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Smlouva o provozu systému sledování pohybu vozidel 

Smluvní strany 

1. Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace 

se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 604 37 359 
DIČ: CZ60437359 
zastoupena: Ing. et Ing. Petr Tomčík, ředitel 

příspěvková organizace hlavního města Prahy zřízená ke dni 1. prosince 1993 usnesením Zastupitelstva 

hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. listopadu 1993; zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením 

Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 40/139 ze dne 16. září 2010 

(dále jen „objednatel“) 

 

2. CHAPS spol. s r.o. 

se sídlem Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno 
IČO: 475 47 022 
DIČ: CZ47547022 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17631 
zastoupena: Ing. Tomáš Chlebničan, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že 

− na základě smlouvy o dílo na vytvoření SW pro sledování pohybu vozidel ze dne 
20. června 2006, ve znění jejích dodatků č. 1 až 4 (dále jen „Smlouva na vytvoření 

SW“), vytvořil zhotovitel pro objednatele rozsáhlé softwarové dílo na sledování 
pohybu vozidel Pražské integrované dopravy (dále jen „Dílo“), 

− Smlouva na vytvoření SW byla následně rozšířena i o služby 

o provozování webových stránek http://pid.timetable.cz, 

o provozování Díla včetně provozu hardwarových zařízení, na nichž je toto Dílo 
provozováno, 

o nepřetržitého přístupu k Dílu prostřednictvím sítě internet, 

− veškerá plnění zhotovitele podle Smlouvy na vytvoření SW spočívající ve vývoji a 
dalších úpravách či rozšiřování Díla byla řádně dokončena, a tak předmětem Smlouvy 
na vývoj SW fakticky zůstaly pouze služby uvedené v předcházející odrážce, 

− služby provozování webových stránek http://pid.timetable.cz budou navíc převedeny 
pod jinou, věcně bližší smlouvu, kterou mezi sebou mají objednatel a zhotovitel 
uzavřenu, 

− v zájmu určitosti a přehlednosti považují smluvní strany za vhodné, aby jejich 
vzájemné práva a povinnosti související s provozem Díla a zajišťováním přístupu 
k Dílu prostřednictvím sítě internet byly nově upraveny jedním speciálním smluvním 
dokumentem, který ve svém důsledku nahradí stávající Smlouvu na vytvoření SW 
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(resp. její zbytkový předmět, který již v současné době ani nekoresponduje s jejím 
názvem), 

uzavírají výše specifikované smluvní strany tuto smlouvu o provozu systému sledování 
pohybu vozidel. 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je 

a) provoz Díla, 

b) provoz hardwarových zařízení, na kterých je Dílo provozováno, 

c) zajištění nepřetržitého dálkového přístupu k Dílu pro objednatele prostřednictvím sítě 
internet, 

d) zajištění průběžné aktualizace potřebných jízdních řádů pro Dílo z CIS JŘ a dalších 
dohodnutých vstupních formátů s daty jízdních řádů. 

2. Provozem Díla a hardwarových zařízení, na nichž je Dílo provozováno, se rozumí 
nepřetržité zajišťování plné funkčnosti Díla tak, aby sloužilo svému účelu a umožňovalo 
objednateli využívat všech svých funkcionalit. K tomu je zhotovitel povinen funkčnost 
Díla průběžně monitorovat a v případě potřeby provést příslušná opatření k zachování 
nebo obnovení plné funkčnosti Díla. 

II. 

Zvláštní práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel i zhotovitel jsou povinni si navzájem poskytovat nezbytnou součinnost. 

