
Dohoda o spolupráci
 
 
Účastníci,
 
1. Hnutí DUHA, občanské sdružení, 

se sídlem Bratislavská 31, 602 00, Brno, 
registrované MV ČR pod  sp. zn. VSP/1-2599/90-R
IČO: 155 47 779, DIČ: CZ155 47 779, DPH: neplátce 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 1348490359/0800 
zastoupené: Bc. Kateřinou Kotáskovou, předsedkyní

Mgr. Vojtěchem Koteckým (programovým ředitelem)

kontaktní osoba: Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, 
tel. 728 832 889 e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

(dále jen „Hnutí DUHA“) 
 
a
 
2. Českomoravská myslivecká jednota, občanské sdružení, 

se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, 
  registrované MV ČR pod  sp. zn.VSC/1-15395/92-R,
    IČO: 004 43 174, DIČ: CZ 00443174, DPH: neplátce 

bankovní spojení KB, a.s.,  Praha 1, číslo účtu: 6630011/0100,

zastoupené: Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou ČMMJ,

Ing. Jaroslavem Kostečkou, Ph.D., jednatelem ČMMJ,
kontaktní osoba: tel.: 224  948  456 - 7 (oddělení myslivosti, střelectví a ekologie) 

mobil: 777 184  328 e-mail: ludek.kralicek@cmmj.cz,
(dále jen „ČMMJ),

 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o spolupráci:
 
 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 
 
1. Účastníci, vědomi si hodnoty ohrožených a zákonem chráněných živočichů, konkrétně 

pro účely této dohody vlka obecného,  rysa ostrovida, a medvěda hnědého (dále jen 
„velké šelmy“), prohlašují, že mají zájem úzce a dlouhodobě spolupracovat při ochraně 
velkých šelem. Jedním z prostředků takové ochrany je aktivní společný  boj proti všem 
formám  pytláctví,  které  je  v současné  době  jedním  z nejvýznamnějších  faktorů 
ohrožujících početnost a stabilitu volně žijících populací živočichů v ČR, včetně velkých 
šelem.

 
2. Hnutí DUHA soustřeďuje prostředky na boj proti pytláctví na samostatném kontě odměn 

zřízeném u eBanky, a.s, Karolíny Světlé 2, 779 00 Olomouc 9, č. účtu: 1694749001/2400 
(dále  jen  „konto  odměn“).  Konto  odměn,  z něhož  Hnutí  DUHA  poskytuje  odměny 
fyzickým osobám za podání konkrétní informace vedoucí k odhalení,  příp.  k dopadení 
osoby  nebo  osob,  které  se  v  České  republice  prokazatelně  dopustily  trestného  činu 



pytláctví  na  jakékoliv  z velkých  šelem,  je  zřízeno  od  roku  2004,  a  to  za  účelem 
soustředění finančních prostředků získaných ze sbírky vyhlášené Hnutím DUHA.

 
 
 

Článek II.
Práva a povinnosti  Hnutí DUHA

 
1. Hnutí DUHA vede (spravuje) a kontroluje konto odměny, provádí jeho kontrolu (podrob-

nosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a umístěny na internetových stránkách 
(www.selmy.cz/odmena)  a  průběžně,  několikrát  ročně  zde  aktualizuje  stav  konta 
odměny. Všechny pohyby na transparentním účtu konta odměny a jeho aktuální stav je 
každému  volně  přístupný  na  internetových  stránkách  eBanky,  a.  s: 
http://www.ebanka.cz/tran_uct/1694749001.html 

 
2. Hnutí DUHA jmenuje  členem Správní rady Hnutí DUHA, která má za úkol dohlížet na 

stav konta odměny (dále jen „správní rada“), jednoho pověřeného člena ČMMJ (dále jen 
„zástupce  ČMMJ“),  a  to  na  návrh  jednatele  ČMMJ.  Na  základě  oznámení  jednatele 
ČMMJ obsahujícího požadavek na odvolání dosavadního zástupce ČMMJ s návrhem na 
jmenování nového zástupce ČMMJ členem správní rady (dále jen „oznámení jednatele 
ČMMJ“), se Hnutí DUHA zavazuje odvolat zástupce ČMMJ ze správní rady a jmenovat 
členem této správní rady nového  zástupce ČMMJ, a to nejpozději do 30 dnů po doručení 
oznámení jednatele ČMMJ. 

