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SMLOUVA O DÍLO 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Pasteurova 3544/1, 400 96 ústí nad Labem 
IČ:44555601 
DIČ: CZ44555601 
Bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s., ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.O., rektorem 
(dále jen „objednatel") 

a 

DREAM PRO, s.r.o. 
se sídlem Holečkova 789/49, Praha 150 00 
IČ: 242 65 951 
DIČ: CZ 242 65 951 
Bankovní spojení: XXX
zastoupená Lubomír Machoň, jednatel 
(dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 

dle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Smlouva"). 

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208 
Název projektu: U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech 

KA 08 Rozvoj podpůrných služeb pro studenty se SVP 
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 
6. 6. 2022, která byla objednatelem zadávána v souladu s jeho interními předpisy.

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla dle nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této
Smlouvy (dále jen „dílo") spočívajícího ve:

• zpracování grafického návrhu asistenční mapy, který bude podléhat
odsouhlasení objednatelem, a

• dodávce, montáži a instalaci 3 ks asistenčních map v areálu kampusu univerzity.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. 3 této Smlouvy.

li. Čas a místo plnění

Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 
96 Ústí nad Labem. 

Práce budou provedeny nejpozději do 31. 8. 2022. 
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UNIVERllTA J, E. PUR KYNE v osrr IIAD lJIBEM 

Ill. Cena a způsob placení 

1. Pro uvedené dílo se sjednává maximální cena ve smyslu vybrané cenové nabídky ve výši:

Celkem bez DPH 189 600,- Kč 

Celkem s DPH: 229 416,- Kč 

2. Takto stanovená cena za dílo (bez DPH) zahrnuje všechny potřebné náklady na jeho řádné
zhotovení a bude k ní připočtena daň z přidané hodnoty platná dle zákona o DPH v den
uskutečnitelného zdanitelného plnění.

3. Uvedená cena má platnost do doby dokončení a předání díla a je určena na základě cenové nabídky,
ev. úplného položkového rozpočtu - příloha č. 1 této Smlouvy. Cenová nabídka, ev. úplný položkový
rozpočet, jsou úplné a závazné. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V
takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či
opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném předání díla objednateli. Faktura je splatná do
30 dnů ode dne jejího doručení objednateli na základě řádného protokolu o předání díla
podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v
záhlaví této smlouvy. Za zaplacení ceny za dílo je považováno odeslání ceny na účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV. Provedení díla a předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle
této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné· a úplné zhotovení předmětu díla podle této
smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení
díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady
předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).

2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému
zástupci objednatele.

3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání
a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž následující doklady
• zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách,

a to včetně prohlášení o shodě,
• doklady předané objednatelem zhotoviteli,
• veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
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V. Smluvní sankce

1. Při prodlení s termínem dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo
objednatele na náhradu škody.

2. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby
podílející se na provedení díla.

3. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.

4. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy
k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.

VI. Další ujednání

1. Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně
znemožní plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou se o tom strany povinny bez zbytečného
prodlení informovat a společně podniknout kroky k překonání takových okolností. Nesplnění této
povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy podle tohoto
bodu nedopustila.

2. Za vady předmětu smlouvy odpovídá zhotovitel v rozsahu stanoveném v§ 2617 zákona č. 89/2012
Sb. občanský zákoník.

3. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením §  1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou
nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě

4. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy, jestliže má dílo neodstranitelné vady, které brání
jeho řádnému užívání.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, a to ve lhůtě 24 měsíců ode dne předání. Dílo bude mít po
určenou dobu dohodnuté vlastnosti. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla
objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen
bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami.

6. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými
dodavateli a výrobci.

7. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem
doloženém podepsaným předávacím protokolem.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem·
vyšší moci.

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně,
nejpozději však do 20 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit
odstranění vady do 5 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel
v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude
odstraněna do 5 dnů od nahlášení vady.

1 O. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 
plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a. bezplatně odstraní reklamované vady,
b. uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c. uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku

uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
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d. poskytne objednateli pnmerenou slevu z celkové
ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě
neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody
smluvních stran

VII. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na

základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé
smluvní straně jakékoliv změny jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví

této smlouvy a změnu osob, zejména zástupců ve věcech technických. V případě porušení této

povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou.

2. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především
vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně
příslušný český soud podle sídla objednatele.

3. Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno
vyhotovení zhotovitel.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není
uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu§ 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015

Sb. v platném znění osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve
smyslu tohoto zákona, a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany

prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním
tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv
znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření

smlouvy.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka DREAM PRO, s.r.o.

· . 2 2 ·07· 2022 V Ust1 nad Labem dne ............................. . 

objednatel 

***
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Cenová nabídka 

Realizace asistenčních map v areálu kampusu univerzity 

Cenová nabídka zahrnuje kompletní realizaci dle zadání v poptávkovém řízení, tedy grafický 

návrh, výrobu a instalaci 3 ks asistenčních map v areálu kampusu univerzity 

Specifikace: 

Grafický návrh 

Grafický návrh asistenční mapy bude vycházet z dodaných podkladů (příloha č. 1- CAD mapa 

areálu) a bude respektovat specifické potřeby studentů. 

Největší důraz bude kladen na zraková postižení - základní mapa bude mít dostatečný 

kontrast, dále bude připraveno takové rozložení jednotlivých prvků, které bude přehledné a 

intuitivní. Součástí mapy bude logo univerzity a povinná publicita. 

Specifické součásti 

Součástí mapy bude i haptická verze mapy a popisky v Braillově písmu. Ostatní specifické 

potřeby budou zohledněny především v obsahu - např. uvedením specifických tras vhodných 

pro studenty s pohybovým postižením, označením parkovišť' pro handicapované apod. 

součástí popisků mapy bude odkaz na online asistenční mapu ve formě textu, Braillova 

písma, QR kódu a NFC tagu. 

Technické parametry: 

Bandová deska s potiskem a povrchovou laminací o rozměru 2 x 1,2 m. Deska bude 

instalována v rámu z hliníkových profilů, který bude podobný obdobných realizací v areálu 

kampusu. Celková výška nosiče bude 2 m a spodní hrana rámu bude cca 70-80 cm nad zemí. 

Na rám bude instalováno osvětlení s nezávislým zdrojem (solárním panelem). 

Instalace 

Instalace nosičů s mapou v areálu kampusu bude provedena instalací na kotvící patky, které 

budou zabetonovány na předem odsouhlasená místa. 



Cena zahrnuje: 

lx grafickou přípravu, návrh jednotlivých částí 

3x výrobu mapy a jednotlivých doplňků 

3x materiál a výrobu rámu (nosiče) 

3x osvětlení 

3x kompletaci 

3x instalaci 

Cena za realizaci je 189.600 + DPH 21 %
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