Č.j. SPU 137824/2016–246/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
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
se sídlem Podbabská 2582/30, Praha 6, PSČ 160 00
IČO: 00020711
zastoupený: Mgr. Markem Riederem, ředitelem
na straně druhé
(dále jen „VÚV TGM“)

uzavírají
tuto Dohodu
Preambule
SPÚ a VÚV TGM 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. Současně se urychlí proces
implementace výsledků výzkumu a nových poznatků do rutinní praxe.
Čl. I.
Předmět Dohody
1.

2.

Vzájemná spolupráce mezi oběma stranami Dohody v oblastech týkajících se zlepšování
kvality života ve venkovské krajině vytvářením podmínek pro racionální hospodaření
s vodními zdroji, 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.
Hledání oblastí možné vzájemné spolupráce a nastavování mechanismů spolupráce tak, aby
přispívaly k zefektivnění výkonu předmětu činnosti obou stran Dohody.
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3.
4.

Obě strany pro zefektivnění svých činností využijí výměnu zkušeností a relevantních
informací v rozsahu, který umožňují platné právní předpisy.
Obě strany budou spolupracovat na naplnění obsahu této Dohody a prohloubení vzájemného
dialogu.
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. Sdílení výsledků výzkumů a jejich uplatňování v praxi
1.1. SPÚ bude v procesu pozemkových úprav, využívat výsledky projektu „Strategie ochrany
před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České
republice“. Pro možnost efektivního využívání VÚV TGM poskytne výsledky tohoto
projektu SPÚ v digitální podobě včetně datových sad.
1.2. VÚV TGM bude SPÚ poskytovat výsledky výzkumu a projektů, za účelem naplnění
předmětu této Dohody.
2. Ostatní oblasti spolupráce
2.1. Spolupráce při přípravě návrhů právních předpisů, které se týkají pozemkových úprav
a hospodaření s vodou.
2.2. Vzájemná výměna nebo sdílení dat, která spravují smluvní strany. Data budou poskytovány
vždy na základě licenčních ujednání.
2.3. Spolupráce při pořádání konferencí, seminářů, workshopů (účast zástupce SPÚ či VÚV
TGM s příspěvkem na aktuální témata týkající se oblastí spolupráce).
2.4. Vzájemná průběžná informovanost zástupců SPÚ a VÚV TGM na centrální i regionální
úrovni o poznatcích a změnách nebo aktuálních problémech týkajících se oblastí spolupráce.
Čl. III.
Společné hodnocení dodržování Dohody
1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody jsou:
za SPÚ:
Ing. František Pavlík, Ph.D.
za VÚV TGM: Mgr. Pavla Štěpánková, Ph.D.
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 VÚV TGM.
Čl. IV.
Zacházení s důvěrnými údaji
1. Strany se zavazují zabezpečit důvěrnost údajů obdržených v rámci této Dohody a neužívat
tyto údaje pro jiné účely, než které byly výslovně ujednány.
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2. Plnění tohoto závazku nebude vyžadováno v případě, že bude kterákoliv ze stran na základě
zákona nebo na základě rozhodnutí soudního orgánu nebo jiného státního orgánu povinna
tomuto orgánu nebo třetí straně poskytnout informace týkající se této Dohody.
Čl. V.
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 21. 3. 2016.

V Praze dne 18. 3. 2016

…........................................................

…........................................................

Ing. Svatava Maradová, MBA
ústřední ředitelka
Státní pozemkový úřad

Mgr. Mark Rieder
ředitel
Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná
instituce

Ing Milan Rybka
zástupce ústřední ředitelky
ředitel Sekce provozních činností
Státní pozemkový úřad
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