Smlouva o spolupráci
při přípravě, vybudování a provozu
Domu přírody Moravského krasu
a
Domu přírody Českého krasu
č.j.02142/SVSL/15
Smluvní strany:

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1,148 00 Praha 11 - Chodov
sev sídlem:
IC:
62933591
za kterou jedná:
RNDr. František Pele, ředitel
(dále jen „AOPK ČR“)

a
Správa jeskyní České republiky
se sídlem“
Květnové nám. Č.p. 3,252 43 Průhonice
IČ:
75073331
RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel
za kterou jedná:
(dále jen „SJ ČR“)

uzavírají tuto
smlouvu o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu
Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu

Účelem této smlouvy je dohoda o spolupráci smluvních stran při přípravě, vybudování
á provozu návštěvnického střediska v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras s názvem
Dům přírody Moravského krasu (dále jen DP MK) a návštěvnického střediska v Chráněné
krajinné oblasti Český kras s názvem Dům přírody Českého krasu (dále jen DP ČK).
Spolupráce bude probíhat za podmínek dále uvedených.
I.
Spolupráce při přípravě a vybudování návštěvnického střediska
Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu

1. Investorem výstavby DP MK a DP ČK bude AOPK ČR. Termín zahájení výstavby DP
MK je 13.11.2013, termín dokončení 30.11.2015. Plánovaný termín zahájení projektování
DP ČK je 1.7.2015 a výstavby 2016-2017 v závislosti na vývoji spolufinancování z OPŽP
2014+.

2. Objekt DP MK tvoří dvě části - hlavní středisko na Skalním mlýně a Informační středisko
CHKO - Macocha (dále jen IS).
3. Objekt DP ČK bude realizován v prostorách stávajícího areálu Koněpruských jeskyní.
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4. SJ ČR poskytne odbornou a metodickou spolupráci a v rámci přípravy a výstavby DP MK
a DP ČK se bude účastnit veškerých jednání, kontrolních dnů apod.
5. Činnost DP MK a DP ČK a vzájemná spolupráce bude každoročně hodnocena na společné
poradě zástupců SJ ČR, AOPK ČR a vedoucích DP.

II.
Příslušnost hospodařit k majetku, užívání návštěvnického střediska
1. DP MK a DP ČK po vybudování zůstanou v příslušnosti hospodařit AOPK ČR.

2. SJ ČR zajistí provoz IS a DP ČK v souladu s ustanoveními Implementačního dokumentu
Operačního programu Životní prostředí, která jsou závazná s ohledem na způsob
financování realizace. AOPK ČR a SJ ČR uzavřou smlouvu o výpůjčce, kterou AOPK ČR
přenechá SJ ČR objekty IS a DP ČK do bezplatného užívání po dobu provozování
informačního a návštěvnického střediska, tj. min. na dobu 10 let ode dne zahájení provozu.
DP MK - hlavní středisko bude provozovat obecně prospěšná společnost Dům přírody
Moravského krasu, o.p.s. SJ ČR umožní využívat prostory IS pro účely prezentace
a propagace činnosti DP MK, o.p.s.
3. Provoz IS a DP ČK zahrnuje: poskytování informací o ochraně přírody a krajiny ČR,
o CHKO Moravský kras a CHKO Český kras, příležitostného výkladu k jednotlivým
expozicím, ale i zajištění dodávek elektrické energie, vody, odpadu, otopu, úklidu prostor
včetně bezprostředního okolí IS a DP ČK.

4. SJ ČR se zavazuje ve spolupráci s AOPK ČR vypracovat provozní řády IS a DP ČK.

5. SJ ČR se zavazuje pojistit proti škodám vzniklým SJ ČR nebo návštěvníkům v souvislosti
s provozem IS a DP ČK.
6. SJ ČR zajistí běžnou údržbu a opravy týkající se IS a DP ČK do hodnoty 10.000,- Kč. SJ
ČR se zavazuje při provozu IS a DP ČK bezodkladně písemně požádat AOPK o provedení
běžné údržby a opravy nad hodnotu 10.000,- Kč. AOPK ČR bezodkladně provede
požadovanou údržbu a opravu.
7. Majetek v příslušnosti hospodařit AOPK ČR, AOPK ČR pojistí proti poškození, zničení,
ztrátě a odcizení. Dále zajistí na své náklady revizní zprávy ohledně věcí, které tvoří
součást IS a DP ČK.

III.
Spolupráce při zajištění provozu návštěvnických středisek
1. SJ ČR zajistí na své náklady personálně provoz IS a DP ČK.

