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DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774
zastoupená: Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou
na straně jedné
a
Českomoravská komora pro pozemkové úpravy
se sídlem: Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1 IČ: 41600321
zastoupená: Ing. Radomírem Tylšem, předsedou
na straně druhé
jednajíce v zájmu vytvoření partnerského prostředí a stanovení možností pro
vzájemnou spolupráci s cílem rozvíjení oboru pozemkových úprav
uzavírají
tuto dohodu o vzájemné spolupráci:
Preambule
Státní pozemkový úřad a Českomoravská komora pro pozemkové úpravy se touto
dohodou hlásí k moderním principům veřejné správy, založeným na kvalitě,
otevřenosti a partnerství. Vzájemná spolupráce přispěje ke zkvalitnění oboru
pozemkových úprav a vzájemnému prospěchu obou zúčastněných stran. Projevem
této spolupráce bude efektivnější výkon veřejné správy ve vztahu k rozvoji
pozemkových úprav, a tím i České republiky jako celku.
Čl. I.
Předmět dohody
Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce mezi oběma stranami dohody
v oblastech, týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině
prostřednictvím vytváření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělské
půdě, ochranu a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů, retenci vody
v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru nástrojem
pozemkových úprav.
Obě strany budou spolupracovat na naplnění obsahu této dohody a prohloubení
vzájemného dialogu.
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Čl. II.
Naplnění dohody
Účastnící této dohody projevující vůli naplnit její obsah, přispějí při spolupráci níže
uvedenými činnostmi:
1) Odborná spolupráce:
a) ČMKPÚ podává SPÚ podněty a návrhy na úpravu právních předpisů,
metodik a pracovních postupů.
b) ČMKPÚ zajistí, na vyžádání SPÚ, odborné stanovisko kvalifikovaných
odborníků k odvolacím řízením, směřujícím do rozhodnutí o schválení návrhů
pozemkových úprav.
c) Zástupci ČMKPÚ jsou členy Koordinační skupiny pozemkových úprav
při SPÚ.
d) SPÚ, v případě potřeby, předkládá ČMKPÚ ke stanovisku, případně požádá
ČMKPÚ o připomínkování, připravované nové nebo novelizované předpisy
a metodiky, souvisejících s problematikou pozemkových úprav.
e) Na vyžádání předsedů Regionálních dokumentačních komisí (RDK) může
ČMKPÚ zajistit odborné stanovisko nebo hodnotící zprávu
na dokumentace, předkládané do RDK.
2) Oprávnění k projektování pozemkových úprav:
a) ČMKPÚ se podílí na aktualizaci otázek zkušebních testů, při čemž je vázána
mlčenlivostí ohledně obsahu testů
b) ČMKPÚ se podílí na odborné úrovni zkoušek zajištěním kvalitních odborníků
do zkušebních komisí
c) ČMKPÚ je oprávněna podat, prostřednictvím KPÚ, odůvodněný a podklady
doložený podnět k zahájení řízení o odnětí úředního oprávnění dle §18,
odst. 18 zákona č. 139/2002 Sb.
3) Oblast vzdělávání
Smyslem a cílem vzájemné spolupráce je udržování a trvalé zvyšování odbornosti
v oboru pozemkových úprav. Konference, semináře, případně další vzdělávací
akce se konají v souladu s Akčním plánem.
a) konference a semináře:
- ČMKPÚ pořádá, za podpory SPÚ, celostátní odbornou konferenci, a to
nejméně jedenkrát ročně. Hlavním organizátorem konferencí a seminářů je
ČMKPÚ, SPÚ se na nich podílí účastí v přípravném výboru. Jedná se
o vrcholné akce v oboru pozemkových úprav, na nichž jsou sdělovány
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aktuální informace a základní směry a úkoly v oblasti pozemkových úprav
v dlouhodobějším horizontu.
- ČMKPÚ ve spolupráci s SPÚ může uskutečnit i další celostátní akce
(semináře), v případě potřeby aktuálně informovat širší okruh pracovníků,
činných v oboru pozemkových úprav (nové zákony, vyhlášky, metodiky
apod.).
- Oblastní pobočky ČMKPÚ ve spolupráci s Krajskými pozemkovými úřady, a
to na základě souhlasu ústředí, pořádají semináře regionálního významu
(ukázky realizaci KoPÚ, výměna zkušeností se zpracováním KoPÚ, aktuální
témata).
b) celoživotní vzdělávání:
- ČMKPÚ se na zvyšování úrovně vzdělanosti v oboru pozemkových úprav
podílí zajištěním kvalifikovaných lektorů a účastí svých členů ve zkušebních
komisích, případně je nápomocna dle konkrétních požadavků SPÚ
4) Vydávání časopisu Pozemkové úpravy:
- Vydávání časopisu zajišťuje ČMKPÚ ve spolupráci s SPÚ, redakční rada je
složena ze zástupců ČMKPÚ, SPÚ, univerzit, vysokých škol, výzkumných
ústavů apod.
- SPÚ má možnost publikace v každém vydání časopisu
5) Soutěž „Společné zařízení roku“ v rámci pozemkových úprav:
- Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je SPÚ
- ČMKPÚ zajistí fundované hodnotitele do odborných, případně jiných komisí,
SPÚ zajišťuje spolupráci se Stálou komisí senátu pro rozvoj venkova
6) Informovanost:
- Pracovníci SPÚ mohou být členy ČMKPÚ
- Jednání představenstva ČMKPÚ a oblastních poboček se může účastnit
ústřední ředitelka SPÚ, případně pověření pracovníci SPÚ, ředitelé KPÚ,
případně vedoucí poboček KPÚ
- Ústřední ředitelka SPÚ a předseda představenstva ČMKPÚ se vzájemně
informují o aktuálních problémech pozemkových úprav, které vyplynou
z jednání orgánů obou smluvních stran.
7) Doba trvání dohody:
Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
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Čl. III.
Publicita
Smluvní strany se zavazují společně informovat veřejnost o podepsání dohody, jejím
plnění a dosažených výsledcích, a to následujícím způsobem:
a. zveřejněním tiskové zprávy a znění dohody na internetových stránkách obou
stran
b. zveřejňováním výsledků hodnocení plnění dohody
Čl. IV.
Společné hodnocení dodržování dohody
1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této dohody jsou:
Za Státní pozemkový úřad:

