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NAŠE Č. J.: MMB/0382062/2021 Masarykova univerzita, 

Středisko pro pomoc studentům se 

specifickými nároky – Teiresiás 

Komenského náměstí 2 

602 00 Brno 

SPIS. ZN.: OZ/MMB/0359547/2020 

  

VYŘIZUJE: Mgr. Radim Paseka 

TELEFON:  

E-MAIL:  

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: a7kbrrn  

   

DATUM: 05.08.2021    

POČET LISTŮ: 01   

  

OBJEDNÁVKA: Dodání služeb – organizační zajištění školení v přístupnosti webových stránek a 
mobilních aplikací 

 

OBJEDNAVATEL: Statutární město Brno – Magistrát města Brna, Odbor zdraví, Dominikánské nám. 3, 602 00 Brno 

zastoupený: JUDr. Evou Rabušicovou, vedoucí odboru 

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DODAVATEL: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 602 00 Brno 

IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 

Objednáváme si u Vás dodání služeb – organizační zajištění školení v přístupnosti webových stránek a 

mobilních aplikací: 

- I. základní úroveň pro max. 15 osob, v délce jednoho 3,5hodinového bloku, celkem bude vypsaný 1 

blok s obsahově stejným tématem a náplní. 

- II. střední úroveň pro max. 15 osob, v délce jednoho 3,5hodinového bloku, celkem bude vypsaných 5 

bloků s obsahově stejným tématem a náplní. 

- III. pokročilá úroveň pro max. 15 osob, v délce jednoho 3,5hodinového bloku, celkem bude vypsaných 

2 bloky s obsahově stejným tématem a náplní. 

Termíny školení: 

- pondělí 06.09.2021 v čase 13:00-16:30 hodin (i. základní úroveň) 

- úterý 07.09.2021 v čase 09:00-12:30 hodin (II. střední úroveň) 

- pondělí 25.10.2021 v čase 13:00-16:30 hodin (II. střední úroveň) 

- úterý 26.10.2021 v čase 09:00-12:30 hodin (II. střední úroveň) 

Další 4 termíny školení proběhnou během listopadu a prosince 2021 v dopoledním časovém bloku 9:00-12:30 

hodin nebo odpoledním časovém bloku 13:00-16:30 hodin. Školení proběhne v prezenční nebo distanční 

formě podle aktuálních platných podmínek ke koronavirové situaci vydané vládou ČR. 

Organizační zajištění školení bude obsahovat kompletní organizaci a realizaci osmi bloků, bud prezenční nebo 

distanční formě, její technické zajištění v rozsahu dle zadávacích podmínek. 

CENA BEZ DPH:   52.000,00 Kč  

DPH (21%):   10.920,00 Kč 

CENA CELKEM S DPH:  62.920,00 Kč 

TERMÍN PLNĚNÍ:    září – prosinec 2021 
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MÍSTO PLNĚNÍ: Brno – školící PC místnost nebo online (MS Teams) 

ÚHRADA: fakturou (splatnost min. 14 dní ode dne doručení faktury) 

UPOZORNĚNÍ:  

V případě nedodržení výše uvedené lhůty splatnosti či jiných náležitostí uvedených v této objednávce může 
být faktura vrácena dodavateli. Fakturu je třeba doručit nejpozději do 03.12.2021. 
Podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění bude tato objednávka zveřejněna objednatelem 

v registru smluv a tento smluvní vztah nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

postupem dle zákona o registru smluv. 

S pozdravem 

 

JUDr. Eva Rabušicová  

vedoucí Odboru zdraví MMB 

„podepsáno elektronicky“ 

 

Potvrzuji přijetí objednávky dne: 10.08.2021 

Jméno a příjmení statutárního zástupce: (na základě pověření z organizačního řádu MU) 

Podpis:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno 
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785 

 

DORUČOVACÍ ÚDAJE: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví,  

Dominikánské nám. 197/3, 602 00 Brno 

 


