i"¥ S:7
k" '
E'

.
,:'

E

-.'<aá;:
Ý"",

'
YE
'""

Darovací smlouva č 1/2019
uzavřená ve smyslu ustanoveni § 2055 a násl zákona č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku, ve
znění pozdějších pře@isŮ, dle zákona č 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupovárií 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 65, 100 10 Praha 10,
zastoupená: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO: 00164801
(dále jen ,,dárce")
a

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s., Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
se sídlem jahnova 890/14, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
zastou pen:

Ing. Pavlem Kociánem - předsedou
Ing. Přemyslem jaroňem - jednatelem
IČO: 00434167

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

Článek 1
Předmět smlouvy
1.

Česká republika je na základě pravomocného příkazu čj. ČIŽP/OOPLC/2019/58
České inspekce životního prostředí 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 živým zvířetem, druh:
Anguilla Anguilla, úhoř řIční - o celkové hmotnosti 18 kg
(dále též ,,Živé exempláře")

2.

Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému živé exempláře uvedené v článku č. 1
odst. 1 této smlouvy a obdarovaný tyto Živé exempláře přijímá. Účetní hodnota
daru Činí 144 000 KČ (slovy: jednostočtyřicetčtyřitisÍce korun českých).

3.

Účelem této darovací smlouvy je zajištěni dočasného chovu těchto živých
exemplářŮ a jejich následné vypuštění do volné přírody v souladu s plánem
managementu úhoře z roku 2009.
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Článek 2
Ostatní ujednánI
1

Vlastnické právo k předmětným živým exemplářŮm přechází dnem podpisu této
smlouvy. Pro "práva a povinnosti s tím spojené se za rozhodujÍcÍ považuje den
podpisu pozdějšího.

2.

Obdarovaný je seznámen se zdravotním stavem předávaných živých exemplářŮ
a v tomto stavu jej bez výhrad přijímá.

3

Živé exempláře budou obdarovanému fyzicky předány po podpisu této smlouvy
ve výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka.

Článek 3
PřevQd třetím osobám

1.

Obdarovaný se dále zavazuje, že nabyté Živé exempláře patřící do příloh A, B, C, D
nařIzenI Rady (ES) Č. 338/97 nepřevede třetí osobě a naloží s nimi, tak je uvedeno
v článku č. 1 odst. 3 smlouvy.

Článek 4
závČrečná ustanQvenj

1.

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývajÍcÍ se řIdi českým právem.
Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řIdi
občanským zákoníkem a předpisy souvisejÍcÍmi.

2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu a každá ze stran obdrŽí po jednom stejnopise.
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V Praze d?e 8.1. 2019

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Ministerstvo životního prostředí

předseda

Ing. Přemy- I ja o"
jednat I

2

