházet ze Správy obsahu a Databáze vybavenízastávek'

Před uložením do PDF je potřeba na datech provést ruční úpravy. je nutné zachovat možnostručních úprav před exportem do PDF.

Zavedení modulu Tisk jízdních řádů nevylučuje používání programu AsW JŘ JRT.
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Regionální organizátor pražské integrované dopravy
Rýířská 406110, 1 10 00 Praha 1 , Staré Město

Datová schránka: ku79q7n
E-mail: ropid@ropid.cz Tel.: 234 704 5'l'l
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Evidenční číslo: 0í4/íg/ls

lnformační Systémy

PLNA MOC

cHAPs spol. s r.o. se sídlem Bráfova 1617t21, 616 00 Brno, tČo: qlsq7o22, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vloŽka 17631 , jejimž
jménem jednají lng. Tomáš Vacek, jednatel a Martin Siegel, jednatel (dále jen "Společnost'')

zmocňuje
jméno a příjmení

datum narození:

trvale bytem:

Vlastimila Coufala

(dále jen 
"Zaměstnanec")

Rozsah zmocnění:

Zaměstnavatel podle s 166 zókona č.89/20]2 Sb., občanslry zákoník pověřuje a zmocňuje
svého zaměsÍnance pana Vlastimila Cou.fbla, výkonného ředitele společnosti CHAPS spol.
s r.o., aby činil jménem zaměstnavaÍele níže uvedená právníjednúní:

Pan ýTasÍimil CouÍttl se Íímto pověřuje, aby podepi.soval nabídlcy a smlouv1,

(a) v případě plnění směrem k odběrateli společnosti CHAPS spol' s r.o..'
i. jednorózové plnění do ýše 5 000 000,-Kč samostatně;
ii. opakované plnění s jednou osobou až do celkové výše 5 000 000,-Kč za období 5 po sobě

j doucích měsíců samoslalně'

(b) v případě plnění směrem k dodavateli společnosti CHÁPS spol. s r'o.:
i. jednorázové plnění do výše 1 000 000,-Kč samostatně;
ii. opakovctné plnění s.iednou osobou až do výše l 000 000,-Kč za období 5 po sobě jdoucích
měsíctt samosÍatně"
iii' y případě uzavírání smluv o ochraně informací a obdobnýc7 1o1gových smluv, pokud celková
nejvyšší možná souhrnná výše sankcí vyplývajících z případného poru.šení tukové smlouvy činí
l 000 000,-Kč.

furur,žryrrť juas

Pověření se týkci rovněž ukončování a rušení smluv



@ lnformační Systémy

Pan ý'lastimil Couítll se dále pověřu.ie k uzavírťtní pracovníc.h smlut,, rJohod o pracovní činntl;;Íi,dohod o prtlvedení práce a aišich'iistin se zaměsinanct, i kterých mzcJa ,rii oarera za 'iedntttakovott smlouvu nepřevý.ší čásÍku I 700 000,-/rok.

O všech úkonech učiněných na základě to.h1ro zmocnění, převyšujících čd'stku 500 000'- Kč, jepan wastimil co4fqr povinen informovat jednatere sporetitorti.

Pan Wastimil Coufal se.|óte pověřuje, aby přebíral a podepisoval dokumený ocl Finančního
:;ťr:;:r,'#|,ťo"vstq' 

krůi, Ú'iiri piacaviště air;í;"á"'oíír?í'*"!;rávy sociálního

Výtisk č 1

Pověření se uděluje na dobu určitou do 3 I. l 2. 2020.

V Praze dne 6. t. 2020

hwrilauí í uas
CHtlg.spot. s r.o.
lngffomáš Vacek

jednatel

fuev'rět>rí ,,lon.l

r.o.

PřijImám zmocněnÍ

fuEvvau>ú ýbÍ] \

Datum: /rt fuU

Vlastimit Goufal
výkonný fuditel
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