 
3. Hnutí DUHA se zavazuje propagovat mezi svými členy a příznivci spolupráci s ČMMJ, a 

to mj. na svých internetových stránkách a ve vlastním periodiku vydávaném pod názvem 
Sedmá generace.

 
4. Hnutí DUHA i ČMMJ se zavazují k tomu, že budou průběžně konzultovat další náměty na 

možnou spolupráci v ochraně velkých šelem 
 
5. Hnutí DUHA  připraví s ČMMJ společnou tiskovou zprávu o uzavření této dohody, kterou 

uveřejní  (společně  vydají)  v termínu  dohodnutém  statutární  zástupci  obou  účastníků 
smlouvy.

 
Článek III.

Práva a povinnosti ČMMJ
 
1. ČMMJ se zavazuje na svých internetových stránkách propagovat pozitivní vztah k velkým 

šelmám a jejich ochraně před jakoukoliv formou pytláctví.
 
2. ČMMJ se zavazuje k tomu, že prostřednictvím  časopisu Myslivost vyzve jak své členy, 

tak  ostatní  čtenáře  -  příznivce  myslivosti  a  ochrany  zvířat,  aby  formou  každoročně 
pořádané sbírky přispěli na konto odměny, byť by se jednalo o minimální částky.

 
3. ČMMJ věnuje v rámci sbírky vyhlášené Hnutím DUHA na získání finančních prostředků 

pro konto odměny jednorázově částku 10 000,-Kč a tím ostatním členům ČMMJ poskytne 
příklad,  jak  lze  bojovat  proti  pytláctví  páchaném  v ČR  na  velkých  šelmách.  Shora 
uvedenou částku poukáže sekretariát  ČMMJ převodem na účet  Hnutí  Duha uvedený 
v záhlaví této dohody nejpozději do 10 dnů po jejím podpisu.

 
4. ČMMJ se zavazuje oznamovat Hnutí DUHA případné změny ve funkci zástupce ČMMJ 

jmenovaného členem správní rady Hnutí DUHA .
 

Článek IV.

http://www.selmy.cz/odmena


Další ujednání
 
1. Účastníci  se  dohodli  na  tom,  že  plný  text  této  dohody,  včetně jejích  příloh,  je  volně 

přístupný veřejnosti.  Každý z účastníků je proto oprávněn a povinen zařazovat  jej  do 
svých  tiskových zpráv,  šířit jej v médiích i na internetových stránkách.

 
2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2008.

 
Článek V.

Závěrečná ustanovení
 
1. Tato  dohoda  je  vyhotovena  v počtu  dvou  výtisků,  z nichž  po  jednom  obdrží  každý 

z účastníků.
 
2. Právní  vztahy,  jakož i  závazky na základě této dohody mezi  účastníky vzniklé a v ní 

přitom  výslovně  neupravené,  se  řídí  zákonem  č.  40/1964  Sb.,  občanský  zákoník, 
v platném znění. 

 
3. Dohodu i její přílohy lze měnit pouze písemně, číslovanými po sobě jdoucími dodatky 

podepsanými oprávněnými zástupci obou účastníků. 
 
4. Dohoda obsahuje jednu přílohu o počtu 2 listů.
 
5. Účastníci prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a 

že nejsou jim známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření nebo splnění 
závazků touto dohodou založených. 

 
6. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem účastníků.
 
 
 
V Praze dne 12.2.2007
 
 
Hnutí DUHA: Českomoravská myslivecká jednota:
 
 
 
……………………… ……………………..
Bc. Kateřina Kotásková, Ing. Jaroslav Palas,
předsedkyně Hnutí DUHA předseda ČMMJ
 
 
 
………………….. ………………………..……..
Mgr. Vojtěch Kotecký Ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D.,
programový ředitel Hnutí DUHA jednatel ČMMJ 
 
 
 
 
 


	Úvodní ustanovení

