Č.j. SPU 164986/2016-288/MA

DOHODA o vzájemné spolupráci
(dále jen „Dohoda“)
Smluvní strany:
Česká republika-Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO: 01312774,
zastoupená: Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou
na straně jedné
(dále jen „SPÚ“)
a
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
se sídlem Jungmannova 32/25, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,
IČO: 00443174
zastoupené: Ing. Jiřím Janotou, předsedou
na straně druhé
(dále jen „ČMMJ“)

uzavírají
tuto Dohodu
Preambule
SPÚ a ČMMJ se touto Dohodou hlásí k moderním principům veřejné správy, založeným
na kvalitě, otevřenosti a partnerství. Vzájemná spolupráce přispěje ke zkvalitnění metodické
i rozhodovací činnosti SPÚ zajištěním vzájemného toku informací ku prospěchu obou
zúčastněných stran. Projevem této spolupráce bude efektivnější výkon veřejné správy
ve vztahu k nemovitým věcem ve vlastnictví České republiky a v příslušnosti hospodařit SPÚ
a zejména k rozvoji pozemkových úprav a venkovského prostoru.
Čl. I.
Předmět Dohody
Předmětem této Dohody je vzájemná spolupráce mezi oběma stranami Dohody
v oblastech týkajících se zlepšování kvality života ve venkovské krajině vytvářením
podmínek pro racionální hospodaření na zemědělské a lesní půdě, zajišťováním ochrany
a zúrodnění půdního a lesního fondu, řešením odtokových poměrů a retence vody v krajině
a zvýšením ekologické stability venkovského prostoru.
Obě strany budou spolupracovat na naplnění obsahu této Dohody a prohloubení vzájemného
dialogu.
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Čl. II.
Naplnění dohody
Účastníci této Dohody projevující vůli naplnit její obsah přispějí vzájemnou spoluprací
při řešení úkolů týkajících se níže uvedených oblastí činnosti:
1. Majetek ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit pro SPÚ
1.1. Součinnost při vytváření prvků ekologické stability v zájmu ochrany zvěře v honitbách
zejména tím, že SPÚ bude nápomocno ČMMJ při vytipování vhodných lokalit v zájmu
ochrany zvěře a jejich realizace v procesu pozemkových úprav, např. vytváření
mysliveckých rezervací, dočasných či trvalých remízků, políček pro zvěř a jiných vhodných
úkrytů pro zvěř.
2. Koordinace činnosti SPÚ a ČMMJ v rámci pozemkových úprav
2.1. Spolupráce na přípravě metodické podpory v rámci pozemkových úprav (biocentra,
biokoridory).
2.2. Spolupráce a poskytování informací pro využití každoročních hodnocení ekosystémů
v pozemkových úpravách prováděných mysliveckými hospodáři.
2.3. Nastavení společných postupů při navrhování opatření plánu společných zařízení, realizace
a financovaní vybraných opatření.
3. Ostatní oblasti spolupráce
3.1. Spolupráce při přípravě návrhů legislativních předpisů, které se týkají pozemkových úprav
a myslivosti.
3.2. Spolupráce při pořádání konferencí, seminářů, workshopů na regionální úrovni (účast
zástupce SPÚ, či ČMMJ, s příspěvkem na aktuální témata týkající se oblastí spolupráce).
3.3. Vzájemná průběžná informovanost zástupců SPÚ a ČMMJ na centrální i regionální úrovni
o poznatcích a změnách nebo aktuálních problémech týkajících se oblastí spolupráce.
3.4. Spolupráce na konkrétních úkolech bude podrobně definována v „Akčním plánu“
zpracovaném a odsouhlaseném smluvními stranami vždy pro konkrétní kalendářní rok.
Čl. III.
Společné hodnocení dodržování Dohody
1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody jsou:
za SPÚ:
Mgr. Michal Gebhart,
ředitel Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a odborných činností,
za ČMMJ:
Ing. Jiří Janota,
předseda ČMMJ.
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 SPÚ a ČMMJ.
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Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
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 smluvní strana Dohody
obdrží po dvou (2) stejnopisech.
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 platná a účinná od 7. 4. 2016.

V Brně dne 7. 4. 2016

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

..............................................................
Ing. Jiří Janota
předseda
Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
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