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Č. j. 26696/2021-SŽ-GŘ-O8 

D O H O D A  O  N A R O V N Á N Í  

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s § 1903 a násl. a § 1746 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen 

„Dohoda“) 
 

Správa železnic, státní organizace 
IČO:  709 94 234 
Se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

CHAPS spol. s r.o. 
IČO:   475 47 022 
Se sídlem: Bráfova 1617/21, Žabovřesky, 616 00 Brno 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 17631 
Zastoupená: Ing. Tomášem Vackem, jednatelem 

Martinem Sieglem, jednatelem 

(dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „Strany“ nebo 
jednotlivě jako „Strana“) 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 21. 10. 2019 uzavřena 
smlouva o dílo číslo (evidence objednatele): 31337/2019-SŽDC-GŘ-O8 
(dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem byla aktualizace 
provozních dat pro IDOS (informační dopravní systém), ŘVOD (řazení 
vozidel osobní dopravy), infostojany, EZOP (elektronický zobrazovací 
panel) a EIP (elektronický informační panel pro GVD) na rok 2019. 

1.2 Podle čl. 4.2 resp. 4.3 Smlouvy o dílo mělo být plnění dle Smlouvy o dílo 
prováděno v období od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo do dne 8. 12. 
2019.  

1.3 Zhotovitel pokračoval s vědomím objednatele v poskytování plnění 
(odpovídajícímu plnění dle Smlouvy o dílo) objednateli i po uplynutí 
účinnosti Smlouvy o dílo, aniž by však mezi Stranami došlo k uzavření 
nové smlouvy. Zhotoviteli tak vznikl nárok na zaplacení ceny plnění 
poskytovaného objednateli mimo jiné v období od 9. 12. 2019 do 12. 12. 
2020. Tato Dohoda upravuje sporná práva a povinnosti právě a jen 
v rámci uvedeného období. 
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2. SPORNÁ PRÁVA A POVINNOSTI  

2.1 Spornými právy a povinnostmi jsou mezi Stranami ta práva a povinnosti, 
která jsou blíže specifikovaná v čl. 1 této Dohody, tj. právo zhotovitele na 
zaplacení ceny za plnění poskytované zhotovitelem v období od 9. 12. 
2019 do 12. 12. 2020, a tomu odpovídající povinnost objednatele tento 
nárok zhotoviteli uhradit. 

 

3. NAROVNÁNÍ 

3.1 S ohledem na to, že Strany uznávají, že zhotovitelem poskytovaná plnění 
v období 9. 12. 2019 až 12. 12. 2020 byla poskytována v obdobném 
rozsahu dle Smlouvy o dílo, a mají zájem na smírném vyřešení věci a 
konečném vypořádání sporných práv a povinností dle čl. 2 Dohody, 
uzavírají tuto Dohodu, jejímž účelem je vypořádání sporných práv a 
povinností a jejich nahrazení novým závazkem: 

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli částku 3 780 000 Kč bez DPH, 
tj. částku v celkové výši 4 573 800 Kč vč. DPH (slovy: čtyři miliony pět 
set sedmdesát tři tisíc osm set korun českých) bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele vedený u spol. Komerční banka, a.s., č. ú.: XXX, a to 
do 21 dnů ode dne účinnosti této Dohody. 

3.2 Strany se tímto s výjimkou práv a povinností touto Dohodou založených 
vzdávají veškerých vzájemných nároků anebo dalších práv a/nebo 
pohledávek souvisejících nebo vyplývajících ze vzájemného plnění v období 
9. 12. 2019 až 12. 12. 2020. 

 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu Stran o předmětu této Dohody 
(sporném období 9. 12. 2019 až 12. 12. 2020) a v plném rozsahu o všech 
sporných nárocích s Dohodou a sporným obdobím 9. 12. 2019 až 12. 12. 
2020 souvisejících, v jejichž souvislosti není žádná ze Stran oprávněna 
žádat jakékoli plnění nad rámec této Dohody. 

4.2 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4.3 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru 
smluv zajistí objednatel.  

4.4 Zjistí-li se, že některé ustanovení této Dohody nebo její budoucí 
ustanovení je zcela nebo částečně neplatné či nevymahatelné nebo se 
neplatným či nevymahatelným stane, platnost či vymahatelnost ostatních 
ustanovení této Dohody zůstává nedotčena, není-li donucujícími 
ustanoveními právních předpisů stanoveno jinak. Strany se zavazují 
nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným 
a vynutitelným, které bude svým významem co nejpřesněji odpovídat 
významu ustanovení původního. 
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4.5 Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě 
číslovaných dodatků této Dohody, podepsaných oprávněnými zástupci 
všech Stran. 

4.6 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Dohody přecházejí, pokud to 
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Stran. 

4.7 Tato Dohoda je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis. 

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, na 
důkaz čehož k ní připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne 26. 4. 2021 

 
 

Bc. Jiří Svoboda, MBA, v. r. 
......................................................................... 

Správa železnic, státní organizace 
Bc. Jiří Svoboda, MBA, generální ředitel 

 

 

V Praze dne 28. 4. 2021 

 
 

Ing. Tomáš Vacek v. r. 
..................................................... 

CHAPS spol. s r.o. 
Ing. Tomáš Vacek 

jednatel 

V Praze dne 28. 4. 2021 

 
 

Martin Siegel v. r. 
.................................................................... 

CHAPS spol. s r.o. 
Martin Siegel 

jednatel 
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