Mgr. Michal Gebhart
Ing. Radmila Grmelová, CSc

Za ČMKPÚ:

Ing. Radomír Tylš, předseda

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou scházet alespoň jedenkrát ročně za
účelem pravidelného hodnocení plnění jednotlivých bodů dohody.
3. Vyhodnocení s doporučeními pro příští období bude mít vždy písemnou
formu a bude předloženo vedení Státního pozemkového úřadu a ČMKPÚ.
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Čl. V.
Ostatní ujednání
1. Z této dohody nevyplývají pro účastníky dohody žádná finanční plnění vůči
druhé straně.
2. Veškeré změny této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků
odsouhlasených oběma účastníky této dohody.
3. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou s oboustrannou tří (3) měsíční
výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně dohody.
4. Smluvní strany mají právo o výpovědi informovat veřejnost.
5. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá strana
dohody obdrží po dvou (2).
6. Strany dohody prohlašují, že je jim znám obsah této dohody a že tuto dohodu
uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na základě této skutečnosti
připojují své podpisy.
7. Dohoda je účinná od 1. února 2016.

V Praze dne 25. 1. 2016

…........................................................
Ing. Svatava Maradová, MBA
ústřední ředitelka
Státní pozemkový úřad

..............................................................
Ing. Radomír Tylš
předseda
Českomoravská komora pro
pozemkové úpravy
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