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Dodatek č. 1 ke Smlouvě

o servisní podpoře programového vybavení Jízdní řády v prostředí Objednatele

uzavřená mezi:

Objednatel:
Kraj Vysočina 
IČO:
DIČ:
se sídlem: 
zastoupen: 
bank. spojení: 
kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel)

a

Dodavatel:
CHAPS spol. s r.o.
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zapsána:
zastoupena:

bankovní spojení: 
kontaktní osoba 
ve věcech smluvních:

(dále jen „Dodavatel)
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70890749
CZ70890749
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
Sberbank CZ, a.s.; číslo b.ú. 4050005000/6800

Ing. Hana Strnadová

47547022
CZ47547022
Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 17631 
Ing. Tomášem Vackem, jednatelem společnosti 
Martinem Siegelem, jednatelem společnosti
na základě plné moci ze dne 6.1.2020 k podpisu pověřen Ing. Vlastimil Coufal 
Komerční banka, a.s. číslo b.ú. 27-0502800227/0100

Ing. Vlastimil Coufal

(Objednatel a Dodavatel jednotlivě dále také jako „Smluvní strana11 a společně dále také jako „Smluvnístrany“)

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 22.10.2020 uzavřeli Smlouvu o servisní podpoře programového vybavení 
Jízdní řády v prostředí Objednatele (dále jen „Smlouva11). Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně 
podmínek smlouvy a v souladu s čl. XI. odst. 86 Smlouvy uzavírají tento Dodatek (dále jen „Dodatek č. 1“).

I.

1. Text čl. III. odst. 15. se ruší a nahrazuje textem, který zní:

„Faktura bude Dodavatelem vystavena na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu „Kalkulace 
poskytnutých shdeb“ pro veškeré poskytnuté Služby, který předloží Dodavatel Objednateli.11

II. Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platné a účinné beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto 
Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zákonnou povinnost 
dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb„ o registru smluv splní Objednatel a splnění této povinnosti písemně 
potvrdí Dodavateli.



5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že 
nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy

V Jihlavě dne 0 9. 11. 2020

Kraj Vysočina 

MUDr. Jiří Běhounek 

hejtman kraje

Objednatel

Kra j vysocí no 24

/7
V Brně dne v5.„

CHAPS spol. s r.o. /

Ing. Vlastimil Coufal

na základě plné moci ze dne 6. 1.2020

Dodavatel
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