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Dohoda o spolupráci
na zajištění provozu
Domu přírody Moravského krasu
Č.J.02656/SVSL/15
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:
v

v

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11- Chodov
IČ:
62933591
za kterou jedná:
RNDr, František Pele, ředitel
(dále jen „AOPK ČR“)
a

Správa jeskyní České republiky
sev sídlem“
IC:
za kterou jedná:
(dále jen „SJ ČR“)

Květnové nám. č.p. 3,252 43 Průhonice
75073331
RNDr. Jaroslav Hromas, ředitel

II.
1. Touto dohodou se účastníci dohody zavazují na spoluúčasti při provozu návštěvnického
střediska Domu přírody Moravského krasu (dále jen DP MK) dle uzavřené Smlouvy o
spolupráci Č.j. 02142/SVSL/15 při přípravě, vybudování a provozu Domu přírody
Moravského krasu a Domu přírody Českého krasu uzavřené mezi Smluvními stranami
(dále jen Smlouvy o spolupráci) dne 4.3.2015.
2. SJ ČR se bude podílet na provozních nákladech DP MK částkou 800.000,- Kč za každý
kalendářní rok po dobu platnosti Smlouvy o spolupráci č.j. 02142/SVSL/15. V roce 2015
bude Částka Činit 400.000,- Kč (DP MK bude uveden do provozu k 1.7.2015).

3. Výše částky bude každoročně převáděna AOPK rozpočtovým opatřením ministerstva
životního prostředí.

4. Tato dohoda se uzavírá na dobu platnosti Smlouvy o spolupráci.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení této dohody mohou být měněna pouze písemně číslovanými dodatky, a to po
předchozí dohodě smluvních stran.

2. Právní vztahy v této dohodě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
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3. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva si ponechá AOPK ČR
a dva obdrží SJ ČR.
4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dohody seznámily, porozuměly jí a dohoda
plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz souhlasu se smlouvou připojují
smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

V Průhonicích dne:

RNDr. František Pele
ředitel
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

RNDr. Jaroslav Hrom;
ředitel
Správy jeskyní ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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