2. Zhotovitel je mimo jiné dále povinen 

a) poskytovat své služby podle této smlouvy ve sjednaném a potřebném rozsahu, termínu 
a kvalitě, 

b) jmenovat odpovědnou osobu zhotovitele, se kterou bude objednatel komunikovat 
(čl. V), 

c) 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 oprávněné zájmy objednatele, 

d) řídit se při plnění této smlouvy příslušnými předpisy a odůvodněnými pokyny 
objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy, s tím, že je 
povinen neprodleně upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů, jinak 
odpovídá za škodu neupozorněním vzniklou, 

e) zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý realizační tým v dostatečném 
rozsahu – minimálně však trvale vyčlenit pro tuto smlouvu jednoho kontaktního 
pracovníka dle čl. V, 

f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním této 
smlouvy dozví, a to bez ohledu na to, jakým způsobem tyto informace získal; 
zhotovitel je zároveň povinen zajistit, aby tuto povinnost dodržovala i jakákoliv třetí 
osoba, kterou zhotovitel pro plnění svých úkolů plynoucích z této smlouvy přímo či 
nepřímo použije; způsobí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy objednateli 
újmu v důsledku úniku informací, bude povinen tuto újmu nahradit. 
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3. Objednatel je mimo jiné dále povinen 

a) předávat zhotoviteli včas a v potřebném rozsahu potřebné podklady a informace, 

b) jmenovat odpovědnou osobu objednatele, se kterou bude zhotovitel komunikovat 
(čl. V), 

c) poskytovat zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou. 

4. Další práva a povinnosti smluvních stran sjednané touto smlouvou nebo plynoucí 
z právních předpisů tímto nejsou dotčeny. 

III. 

Termín a místo plnění 

1. Plnění dle této smlouvy bude poskytováno průběžně po celou dobu trvání této smlouvy. 

2. Nedostatky či závady ve funkčnosti Díla (dále jen „závada“) je zhotovitel povinen 
odstranit 

a) v případě závad přímo ovlivňujících provozuschopnost Díla nejpozději do 24 hodin od 
okamžiku oznámení závady objednatelem nebo od okamžiku, kdy tuto závadu zjistí 
vlastní činností, 

b) v případě ostatních závad nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení závady objednatelem 
nebo ode dne, kdy tuto závadu zjistí vlastní činností. 

Není-li objektivně možné závadu ve stanovených lhůtách odstranit, předloží zhotovitel 
v této lhůtě objednateli písemné stanovisko s analýzou problému a harmonogramem 
postupu prací pro odstranění zjištěné závady. 

3. Místem plnění jsou všechna místa, kde je Dílo provozováno nebo kde se nachází 
hardwarové vybavení pro jeho provoz. 

IV. 

Odměna a způsob její úhrady 

1. Za poskytování služeb podle této smlouvy náleží zhotoviteli paušální odměna ve výši 
22.000,- Kč (slovy: dvacet dva tisíc korun českých) za měsíc. 

2. Odměna uvedená v odstavci 1 představuje konečnou a nepřekročitelnou cenu za 
poskytování služeb dle této smlouvy, tj. za veškerá plnění poskytovaná zhotovitelem; ve 
sjednané ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s realizací této 
smlouvy (např. náklady na technické vybavení užívané zhotovitelem, mzdy, pojištění, 
služby elektronické komunikace, přepravné, poštovné apod.). Pro vyloučení pochybností 
smluvní strany uvádí, že nad rámec odměny sjednané v tomto článku nemá zhotovitel 
vůči objednateli za plnění povinností dle této smlouvy právo na žádnou další náhradu, 
kompenzaci nebo jiné plnění. 

3. K odměně uvedené v odstavci 1 bude připočtena a objednatelem uhrazena též příslušná 
daň z přidané hodnoty podle příslušných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4. Odměna za služby bude hrazena vždy měsíčně pozadu na základě faktury vystavené 
zhotovitelem za služby poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci; fakturu je třeba 
vystavit do 10. dne po skončení příslušného měsíce. 

5. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. Povinnost zaplatit 
fakturovanou částku je splněna dnem odepsání této částky z účtu objednatele. 
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6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura tyto náležitosti obsahovat, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu do dne její splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
fakturu opravit nebo vystavit novou; doručením opravené nebo nové faktury začne 
objednateli běžet nová lhůta splatnosti v délce dle odstavce 5. Postup podle předcházející 
věty je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení faktury 
v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně objednatele prodlení s plněním dluhu. 

