
 
 
 
 
 
Krajský úřad 
Číslo objednatele:  20/SML3375/SoD/DS  
Číslo zhotovitele:  2020/224/DŠ 
 
 
 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 

Objednatel:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem ÚK 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 882733379/0800 
Zástupce pro věcná jednání  Bc. Miroslav Škarohlíd 
E-mail/telefon: skarohlid.m@kr-ustecky.cz/475657173 
(dále jen „objednatel“)  

a 
Zhotovitel:  
Název/Jméno: CHAPS spol. s r.o. 
Sídlo: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Coufalem, výkonným ředitelem 
IČ: 47547022 
DIČ: CZ47547022 
Bank. spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 27-0502800227/0100 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. David Švingr 
E-mail/telefon: svingr@chaps.cz/530 350 111 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou 
C 17631 
(dále jen „zhotovitel“)  

 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  
 
A. Smluvní strany mezi sebou dne 24. 6. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo upravující práva a 

povinnosti smluvních stran při provedení díla „Mobilní aplikace pro integrovaný dopravní 
systém DÚK“ (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě 
a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje; 

B. Stávající epidemiologická situace způsobená onemocněním COVID-19 a související 
krizová opatření mají dopad i na práce související s provedením díla; 

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1: 
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I. 

Doba a místo dodání díla 
 

Stávající znění článku II. odst. 1 Smlouvy o dílo se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto 
novým zněním: 
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 31. 1. 2021.“  

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo rozhodnuto 

hejtmanem ÚK v souladu s usnesením Rady ÚK č. 006.5/54R/2018, ze dne 10. 12. 2018. 
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanovení občanského zákoníku. 
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 

a číslovaných dodatků.  
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 pare s platností originálu, přičemž objednatel 

obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail zástupce pro 
věcná jednání: svingr@chaps.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
III. 

Podpisy smluvních stran 
 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem 

přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 
 
 

Následuje podpisová strana. 
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V Ústí nad Labem dne ………………… 
 
 
 
 

V Brně dne …………………. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
 
Ústecký kraj 
Ing. Jan Schiller 
hejtman 
 

 
CHAPS spol. s r.o. 
Ing. Vlastimil Coufal 
výkonný ředitel  

 
 

 


