Darovací smlouva
č. 3/2016
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), dle zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, a zároveň dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO:
00164801
(dále jen dárce)
a
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem:
U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 – Troja
zastoupená:
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO:
00064459
(dále jen obdarovaný)
Článek 1
Předmět smlouvy
1.1 Česká republika je na základě pravomocných rozhodnutí České inspekce životního
prostředí dle § 34a zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 100/2004
Sb.), vlastníkem a Ministerstvo životního prostředí je podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění pozdějších předpisů, příslušné hospodařit s majetkem uvedeným v příloze
č. 1 této smlouvy (dále také exemplář).
1.2 Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému majetek uvedený v příloze č. 1 této
smlouvy a obdarovaný tento majetek přijímá s tím, že vlastníkem se stává Hlavní město
Praha a obdarovaný s tímto majetkem hospodaří, a to dle zřizovací listiny
obdarovaného a dle příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní hodnota
předmětného majetku činí 203.000,- Kč (slovy: dvěstětřitisíc korun českých).
Článek 2
Ostatní ujednání
2.1 Vlastnické právo k předmětnému majetku přechází dnem podpisu této smlouvy.
Pro práva a povinnosti s tím spojené se za rozhodující považuje den podpisu
pozdějšího.
2.2 Předmětný majetek nebude fyzicky předán, neboť je již na základě správního řízení
umístěn u obdarovaného. Obdarovaný je seznámen se stavem předávaného majetku
a v tomto stavu jej bez výhrad přijímá.

1/3

2.3 Obdarovaný při dalším nakládání s darovaným majetkem bude postupovat v souladu
se zákonem č. 100/2004 Sb.
2.4 Obdarovaný je povinen podle § 23 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., a to v případě,
že je to tak zákonem stanoveno, označit na své náklady exempláře podléhající
registrační povinnosti nezaměnitelným způsobem nesnímatelnou značkou, pokud
je to vhodné a proveditelné a nezpůsobí-li to v případě živého exempláře zdravotní
potíže exempláři.
Článek 3
Převod třetím osobám
3.1 Jakýkoliv další převod živých a neživých exemplářů živočichů a rostlin zařazených
do přílohy A nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (dále jen nařízení Rady (ES)
č. 338/97) třetím osobám může být proveden pouze se souhlasem Ministerstva
životního prostředí na základě písemné smlouvy, a to bezúplatně (zákaz obchodního
využívání exemplářů druhů přímo ohrožených vyhynutím podle čl. 8 odst. 1 nařízení
Rady (ES) č. 338/97).
3.2 Obdarovaný se dále zavazuje, že s nabytým majetkem patřícím do příloh A, B, C nebo
D nařízení Rady (ES) č. 338/97 naloží dle předem sjednaných podmínek (využití
ke studijním, srovnávacím a determinačním účelům, zapojení do záchranného chovu,
zřízení stálé expozice, podpora ekologické výchovy, vzdělávání a osvěta veřejnosti
atd.), a že jej nebude úplatně převádět třetí osobě.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva
a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

4.2

Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1.

4.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou
a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Informačním systému Registr smluv.

4.4

Obdarovaný bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů
smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy a její zaslání do Informačního
systému Registr smluv zajistí dárce.

4.6

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
Za dárce:

Za obdarovaného:

V Praze, dne 13. 09. 2016

V Praze, dne 30. 08. 2016

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Mgr. Miroslav Bobek
ředitel
Zoologická zahrada hl. m. Prahy
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PŘÍLOHA č. 1 k darovací smlouvě č. 3/2016
č. spisu

název

množství

hodnota/ks

hodnota celkem

11
10
6
5
3

5.000,- Kč
6.000,- Kč
8.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

55 000,- Kč
60 000,- Kč
48 000,- Kč
25 000,- Kč
15 000,- Kč

Chameleoni
1108
1108
1108
1108
1108

Calumma parsonii
Calumma malthe
Calumma brevicorne
Furcifer willsii
Calumma nasutum

203 000,- Kč

Celkem
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