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DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774 

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, zástupcem ústředního ředitele 

na straně jedné 

 

a  

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. 

se sídlem: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ: 61385751 

zastoupená: Ing. Martinem Hrdličkou, předsedou představenstva  

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 (SPÚ) a Asociace podnikatelů v geomatice, z. s. (APG) 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 

Účastníci této dohody projevující vůli naplnit její obsah, přispějí při spolupráci níže uvedenými 

činnostmi: 

a) Předkládání podnětů a návrhů APG směrem k SPÚ na úpravu právních předpisů, metodik 

a pracovních postupů.  

c) Vzájemná spolupráce při udržování a trvalém zvyšování odbornosti v oboru pozemkových 

úprav.  

d) Spolupráce při pořádání celostátních odborných konferencí a seminářů. Jedná se 

o vrcholné akce v oboru pozemkových úprav, na nichž jsou sdělovány aktuální informace 

a základní směry a úkoly v oblasti pozemkových úprav v dlouhodobějším horizontu.  

e) Zajištění kvalifikovaných lektorů ze strany APG na společně pořádaných vzdělávacích 

akcích, seminářích a konferencích.  

f) Vzájemná informovanost o aktuálních problémech pozemkových úprav, které vyplynou 

z jednání orgánů obou smluvních stran. 

 

Čl. III. 

Publicita 

Smluvní strany se zavazují společně informovat veřejnost o podepsání dohody, jejím plněním 

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 

Kontaktními osobami ve věcech plnění této dohody jsou: 

za SPÚ: Mgr. Jaroslava Doubravová, ředitelka Odboru metodiky pozemkových úprav 

za APG: Ing. Jaroslav Cibulka, výkonný ředitel, Asociace podnikatelů v geomatice, z. s. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se budou scházet alespoň jedenkrát ročně za účelem 

pravidelného hodnocení plnění jednotlivých bodů dohody.  

Vyhodnocení s doporučeními pro příští období bude mít vždy písemnou formu a bude 

předloženo vedení SPÚ a APG.  
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Čl. V. 

Ostatní ujednání 

Z této dohody nevyplývají pro účastníky dohody žádná finanční plnění vůči druhé straně.  

Veškeré změny této dohody lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 

oběma účastníky této dohody.  

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.  

Smluvní strany mají právo o výpovědi informovat veřejnost.  

Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana dohody obdrží po 

dvou. 

 

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.  

 

Dohoda je účinná od 15. prosince 2018.  

 

 

V Praze dne: 10. 12. 2018   

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………….. 

          Ing. Martin Vrba                                                        Ing. Martin Hrdlička 

  zástupce ústředního ředitele                                       předseda představenstva 

  Státního pozemkového úřadu                                 Asociace podnikatelů v geomatice, z.s. 

 


