
, 

DAROVACI SMLOUVA 
dle§ 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zně ní 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
U Trojského zámku 120/ 3, 171 00 Praha 7 

IČO: 00064459,DIČ:CZ00064459 
zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 

(dále obdarovaný) 

a 

Lagardere Travel Retail, a.s. 
Náměstí Marie Poštové 854 

Beroun 2 - město PSČ 26601 
Czech Republic 

IČO:25099167, DIČ:CZ699003014 
zastoupená: Ing. Richardem Kalhousem 

(dále dárce) 

uzavírají níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 
250/ 2000_ Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, tuto 

Darovací smlouvu. 

.. 



1. Předmět smlouvy 

1. 1. Dárce se touto smlouvou zavazuje poskytnout Zoologické zahradě hl. m. Prahy dar ve výši 100 000 Kč 
(slovy: statisíc korun českých). Z celkové částky bude 60 000 Kč poskytnuto převodem na účet obdarovaného 
a 40 000 Kč bude poskytnuto ve formě nefinančního plnění, a to dodávkou suchého pečiva pro zvířata v Zoo 
Praha. 
Poskytnutý dar je určen na podporu chovu slona indického v Zoo Praha. 

2. Podmínky daru 

2.1. 

2.2. 
2.3. 

2.4. 

Dohodnutou částku poskytne darující bezhotovostním převodem na účet číslo - vedený 
u pobočky Komerční banky v Praze, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinno~ 
Nefinanční část daru bude dodávána postupně, nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti této smlouvy. 
Dárce poskytuje obdarovanému výše uvedené plnění dobrovolně a obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá 
a zavazuje se poskytnutou částku použít pouze na vymezené účely. 
Dárce má právo požadovat vrácení daru v případě, že dar bude použit na jiné účely, než jsou uvedeny v bodě 
1.1. 

2.5. Obdarovaný může dar vrátit v případě, že dárce nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného 
nebo poškozuje jeho dobré jméno. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

3.2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení. 
3.3. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, že si tuto smlouvu přečetly a že 

její obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že ji neuzavírají v tísni ani na základě nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy. 

3.4. Dárce bere na vědomí, že Zoo Praha je vázána zákonem č. 340/ 2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, 
že text této smlouvy bude zveřejněn prostřednictvím obdarovaného v registru smluv. 

3.5. Dárce prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se 
zveřejněním osobních údajů ve smlouvě obsažených. 

3.6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě 
obsažených č i poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za 
podmínek definovaných zákonem č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním 
ke dn i požadavku na informace či zveřejnění. 

3.7. Jakékoliv změny a doplňky k této smlouvě musí být učiněny písemnou formou v podobě „Dodatku ke smlouvě" 
s podpisy smluvních stran na téže listině. 
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