V. 

Zástupci smluvních stran věcná jednání 

1. Zástupce pro věcná jednání objednatele: *neveřejný údaj*, e-mail: *neveřejný údaj*, tel.: 
*neveřejný údaj* 

2. Zástupce pro věcná jednání zhotovitele: *neveřejný údaj*, e-mail: *neveřejný údaj, tel.: 
*neveřejný údaj, *neveřejný údaj, e-mail: *neveřejný údaj*, tel.: *neveřejný údaj* 

3. Údaje o zástupci může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. Tato změna je vůči 
druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po dni, kdy jí byla změna oznámena. 

VI. 

Práva duševního vlastnictví 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že při práci na předmětu této smlouvy nebudou 
porušována práva duševního vlastnictví třetích osob a že nejsou známy třetí osoby, které 
by mohly oprávněně uplatňovat své nároky z těchto práv vůči zhotoviteli či objednateli. 

2. Pro případ, kdy by jakýkoliv výstup plnění této smlouvy podléhal autorskoprávní 
ochraně, poskytuje zhotovitel objednateli k takovému autorskému dílu časově 
neomezenou licenci. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v odměně dle čl. IV. 

VII. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti 1. ledna 2017 a uzavírá se na dobu neurčitou. 

VIII. 

Smluvní pokuty a sankce 

1. V případě prodlení s odstraněním závady je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
smluvní pokutu ve výši 

a) 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, jedná-li se 
o závadu dle čl. III odst. 2 písm. a), 

b) 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, jedná-li 
se o závadu dle čl. III odst. 2 písm. b). 

Případný nárok objednatele na náhradu škody není úhradou smluvní pokuty dotčen ani 
nijak omezen. 

2. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v této smlouvě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 
za každé jednotlivé porušení. Případný nárok objednatele na náhradu škody není úhradou 
smluvní pokuty dotčen ani nijak omezen. 
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3. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého závazku se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli pouze úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy s tím, že 
zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu případné škody zhotovitele. 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných 
dodatků. 

2. Nabytím účinnosti této smlouvy se zrušuje Smlouva na vytvoření SW; veškeré licence a 
oprávnění, které objednatel získal podle Smlouvy na vytvoření SW, však zůstávají 
v plném rozsahu i nadále zachovány. Smluvní strany potvrzují, že Smlouva na vytvoření 
SW byla oběma smluvními stranami doposud řádně plněna a že s výjimkou odměny za 
poskytování služeb v měsíci prosinci 2016 nemají mezi sebou z titulu Smlouvy na 
vytvoření SW žádné splatné ani nesplatné pohledávky, resp. dluhy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejňovací povinnosti podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv); uveřejnění 
v tomto registru zajistí objednatel. Zhotovitel rovněž bere na vědomí a souhlasí, že tato 
smlouva včetně jejích případných budoucích dodatků bude v plném znění uveřejněna na 
objednatelově profilu zadavatele ve smyslu příslušného zvláštního právního předpisu o 
zadávání veřejných zakázek, popř. na jiném vhodném místě dostupném prostřednictvím 
veřejné datové sítě, a to dle uvážení objednatele.  

4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

5. Případná nicotnost, neplatnost nebo neúplnost některého ustanovení této smlouvy 
nezpůsobuje nicotnost nebo neplatnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo neúplné ustanovení nahradit neprodleně 
ustanovením, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo 
neúplným ustanovením, 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 za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož smluvní strany připojují 
své podpisy. 

 

V Praze dne …………… 
 
 
 

_________________________ 
Regionální organizátor pražské 

integrované dopravy, příspěvková 

organizace 

Ing. et Ing. Petr Tomčík 
ředitel 

V Brně dne …………… 
 
 
 

_________________________ 
CHAPS spol. s r.o. 

Ing. Tomáš Chlebničan 
jednatel 

 

 


