
DEPONAČNÍSMLOUVA 
360-18-091 

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 Majitel) 

a 

Zoologická zahrada Jihlava 
Březinovy sady 5642/10 

Jihlava 1 
58601 

IČO: CZ00404454 DIČ: CZ00404454 

zastoupená ředitelkou Ing. Janem Vašákem 

( dále jen Chovatel) 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy Tel. :  I Č: 00064459 
U Trojského zámku 120/3  DI Č: CZ00064459 
171 00 Praha 7 - Troja E-  
Czech Republic Web:  
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1. Předmět smlouvy: 

Majitel deponuje u chovatele k chovným a expozičním účelům tato zvířata: 

Počet Pohlaví Druh I Narozen I ~v· I Označení I ARKS 

2 0,2 

jeřáb 
mandžuský 
(Grus 
japonensis) 

( dále jen Zvířata) 

t I C. t 1 

! I I 'i 

I 25.6.2016 ! F16 I 900032001870864 160220 
i 30-4.20171 F17 I 972274001144552 j 170252 

2. Termín předání : do 30.8.2018 

3. Majitel potvrzuje, že: 

EI je vlastníkem Zvířat. 
• Zvířata jsou na základě této smlouvy umístěna u Chovatele bezúplatně . 

.4. Chovatel potvrzuje, že: 

• je mu znám celkový stav Zvířat. 
• je seznámen se skutečností, že Zvířata zůstávají po celou dobu platnosti této 

smlouvy v majetku Majitele. 

5. Majitel se zavazuje: 

• předat Zvířata v dobrém zdravotním stavu, bez klinických příznaků 
onemocnění. 

• vystavit předávací protokol s přesnou identifikací Zvířat, který bude 
podepsán oběma stranami při předání Zvířat (případné nesrovnalosti v něm 
budou zaznamenány a podepsány oběma stranami). 

• vyžaduje-li pro chov Zvířat zvláštních opatření, předem oznámit tato opatření 
Chovateli. 

• předat Zvířata, vzhledem k tomu že podléhají CITES příloha ES A, s Výjimkou 
ze zákazu týkajících se komerčních činností dle čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
338/97 

6. Chovatel se zavazuje: 

• včas oznámit Majiteli požadované veterinární požadavky, které je před 
přesunem nutno splnit. 
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• Zvířata využít pouze k chovným a expozičním účelům. 
• zajistit Majiteli kontrolu Zvířat. 
• zajistit Zvířatům umístění, krmení, chovatelskou a veterinární péči 

odpovídající welfare nárokům daného druhu na vlastní náklady. 
• řídit se zvláštními opatřeními pro chov daných Zvířat, pokud je Majitel 

specifikuje Chovateli. 
• Nahradit jakoukoliv případnou škodu či jinou újmu způsobenou Zvířaty po 

dobu trvání deponace. 
• Zvířata a mláďata patřící Majiteli není oprávněn bez souhlasu Majitele 

přesunout, zapůjčit nebo svěřit do opatrování třetí osobě. 
• písemně informovat Majitele o stavu Zvířat vždy počátkem každého 

následujícího kalendářního roku a to nejdéle k 31. lednu. 
• neprodleně informovat Majitele a o narození mláďat, změnách zdravotního 

stavu i úhynu. Příčina úhynu musí být doložena dokladem úředního 
veterinárního lékaře. 

7. Dělení mláďat: 

• bude v případě odchovu stanoveno další dohodou, která bude řešena formou 
dodatku k této smlouvě. 

· 8. Platnost smlouvy a ukončení: 

• Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
• Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
• Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran s 30 denní 

výpovědní lhůtou nebo vzájemnou dohodou s okamžitou platností. 
• Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení Oznámení o ukončení smlouvy 

o deponaci. 
• Smlouva může být ukončena kteroukoliv smluvní stranou s okamžitou 

platností v případě výskytu okolností nepředvídaných v okamžiku uzavření 
smlouvy, pro které není v zájmu alespoň jedné ze smluvních stran v deponaci 
pokračovat. , 

• Smlouva může být Majitelem s okamžitou platností ukončena v případě 
závažného porušení smlouvy ze strany Chovatele, za které je považováno 
především: 

o Přesun nebo zapůjčení Zvířat třetí osobě bez předchozího souhlasu 
Majitele. 

o Ohrožení života či zdraví Zvířat v důsledku nesprávné péče nebo 
nedbalosti Chovatele. 
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• Náklady spojené s dopravou Zvířat zpět Majiteli hradí strana, která iniciovala 
ukončení smlouvy, vyjma případu kdy Chovatel závažně porušil ustanovení 
této smlouvy (viz. výše). 

• Ve výše uvedených případech smlouva zaniká v okamžiku předání Zvířat zpět 
Majiteli. 

9. Závěrečná ustanovení: 

• Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem - zákon č. 89/2012 Sb. 

• Smlouva byla 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 : 11 -07- 2018 

Majitel (Zoo Praha) 
Mgr. Miroslav Bobek 

Ředitel 

Podepsáno dne : 

 . 
Choi atel (zoo Jihlava) 

Ing. Jan Vašák 
Ředitel 
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