
SMLOUVA O ODBORNÉ POMOCI 

I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 oo Praha 7 
IČO: 00064459 
DIČ:CZ00064459 
Právní forma: příspěvková organizace 
Zastoupený: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
(dále jen „objednatel") 

Dodavatel: ALF A Economist s.r .o. 
Sídlo: Kodaňská 48/1459, 101 oo Praha 10 
IČO: 45274266 
DIČ:CZ45274266 
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Bastlem, jednatelem 
(dále jen „dodavatel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení §1746 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu 
o odborné pomoci. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele, že ve lhůtách a za podmínek 
stanovených touto smlouvou poskytne objednateli odbornou pomoc v podobě 
metodické, organizační a personální podpory včetně fyzické přítomnosti 
pracovníků dodavatele při věcně a formálně správném provedení fyzické 
inventarizace dlouhodobého majetku a zásob objednatele k datu sestavení řádné 
roční účetní závěrky za rok 2021 s výjimkou inventarizace finančního majetku 
a majetku pořízeného z Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP"), 
spočívající v: 

a) součinnosti při provedení fyzické inventarizace majetku a zásob, 
b) zaznamenání umístění majetku v rámci definovaných lokalit, 
c) zpracování výsledků do elektronické podoby, 
d) vytvoření signovaných inventurních soupisů, 
e) vytvoření dílčích inventarizačních zpráv, 
f) zpracování návrhu na proúčtování zjištěných inventurních rozdílů, 
g) zpracování rozdílové inventury a 
h) zpracování inventarizační zprávy za rok 2021. 
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III. 

Termín plnění 

1. S ohledem na předpokládaný rozsah věcné a časové náročnosti odborné pomoci 
dle čl. II. této smlouvy je termín pro řádné splnění předmětu smlouvy stanoven 
nejpozději do 27. 1. 2022, přičemž termín pro součinnost při provedení fyzické 
inventarizace majetku a zásob, zaznamenání umístění majetku v rámci 
definovaných lokalit, zpracování výsledků do elektronické podoby, vytvoření 
signovaných inventurních soupisů, dílčích inventarizačních zpráv a zpracování 
návrhu na proúčtování zjištěných inventurních rozdílů je stanoven nejpozději do 
29. 12. 2021. 

2. Konkrétní termíny fyzických inventur budou stanoveny na základě vzájemné 
dohody smluvních stran a následně vymezeny interním předpisem objednatele, 
stejně tak jako složení ústřední a dílčích inventarizačních komisí, a to s ohledem 
na termíny uvedené výše. 

IV. 
Cena plnění 

1. Smluvní cena za splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy činí 360 000,
Kč (slovy: tři sta šedesát tisíc korun českých) bez DPH + DPH dle platných 
právních předpisů. 

2. Cena plnění zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené se splněním předmětu 
smlouvy. 

v. 

Fakturace a placení 

1. Na základě kvalifikovaného odhadu časové náročnosti plnění předmětu smlouvy 
dle čl. II. se smluvní strany dohodly na etapové fakturaci takto: 

a) první dílčí faktura - daňový doklad po provedení fyzických inventur za práce 
provedené do 29. 12. 2021 ve výši 170 000,- Kč bez DPH, 

b) druhá dílčí faktura - daňový doklad za práce provedené od 1. 1. 2022 do 
termínu ukončení odborné pomoci dle čl. III. této smlouvy ve výši 190 000,
Kč bez DPH. 

2. Splatnost faktur je 21 dnů od data jejich vystavení. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou dodavatelem vystavených faktur má 
dodavatel právo účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. V případě prodlení dodavatele s plněním smlouvy, zejména při nedodržení 
termínu předáním výsledků inventarizace dle čl. III. této smlouvy, se dodavatel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění včetně 
DPH dle č. IV. této smlouvy za každý den prodlení s dodáním. Smluvní pokuta je 
splatná do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k jejímu uhrazení. 
Uhrazení smluvní pokuty není nijak dotčen nárok objednatele na náhrady vzniklé 
škody. 
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VI. 

Povinnosti objednatele 

1. Objednatel je povinen vytvořit optimální podmínky pro práci dodavatele 
spojenou s plněním předmětu smlouvy dle čl. II této smlouvy a respektovat 
pokyny dodavatele související s plněním předmětu smlouvy. Objednatel se 
zavazuje plnit další podmínky vyplývající z této smlouvy a poskytnout dodavateli 
nezbytně nutnou součinnost pro řádné splnění předmětu smlouvy dle čl. II této 
smlouvy. 

