
DAROVACÍ SMLOUVA 
číslo 360-18-025 

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

IČ0:00064459,DIČ:CZ00064459 

zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Bobkem 

(dále jen Dárce) 

a 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA OLOMOUC, p.o. 
Darwinova 29, 779 oo Olomouc - Svatý Kopeček, 

IČO 00096814 

zastoupená ředitelem Ing. Radomírem Habáněm 

(dále jen Obdarovaný) 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Tel. : 296 11 2 111 I Č: 00064459 
U Trojského zámku 120/3 Fax: 233 556 704 D I Č: CZ00064459 
171 00 Praha 7 - Troja E-rnail: pr@zoopraha.cz 
Czech Repuolic Web: www.zoopraha.cz 
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1. Předmět smlouvy: 

Dárce daruje Obdarovanému k chovným a expozičním účelům toto zvíře: 

Počet \ Pohlaví \ Druh 
! Ev. ! Narozen " Označení AR.KS c. 

1 

l l ! 
i i 20.8.2016 F24 X 160286 
I 

! i hrabáč kapský 
\ O,l i (Orycterópus afer) 

(dále jen Zvíře) 

2. Termín předání: do 30.3.2018 

3. Dárce p otvrzuje, že: 

• je vlastníkem Zvířete. 
• na Zvířeti neváznou žádná práva třetích osob. 
• mu není známa žádná překážka darování. 

4 . Obdarovaný potvrzuje, že: 

• je mu znám celkový stav Zvířete. 
• předmět smlouvy jako dar od Dárce přijímá. 

5 . Dárce se zavazuje: 

• předat Zvíře v dobrém zdravotním stavu, bez klinických příznaků onemocnění. 
• vystavit předávací protokol s přesnou identifikací Zvířete, který bude podepsán 

oběma stranami při předání Zvířete (případné nesrovnalosti v něm budou 
zaznamenány a podepsány oběma stranami). 

6. Obdarovaný se zavazuje: 

• včas oznámit Dárci požadované veterinární požadavky, které je před přesunem 
nutno ,splnit. 

• Zvíře využívat pouze k chovným a expozičním účelům. 
• zajistit Zvířeti umístění, krmení, chovatelskou a veterinární péči odpovídající 

welfare nárokům daného druhu. 
• že nepřevede Zvíře úplatně třetí osobě. 
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• uhradit náklady na transport, nebude-li dodatečnou písemnou dohodou (včetně 
e-mailu) stanoveno jinak. 

7. Závěrečná ustanovení: 

• Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). 

• Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. 

• Vlastnické právo přechází na Obdarovaného okamžikem převzetí Zvířete a 
podpisem předávacího protokolu. 

• Smlouva je vypracována ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

• Případné změny mohou být učiněny pouze písemnými dodatky k této smlouvě. 
• Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně 

osobních údajů ve smlouvě obsažených, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou souvisejících, či 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 dni 
požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu 
smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

• Obdarovaný bere na vědomí, že Dárce je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy/dodatku a dotčené smlouvy bude zveřejněn 
prostřednictvím Dárce v registru smluv. 

Podepsáno dne: O Z -03- 2018 Podepsáno dne: c;to · :3 · r1 ,/Jcf' 
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