2. SJ ČR zajistí provoz IS a DP ČK v dále uvedeném rozsahu služeb pro návštěvníky:
provoz vnitřní expozice,
provoz vnější expozice,
provoz odpočinkových ploch (lavičky, přístřešky, dětský koutek),
provoz hygienického zázemí,
prezentace audiovizuálních programů,
provoz informačních kiosků o regionu se směřováním turistů do dalších částí regionu,
s poskytováním informací o ubytování, stravování, turistických cílech v regionu,
naučných stezkách, o zásadách chování v chráněných územích,
g) pořádání tematických přednášek,

a)
b)
c)
d)
e)
f)
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h) pořádání specializovaných exkurzí pro školy, zájezdy cestovních kanceláří,
i) prodej regionálních produktů, map tiskovin a dalších materiálů s důrazem na region
a problematiku ochrany přírody a životního prostředí,
j) realizace dalších způsobů interpretace přírodního a kulturního dědictví regionů (např.
tvorba informačních materiálů, naučných stezek, tematických výstav apod.).

3. SJ ČR se bude podílet na provozních nákladech DP MK po dobu platnosti Smlouvy
o spolupráci částkou, kterou ratifikují ředitelé AOPK ČR a SJ ČR v samostatné dohodě.
Výše Částky bude každoročně převáděna AOPK ČR rozpočtovým opatřením ministerstva
životního prostředí. AOPK ČR zajistí, aby provozovatel DP MK umožnil návštěvníkům
Kateřinské jeskyně vstup do DP MK celoročně zdarma a návštěvníkům ostatních veřejně
přístupných jeskyní v CHKO Moravský kras od 1.10. do 30.4. zdarma.
4. S J ČR bude spolupracovat s informačními centry v regionu, zejména v obcích, městech.
5. SJ ČR bude usilovat o získávání finančních prostředků na provoz návštěvnických středisek
z různých zdrojů.

6. AOPK ČR poskytne SJ ČR roční příspěvek na provoz DP ČK, který bude předmětem
samostatných provozních smluv.
7. SJ ČR bude při provozu návštěvnických středisek respektovat:
a) objekty IS a DP ČK musí plnit výhradně funkci návštěvnického střediska s možnými
doplňujícími aktivitami: environmentální vzdělávání, environmentální poradenství,
informační centrum,
b) IS a DP ČK mohou být využívány pro následující činnosti, které umožňují
samofinancování návštěvnického střediska: prodej tematických propagačních
a vzdělávacích materiálů, tiskovina a publikací, drobných předmětů, certifikovaných
regionálních produktů, rovněž je možný výběr parkovného nebo vstupného. Dále je
možné v omezené míře krátkodobě pronajmout prostory střediska pro účely související
s činností návštěvnického střediska (např. za účelem pořádání tematických seminářů,
ekovýchovných a výukových programů),
c) v IS bude zajištěn sezónní provoz, tj. minimálně od 1.5. do 30.9. kalendářního roku,
v DP ČK bude zajištěn celoroční provoz.
8. AOPK ČR poskytne prostřednictvím Správy CHKO Moravský kras a Správy CHKO
Český kras odbornou a metodickou pomoc při přípravě odborné činnosti návštěvnických
středisek vč. spolupráce při přípravě tiskovin a jiných odborných materiálů a zajištění
lektorů pro specializované odborné přednášky a exkurze.

9. AOPK ČR zajistí rekonstrukce a aktualizace expozic v návštěvnických střediscích.
IV.
Doba provozování návštěvnických středisek

1. SJ ČR bude provozovat IS a DP ČK po dobu 10 let. Tato doba byla dohodnuta s ohledem
na závaznou podmínku doby udržitelnosti projektu spojenou se způsobem financování
výstavby návštěvnických středisek.

2. Po uplynutí doby 10 let smluvní strany mohou uzavřít novou smlouvu o provozování IS
s předpokladem na dobu neurčitou nebo smlouvu o převodu IS do příslušnosti hospodařit
k majetku na SJ ČR. Po uplynutí doby 10 let smluvní strany uzavřou smlouvu o převodu
DP ČK do příslušnosti hospodařit k majetku na SJ ČR.
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» i.

v.
Závěrečná ustanovení

1 • V případě, že některá ze smluvních stran poruší některou ze smluvních povinností
stanovených touto smlouvou, může smluvní strana od smlouvy odstoupit v případě, že
druhá smluvní strana nesplní- svou povinnost ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která jí
k tomu byla poskytnuta.

2. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze písemně číslovanými dodatky, a to po
předchozí dohodě smluvních stran
3. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá AOPK ČR
a dva obdrží S J ČR.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. K tomuto
dni se současně ruší platnost Smlouvy o spolupráci při přípravě, vybudování a provozu
Domu přírody Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu čj. 11238/KŘED/2009 ze
dne 25.11.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.1.2011.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz souhlasu se smlouvou připojují
smluvní strany své podpisy.

V Průhonicích dne:

V Praze dne:

RNDr. Jaroslav Hro as
ředitel
l
Správy jeskyní ČR

RNDr. František Pele
ředitel
Agentury ochrany přírody a krajiny CR
t w

v
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