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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Sídlo: U Troj ského zámku 120/3 , 171 00 Praha 7 - Troja
právní forma: příspěvková organizace
I ČO : 00064459
DIČ: CZ00064459
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobke m, ředitelem

(dále jen „Zoo Praha ")

a
Zoologická zahrada Liberec

Síd lo: Lidové sady 425/ 1, 460 O1 Li berec
právní forma : pří spěvková organ izace
I ČO: 00079651
DI Č: CZ00079651
Zastoupená : MVDr. Davidem Nejedlem , ředitelem

(dále jen „Zoo Liberec" )

I.
Popis skutkového stavu

1.

Smluvn í strany uzavřely dne 8. 10. 2020 deponační smlouvu
předmětem byla deponace dvou orlC1 nejmenších do Zoo Praha.

č.

2.

Zoo Praha je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru sm luv dle sm louvy uvedené v ustanoven í odst.
1. tohoto č l ánk u a má povinnost uzavřenou sm louvu zveřejn it postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru sm luv, ve zně ní pozdějších předpisů (dále jen „ZRS")

3.

Obě

smluvní strany shodně l<anstatuj í, že do okamžiku sjednán í této sm louvy nedošlo k uveřejnění smlouvy
uvedené v odst. 1 tohoto č l ánku v Registru sm luv v souladu se ZRS, a že jsou si vědomy právních nás l ed l,ů
s tím spojených.

4.

V zájmu úpravy vzájemnýc h práv a povinností vyplývajících z původ n ě sjed nané smlouvy, s oh ledem na

665/48T/2020 (396/20/Z), Jejímž

sk uteč n ost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené sm louvy a v sou lad u s Jejím obsahem plnily,
co si vzá j emně ujedna ly, a ve snaze napravit stav vzni klý v di:'.1sledku neuveřejnění sm louvy v Registru smluv,
sJednávají sm luvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

li.
Práva a závazky smluvních stran

1.

Sm luvní strany si tímto ujedná ním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, kte rý touto
sm louvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro
tyto účely přílo hu této sm louvy. Lh ůty se rovněž řídí původně sjednanou sm louvou .
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2.

Smluvní strany proh lašuji, že veškerá

vzájemně

poskytnutá

plněn i

na

zák l adě původně

považuji za plněni dle této smlouvy a že v souvislosti se vzá j emně poskytnutým
vznášet vůči druhé sm luvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohaceni .

plněním

sjednané sm louvy
nebudou

vzájemně

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plněni z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího
uveřejněni v Registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v pří l oze této
sm louvy, budou
4.

splněna

pod le sjednaných podmínek.

Sm luvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl.
I. odst. 1 této sm louvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprod lenému zveřejněni této smlouvy a její
kompletní přílohy v registru sm luv v souladu s ustanovením § 5 ZRS .

Ill.
Zá v ě reč ná

1.

Tato sm louva o
uveřejněn i

vypořádáni závazků

ustanovení

nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

v Registru sm luv.

2.

Zoo Liberec bere na vědomí, že Zoo Praha je vázána zákonem č. 340/2015 sb., o registru smluv, a souhlasí
s tím, že text této sm louvy, případně jejich dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zoo Praha v Regi stru
smluv.

3.

Smluvn í strany souh lasí se zveřejněním této sm louvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve sm l ouvě
obsažených, Jakož i všech úkonů a okolnosti s touto smlouvou souvisejících, či poskytnutím informace třetím
osobám o této smlouvě č i podstatných částech této sm louvy za podmínek definovaných zákonem č . 106/ 1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dn i požadavku na informace či zveřejněni, a
rovněž prohlašuji, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuji za obchodní tajemství.

4. Zoo Liberec si je vědoma, že ve smyslu§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně n ěkterých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen
spo l upůsobit při výkonu finanční kontroly.
5.

Sm louvu lze

6.

Nedílnou

měn it

součástí

pouze písemným i č í s l ovanými dodatky podepsanými

této sm louvy je

Příl oha č .

oběma

sm luvním i stranami.

1.

7. Tato sm louva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu,
každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

přičemž

17. 02. 1011

,1 4 -12 - 2020

V Li berci dne :

Zoologická zahrada Liberec

Pří l oha č.

1-

Deponačni

smlouva

č.

665/48T/2020 (396/20/Z) ze dne 8. 10.
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DEPONACNISMLOUVA
č.

665/48T/2020
m e z i

Zoologickou zahradou Liberec, příspěvkovou organizací
Lidové sady 425/1
460 O1 Liberec 1
Česká republika
IČO 00079651, DIČ CZ00079651
zastoupenou MVDr. Davidem Nejedlem, ředitelem
(dále jen majitel)
a

Zoologická zahrada hl. m. Prahy
U Trojského zámku 3/120
171 00 Praha 7
IČ:00064459,DIČ:CZ00064459
(dále jen chovatel)

I.
Předmětem

Předmět

smlouvy

smlouvy je deponace:

0,1 orel nejmenší (Hieraaetus pennatus), * 2.6.2006 Velká Británie,
čip: 972000000772439, kroužek: IBR 41861 W
0,1 orel nejmenší (Hieraaetus pennatus), * 25.5.2017 v Zoo Liberec,
nový čip: 203093490021931, (původní čip: 203093490007454)

II. Podmínky deponace

majetkem Zoologické zahrady Liberec. Obě strany si vyhrazují právo
tuto smlouvu, když dají druhé straně upozornění ve lhůtě jednoho měsíce před
odesláním zvířete.
1.

Zvířata zůstávají

ukončit

2. Transport zvířat ze Zoologické zahrady Liberec

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, www.zooliberec.cz
Tel : +420 482 710 616, info@zooliberec.cz

zajišťuje

chovatel na své vlastní náklady.

.
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3. Zoologická zahrada Liberec si vyhrazuje kdykoliv právo k provedení kontroly chovného
a deponovaných zvířat na výše uvedené adrese chovatele.

zařízení

4. Chovatel se zavazuje, že o zvířata bude všestranně pečovat a o onemocnění či úhynu bude
do 3 dnů informovat majitele. Příčina úhynu musí být doložena dokladem úředního státního
veterinárního lékaře.
5. Mláďata z případného odchovu budou řešena na základě vzájemné dohody obou smluvních
stran.

III. Důvod deponace
1.

Zapůjčení

do chovu.

IV. Doba trvání deponace

1. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

V. Další ujednání

1. Smlouva o zapůjčení je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po 2 vyhotoveních. Případné změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny
písemně a potvrzeny oběma stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě svobodné
všech bodech.

vůle

a souhlasí s ní ve

O8-10-2020

V Praze ... .. .. ... . . .. . .. ... . .

MVDr. David Ne
ředitel ZOO Libe
(majitel)

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace
Lid ové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, www.zooliberec.cz
Tel : +420 482 710 616, info@zooliberec.cz

Mgr. Miroslav Bobek
Zoologické zahrady hl. m. Prahy
(chovatel)

ředitel
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