2. Nezbytně nutnou součinností objednatele pro řádné a včasné splnění předmětu 
smlouvy dle čl. II této smlouvy se pro účely této smlouvy rozumí zejména: 

a) zpřístupnění úplné evidence dlouhodobého majetku, zvířat a zásob zboží 

a materiálu objednatele v tištěné a elektronické podobě, 

b) poskytnutí fotokopií smluv o hmotné odpovědnosti za svěřené prostředky 

uzavřené se zaměstnanci objednatele, 

c) poskytnutí fotokopií smluv o nedokončených investičních akcích objednatele, 

d) poskytnutí fotokopií výpisů z katastru nemovitostí a snímků pozemkových 

map týkající se pozemků, budov a staveb, 

e) jmenování spolehlivých a odborně erudovaných členů dílčích inventarizačních 

komisí, 

f) ustanovení samostatného podpůrného týmu s odpovídající místní a věcnou 

znalostí problematiky pro každou z dílčích inventarizačních komisí. 

3. Objednatel je povinen zajistit dodavateli, resp. členům jeho týmu uvedeným 
v článku VII., odst. 3. níže, v přiměřeném rozsahu vstup do svého areálu, včetně 
příslušných vnitřních prostor, k plnění závazků dodavatele z této smlouvy. 

VII. 

Povinnosti dodavatele 

1. Dodavatel je povinen plnit předmět smlouvy v termínech stanovených touto 
smlouvou a dle pokynů objednatele. Dále je povinen informovat určené 
pracovníky objednatele o stavu plnění předmětu smlouvy. Dodavatel se zavazuje, 
že o zjištěných skutečnostech a ostatních informacích, s nimiž přijde do styku při 
plnění předmětu smlouvy, bude informovat výhradně a pouze objednatelem 
určené pracovníky. 

2. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy, zejména po dobu provádění 
fyzických inventur, dodržovat nařízení vlády a pokyny objednatele v souvislosti 
s COVID-19. V případě, že pro provedení fyzické inventury bude vzhledem ke 
specifickým podmínkám (např. zázemí primátů) objednatelem vyžadováno 
použití ochranných pomůcek nad rámec nařízení vlády, zajistí tyto pomůcky 
objednatel. 
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3. Za účelem řádného a především včasného splnění předmětu smlouvy bude na 
straně dodavatele vytvořen realizační tým ve složení: 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Jméno Kontakt 

VIII. 
Společná ustanovení 

1. Objednatel prohlašuje, že si je vědom, že neposkytnutí účinné a nutné součinnosti 
dle čl. VI. této smlouvy a předkládání mylných, neúplných či nesprávných 
informací zbavuje dodavatele odpovědnosti za korektní plnění předmětu 
smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel podstatným 
způsobem poruší své povinnosti stanovené touto smlouvou. 

3. Objednatel prohlašuje, že osobou oprávněnou seznamovat se s výsledky prací dle 
�vy a p

-
o ovat zhotoviteli všechn int ady je 

- (tel.: email: , která současně 
bude zajišťovat rea 1zaci dodavatelem navr ovane o resem a doporučení ve 
smyslu řádného a včasného splnění předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy. 

4. Dodavatel odpovídá za provedení předmětu smlouvy v souladu s českými 
právními předpisy. 

IX. 
Řešení případných sporů 

1. Obě smluvní strany se zavazují v případě sporu řešit tento nejprve jednáním 
a dohodou obou smluvních stran. V případě, že jednáním nebude nalezena 
dohoda, řeší se případné spory v souladu s příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. 
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X. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se uzavírá na odbornou pomoc při inventarizacích majetku a zásob 
za rok 2021, nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, lze tuto smlouvu změnit nebo ukončit 
pouze dohodou obou smluvních stran. K platnosti dohody se vyžaduje písemná 
forma v podobě dodatku smlouvy s podpisy smluvních stran na téže listině. 

3. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. 

4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy bude zveřejněn 
prostřednictvím objednatele v registru smluv. 

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně 
osobních údajů ve smlouvě obsažených, vyjma kontaktů realizačního týmu 
uvedených v čl. VII. této smlouvy, které budou před zveřejněním v registru smluv 
znečitelněny, 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. 

6. Dodavatel si je vědom, 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. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

8. Zástupci obou smluvních stran této smlouvy připojením vlastnoručního podpisu 
pod tuto smlouvu stvrzují, že obsahu smlouvy plně porozuměli a bezvýhradně 
s ním souhlasí, a tento že plně odpovídá jejich pravé, svobodné a vážné vůli. Dále 
svým podpisem stvrzují, že tato smlouva nebyla učiněna v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek ani žádným jiným způsobem vynucena. 

D 1 - 10· ZOZ-1 

Za objednatel 

V Praze dne 
---------

Za dodavatele: 

NOM 
tlECO ALFA 

1 s T Econom1st s.r.o. 
učetní, daňove a ekonom,cké služby 
Kodaň. 

-- -

Ing. Jaroslav Bastl 
jednatel ALF A Economist 
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