SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
(dále jen ,,smlouva")
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
·

předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"),
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
zastoupená:
IČO:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Martinou Sekerovou, ředitelkou odboru provozního
a správy majetku
00164801

(dále jen ,,MŽP")

a

český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
se sídlém:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Ing. Pavlem Kociánem, předsedou
Ing. Přemyslem Jaroňem, jednatelem
00434167
CZ00434167

t

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl L, vložka 42809
(dále jen ,,ČRS")

Popis skutkového stavu
1. Smluvní strany prohlašuji, že dne 08. 01. 2019 uzavřely ve smyslu § 2055 a násl.
občanského zákoníku a dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o majetku
České republiky"), a zároveň dle zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijÍcÍch
.

živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních
k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění pozdějších předpisů, darovací smlouvu č. 1/2019 (dále jen ,,Darovací
smlouva"). Důvod, předmět a účel Darovací smlouvy jsou vymezeny v nádedujicích
ustanoveních této smlouvy.
2. Česká republika byla na základě pravomocného příkazu čj. ČIŽP/OOPLC/2019/58 České
inspekce životního prostředí vlastníkem a MŽP bylo podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona
o majetku České republiky příslušné hospodařit s živým zvířetem, a to druh: Anguilla
Anguilla, úhoř říčnI - o celkové hmotnosti 18 kg (dále jen ,,živé exempláře").
.
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3. MŽP darovalo Darovací smlouvou ČRS živé exempláře a ČRS tyto živé exempláře přijal.
Účetní hodnota daru činila 144.000,- Kč. Účelem Darovací smlouvy bylo zajištění
dočasného chovu živých exemplářů a jejich následné vypuštění do volné přírody v souladu
s plánem managementu úhoře z roku 2009. Smluvní strany prohlašuji, že vlastnické právo
k živým.exemplářům nabyl ČRS dnem podpisu Darovací smlouvy a k témuž datu byly živé
exempláře rovněž ČRS předány.
4. MŽP je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"). S odkazem na
tuto skutečnost měla být Darovací smlouva uveřejněna v lnformačním systému registru
smluv (dále jen ,,IS RS") postupem podle zákona o registru smluv. Obě smluvní strany
shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění Darovací
smlouvy v IS RS, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
5. v zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z Darovací smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené
Darovací smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze
napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Darovací smlouvy v IS rs sjedňávají
smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.
11.

Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto
smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
Darovací smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plněni na základě Darovací
smlouvy považuji za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým
plněním vůči sobě nemají a ani do budoucna nebudou vzájemně vznášet vůči druhé
smluvní straně jakékoliv nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají
být od okamžiku jejího uveřejnění v IS RS plněna v souladu s obsahem vzájemných
závazků vyjádřeným v příloze č. 1 této smlouvy, budou splněna podle sjednaných
podmínek.
4. Obě smluvní strany bezvýhradně souhlasI s uveřejnění této smlouvy v celém jejím rozsahu
včetně metadat, jakož i s uveřejněním přílohy č. 1 této smlouvy, tj. Darovací smlouvy
v celém jejím rozsahu včetně příslušných metadat v IS RS. Uveřejněni ve smyslu
'

předchozí věty tohoto odstavce provede MŽP.

P

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v IS RS dle ČI. 11. odst. 4. této smlouvy.
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž MŽP obdrží
2 vyhotoveni a ČRS 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součásti této smlouvy je její příloha č. 1 - Darovací smlouva.
Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za MŽP:

Za ČRS:

19 -07- 2019
V Praze, dne

v

d,, ĺ5 ty Lo/?

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

český rybářský svaz, z.s., územní
pracoviště pro Severní Moravu a Slézsko

Ing. Martina Sekerová

Ing. Pavel Kocián

ředitelka odboru provozního

předseda

a správy majetku

l

český rybářský svaz, z.s., územní
pracoviště pro Severní Moravu a Slezsko
Ing. Přemysl Jaroň
jednatel
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