
OBJEDNÁVKA č. 24/2021

Objednatel Dodavatel

Koordinátor ODIS s.r.o.
28. října 3388/111
702 00 Ostrava-Mor. Ostrava
IČ: 64613895
DIČ: CZ64613895

CHAPS spol. s r.o. 
Bráfova 1617/21 
616 00 Brno 
IČ: 47547022 
DIČ: CZ475457022

Objednávka

Na základě obdržené nabídky (viz. příloha) u Vás objednáváme úpravy JROZJRGen 
specifikované v příloze v celkové výši 54 000,- + DPH. Termín realizace je 15 
pracovních dní od doručení objednávky.

Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH je podmíněna písemným odsouhlasením 
dodavatele. Obě strany souhlasí se zveřejněním celého textu takové objednávky v 
registru smluv. Zveřejnění provede KODIS s.r.o.

Příloha:
Nabídka na úpravy JROZJRGen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.

V Ostravě 15. 9. 2021

CHAPS spol. s r.o.Ing. Aleš Stejskal 
Ing. Martin Důtko 
Jednatelé



Nabídka na úpravy JROZJRGen ve čtvrtém 
čtvrtletí roku 2021
1) JROZJRGen -  Změna zalamování oddílů s víkendovými spoji

Požadavek vznesen:   pá 11.06.2021 8:45 
Nabídková cena: 8000 Kč 
Bližší specifikace úpravy:

V současné době funguje generátor dle zadání tak, že spoje s víkendy začnou na novém řádku (v novém oddílu) 
pouze v případě, že to nebude znamenat stránku navíc.
Předmětem  úpravy je to, že spoje s víkendy začnou na novém řádku (v novém oddílu) pouze v případě, že to 
nebude znamenat nárůst počtu oddílů jízdního řádu.

2) JROZJRGen -  Nové piktogramy u zastávek

Požadavek vznesen:   čt 02.09.2021 13:18 
Nabídková cena: 2000 Kč 
Bližší specifikace úpravy:

Nově prosíme o doplnění zobrazování u zastávek těchto pevných kódů:
• Bezbariérově přístupná zastávka - h
• zastávka upravená pro osoby s těžkým zrakovým postižením - k
• určený terminál s poskytováním pomoc osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou 

pohyblivostí - Tk.
Piktogram bezbariérově přístupné zastávky bude z důvodu duplicity značky i pro bezbariérové spoje vysvětlen 
textem  „bezbariérově přístupné vozid lo nebo zastávka".

3) JROZJRGen -  Změna názvů generovaných souborů

Požadavek vznesen:   čt 02.09.202113:18 
Nabídková cena: 2000 Kč 
Bližší specifikace úpravy:

Upravit názvy výstupních PDF souborů následovně: Stávající část názvu souboru zachovat a dop ln it o údaj 
o p latnosti od a do, příp. výlukovém JŘ do formátu 
Stáv.část_RRRR-M M -DD_RRRR-MM-DD_v.pdf
Např. nevýlukový knižní JŘ linky 275 od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021 = 275_2020-12-13_2021-12-ll.pdf, 
Výlukový zastávkový JŘ linky 920 od 13. 6. 2021 do 30. 11. 2021 = 920Z_2021-06-13_2021-ll-30_v.pdf.

4) JROZJRGen -  Možnost výběru zastávek pro generování zastávkových JŘ

Požadavek vznesen:   čt 02.09.202113:18 
Nabídková cena: 40000 Kč 
Bližší specifikace úpravy:

Do hlavního form uláře by bylo dop ln it tlačítko „Generovat vybrané zastávky", které bude aktivní pouze v 
případě přepnutí do režimu zastávkových JŘ či stanovištních JŘ.
V průběhu generování nabídnout uživateli checklistbox s názvy zastávek všech linek.

Zastávky budou v pořadí, v  jakém budou tištěny 
M ožnost výběru pro každý směr zvlášť

Vygenerují se zastávkové, resp. stanovištn í JŘ pouze z vybraných zastávek, resp. stanovišť.

5) JROZJRGen -  Možnost generování poznámek ze souborů Udaje.txt více linek



Požadavek vznesen:   st 15.09.2021 11:09 
Nabídková cena: 2000 Kč 
Bližší specifikace úpravy:

V současné době generátor funguje tak, že bere ta rifn í a ostatn í všeobecné poznámky ze souboru Udaje.txt 
vždy z první ze všech slučovaných linek.
Předmětem úpravy je doplnění „p řep ínače" mezi stávajícím  principem  (poznámky z první linky) a druhým 
principem , kdy generátor použije poznámky ze všech slučovaných linek a duplic itn í poznámky vysází pouze 
jednou.
Za duplic itn í budou vyhodnoceny jen takové poznámky, které budou m ít text naprosto stejný včetně mezer, 
čárek apod.

SHRNUTÍ
KALKULACE CENY

ID Popis Cena 3
1 Změna zalamování oddílů s víkendovým i spoji 8 000
2 Nové piktogramy u zastávek 2 000
3 Změna názvů generovaných souborů 2 000
4 M ožnost výběru zastávek pro generování zastávkových JŘ 40 000
5 M ožnost generování poznámek ze souborů Udaje.txt více linek 2 000

CENA CELKEM 54 000 Kč

TERMÍN DODÁNÍ

Term ín dodání je 15 pracovních dn í od doručen í objednávky.




