
SMLOUVA O DÍLO A O SPOLUPRÁCI 
(dále jen Smlouva) 

uzavřená dle§ 2586 a násl. a§ 17 46 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

I. Smluvní strany 

Zoologická zahrada hl.m. Prahy, příspěvková org. 

Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 

IČO: 00064459 
DIČ: CZ00064459 
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

(dále jen „Zoo Praha") 

a 

M asarykova univerzita, 

Středisko pro pomoc studentům se specif ickými nároky 

Sídlo: Komenského nám. 2, 602 00 Brno 

IČO: 00216224 
DIČ: 

Zastoupená: PhDr. Petrem Peňázem, ředitelem 

(dále jen „Středisko Teíresiás") 

li. Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je tvorba, zhotovení a dodání rozevíracího haptického plánku Zoo Praha (dále jen 
„Plánek") zhotoveného tiskem na Brailleský papír pro tisk bodového písma s barevným potiskem 

Střediskem Teiresiás. Zoo Praha odebere 100 kusů Plánku a uhradí cenu za zpracování a uvedený počet 
výtisků v celkové hodnotě 13.158,-Kč vč. 10% DPH. Další kusy si Zoo Praha dle potřeby objedná u 

Střediska Teiresiás za cenu 44,-Kč za kus vč. 10% DPH. 

2. Zoo Praha se zavazuje dodat Středisku Teiresiás specifikaci a podklady pro tvorbu Plánku před datem 
podpisu této Smlouvy. Středisko Teiresiás se zavazuje, že prvních 100 kusů Plánku dle odst. 1 výše dodá 
Zoo Praha. do 14. 5. 2021. 

3. Zoo Praha uhradí cenu za dodané Plánky bankovním převodem na základě faktury vystavené Teiresiás. 

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

Ill . Povinnosti smluvních stran 
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1. Středisko Teiresiás se zavazuje zajistit dle dodaných podkladů Zoo Praha průběžné aktualizace a úpravy 

Plánku. Finální úprava Plánku podléhá schválení ze strany Zoo Praha. Úpravy budou účtovány pouze 
v případě většího rozsahu, tj. vyžadující více než 2 hodiny práce. Cena za úpravy podléhá ceníku, 

zveřejněném na adrese https://www.teiresias.muni.cz/cz/ kn ihovna-a-w davatelstvi/sluzby/cenik a činí 
330,- Kč/hod bez DPH. 

2. Středisko Teiresiás se zavazuje dodávat Zoo Praha na základě písemné objednávky (možno e-mailem) 
další výtisky Plánku za cenu výše uvedenou. Každá objednávka bude obsahovat alespoň: 

(a) datum objednávky, 

(b) počet objednaných Plánků, 

(d) celkovou cenu včetně DPH, 

(d) požadované datum dodání (po předchozí dohodě), 

(d) podpis oprávněného zástupce Zoo Praha. 

Středisko Teiresiás písemně potvrdí (možno e-mailem) přijetí objednávky do 24 hodin od jejího doručeni. 

3. Zoo Praha zajistí distribucí plánku nevidomým a slabozrakým návštěvníkům, pro něž budou plánky na 

vyžádání k dispozici k platné vstupence a to na pokladnách Zoo Praha a v Informačním centru u hlavního 
vchodu do Zoo Praha. 

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou . 

2. Jakákoliv změna této Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
jednat za smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají zásadně písemně jako dodatek ke Smlouvě 

s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

3. Veškerá práva a povinností smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto Smlouvou, se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě 

obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy 
za podmínek definovaných zákonem č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy 

nepovažují za obchodní tajemství. 

5. Středisko Teiresiás si je vědomo, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

6. Středisko Teiresiás si je vědomo, že Zoo Praha je vázána zákonem č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že 

Zoo Praha zajistí zveřejnění celého textu Smlouvy, případně jejich dodatků, v registru smluv. 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v těchto případech: 

a) jestliže druhá smluvní strana porušila podmínky této Smlouvy, byla na tuto skutečnost písemně 
upozorněna a nesjednala nápravu ani v dodatečně stanovené lhůtě. 
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b) jestliže se druhá smluvní strana dostala do konkursu a / nebo na její majetek bylo zahájeno vyrovnávací 

řízení. 

8. Každá se smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 1 
(jeden) měsíc, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 

straně. 

9. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

10. Tato Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

V Praze, dne 

Mgr. Miroslav Bobek 
Ředitel 
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