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Došlo na právni oddšlení ČZU dne:

podle ustanovení § 1746, odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zák níku, _ - 6. 04. 202[1

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník'D
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uzavírají smluvní strany:
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ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
se sídlem: 165 00 Praha - Suchdol, Kamýcká 129
ICO: 60460709
zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
(dále také jen„ČZU'D

a „PES VE SLUŽBÁCH ČLOVĚKA" z.s.
se sídlem: 293 01 Mladá Boleslav - Debř, Bojovníků za svobodu 100
IČO: 22896775
zastoupený: Ing. Petrem Dvořákem, předsedou
vedený u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 22682
(dále ijen „PVSČ,9

(společně dále také jako „smluvní strany'D

níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
(dále také jen„smlouva'D
Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran v oblasti výuky, výzkumu, výcviku a
využívání psů ke společensky prospěšné činnosti.
Článek II.
Společná ujednání

1.

K naplnění předmětu smlouvy, po písemné dohodě s odpovědnou osobou za ČZU (pro
dodržení písemné formy je v tomto případě dostačující email, potvrzený druhou smluvní
stranou), umožní ČZU společné využívání svého specializovaného pracoviště umístěného
v budově č.p. 1265, ul. Kamýcká, 165 00 Praha - Suchdol, nacházející se v areálu sídla
ČZU. Současně se smluvní strany dohodly, že toto pracoviště bude označeno jako
„Společné centrum pro výzkum chování psů". Dále se smluvní strany dohodly, že na
tuto budovu lze umístit také označení sponzorů PVSČ, a to po předchozím předložení
návrhu tohoto označení, včetně velikosti, odpovědné osobě za ČZU. Označení dle
předchozí věty lze na budovu umístí až po schválení návrhu odpovědnou osobou za ČZU.
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2.

PVSC se zavazuje vyuzfvat vyse uvedeneho pracoviste tak, jak bude stanoveno spolecn 'm
,,Provoznfm radem", ktery pripravf CZU a je opravnena jej v prubehu trvani smlou
jednostranne upravovat ci doplnovat bez nutnosti dodatku k teto smlouve.

3.

Smluvnf strany vzdy stanovf pisemnou dohodou (alespon email, potvrzeny druhou smluvni
stranou) harmonogram, rozsah a zpusob spoluprace pro konkretnf prfpad vyuky, jednotlive
vedeckovyzkumne projekty a dalsi spolecne cinnosti.

4.

Odpovednou osobou za CZU se stanovuje xxxx
Odpovednou osobou za PVSC se stanovuje xxxx

5.

Smluvni strany se zavazuji ke vzajemnemu informovani se v oblasti predmetu spoluprace,
k vymene zkusenosti, vysledku ze spolecne cinnosti i publikacnf cinnosti. Vzajemna
spoluprace je bezuplatna. Vysledky spoluprace majf pravo vyuzfvat obe smluvnf strany.

6.

Predmet spoluprace je dale tematicky resen formou vzajemnych konzultaci a prfpadne
fakticke participace na spolecnych projektech vyplyvajicich z predmetu spoluprace mezi
PVSC a Fakultou agrobiologie, potravinovych a prfrodnich zdroju, prostrednictvim
,,Spolecneho centra pro vyzkum chovanf psu", a to zejmena pro oblast:
• prfpravy a vycviku psu pro zdravotnf, socialnf, narodohospodarskou a bezpecnostnf
cinnost,
• realizace obecne prospesne cinnosti v oblasti vychovy a vycviku psu, ve prospech
zejmena stars[ generace a handicapovanych spoluobcanu,
• spoluprace pri priprave psu pro specialnf pachove prace na vyhledavani zajmovych
pachu.

7.

Prfpadne spory se zavazujf smluvnf strany resit nejprve vzajemnou dohodou.
Clanek III.
Zaverecna ustanoveni

1.

Tato smlouva se uzavfra na dobu neurcitou. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu
opravnenymi zastupci obou smluvnich stran a ucinnosti dnem jejfho uverejneni v registru
smluv die zakona c. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znenf pozdejsfch predpisu.

2.

Smlouva muze byt ukoncena vzajemnou dohodou smluvnfch stran nebo vypovedf
kterekoliv ze smluvnich stran, s vypovednf dobou 6 mesicu, ktera pocina bezet prvnfm
dnem mesice nasledujfcfho po mesfci, v nemz byla vypoved' dorucena druhe smluvnf
strane. Pri podanf vypovedi je treba prihlednout k dopadum na prubeh trvanf aktivnich
projektu financne podporovanych statem. Smluvni strany nemusi v pripade vypovedi
uvadet duvody.

3.

Zmeny, prilohy a doplnky teto smlouvy mohou byt provadeny pouze pfsemnou formou
v podobe dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnfch stran.

4.

Tato smlouva dnem ucinnosti navazuje na puvodnf Smlouvu o spolupraci uzavrenou mezi
srnluvnimi stranami dne 14.6.2012 a soucasne ji dnem ucinnosti ukoncuje.
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5.

Tato smlouva je vyhotovena ve trech vytiscich s platnosti originalu, z nichz PVSC obdrzf
jeden exemplar a CZU dva exemplafe.

6.

PVSC bezvyhradne souhlasf se zverejnenim plneho znenf smlouvy tak, aby tato smlouva
mohla byt predmetem poskytnute informace ve smyslu zakona c. 106/1999 Sb., o
svobodnem prfstupu k informacfm, ve znenf pozdejsfch predpisu a s uverejnenfm plneho
znenf smlouvy die zakona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znenf pozdejsfch pl'edpisu.

7.

Smluvni strany prohlasuj f, ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi, je jim jasna a
srozumitelna a nebyla uzavl'ena v tisni, ani za jinak napadne nevyhodnych podminek. Na
dukaz toho pfipojujf opravnenf zastupci obou smluvnfch stran sve podpisy.

I

za Ceskou zemedelskou univerzitu v Praze

za spolek ,,Pes ve sluzbach cloveka"

Ing. Petr Dvorak, predseda

Provefeno pravnfm odd. CZU v

