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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI A SDÍLENÍ DAT PRO POTŘEBY 

MONITORINGU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY 

Strany memoranda: 

V 

Uživatel (1): Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Zastoupena: Ing. Martinem Vrbou, zástupcem ústředního ředitele, 

            ředitelem Sekce řízení ústředí 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. František Pavlík, Ph.D. 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 

(dále jen ,,SPÚ“) 

Uživatel (2): Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav 

Zastoupen: Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem ústavu 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Kapička  

IČO: 00027049  

DIČ: CZ00027049 

zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

(dále jen ,,VÚMOP“) 

Poskytovatel (3): Česká zemědělská univerzita v Praze 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 

Zastoupena: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem 

Kontaktní osoba ve věcech technických: doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. 

IČO: 60460709 

DIČ: CZ60460709 

(dále jen ,,ČZU“) 

Poskytovatel (4):  Ing. Jiří Kučera 

Sídlo: Turistická 55/5, 621 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Jiřím Kučerou 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Tuček 

IČO: 40449661 

DIČ: CZ480323210 

(dále jen ,,EMS“)
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Poskytovatel (5): Chmelařský institut s.r.o. 

Sídlo: Kadaňská 2525, 438 46 Žatec 

Zastoupen: Ing. Josefem Patzakem, Ph.D., jednatelem společnosti 

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Krofta, Ph.D. 

IČO: 14864347 

DIČ: CZ14864347 

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka C 3296 

(dále jen ,,CHI“) 

(všichni společně dále také jako ,,strany“) 

uzavírají toto memorandum o spolupráci a sdílení dat pro potřeby monitoringu eroze 
zemědělské půdy (dále jen „memorandum"): 

Čl. I 
Předmět a účel memoranda 

1. Předmětem memoranda je vymezení podmínek spolupráce smluvních stran 

memoranda v oblastech sběru a využívání dat z meteorologické sítě automatických 

meteorologických stanic ISIDOR, jejímiž autory jsou Centrum precizního zemědělství 

při ČZU a EMS. Přispěvatelem do sítě je CHI. Cílem této spolupráce pak je zpřesnění 

informací o srážkových událostech mající za následek vznik erozních událostí na 

zemědělské půdě. 

2. Účelem memoranda je navázat spolupráci smluvních stran, ve sdílení základních 

měřených dat. Na základě tohoto sdílení následně rozšířit praktické intepretace 

základních měření. 

ČI. II 
Podmínky spolupráce 

1. ČZU EMS a CHI se zavazují k zpřístupnění čtení dat z databáze meteorologické sítě 

ISIDOR pro SPÚ a VÚMOP, tak aby mohla být agregovaná data o srážkových 

událostech převzata do databáze Monitoringu eroze zemědělské půdy. 

2. SPÚ a VÚMOP se zavazují využívat data pouze pro účely Monitoringu eroze 

zemědělské půdy v ČR a výzkumného projektu NAZV QK1720289 „Vývoj 

automatizovaného nástroje pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy 

pomocí distančních metod“. 

3. Smluvní strany se zavazují řídit se Licenčními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 

tohoto memoranda. 

4. Zástupci ve věcech technických se zavazují zejména: 

a. koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi smluvních stran 

a zajišťovat operativní řešení,  
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b. v rámci spolupráce vyvíjet maximální součinnost při jednotlivých řešeních. 

ČI. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany tohoto memoranda vyjadřují svoji vůli vzájemně spolupracovat 

v oblasti vymezené tímto memorandem za podmínek uvedených v čl. II. 

2. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

3. Vztahy neupravené tímto memorandem se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně 
závaznými právními předpisy. 

4. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou. 

5. Smluvní strany se dohodly, že memorandum je možné ukončit na základě písemné 

výpovědi, a to v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po 

doručení výpovědi poslední smluvní straně. 

6. Memorandum je možno měnit či doplňovat formou písemných očíslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Toto memorandum je vyhotoveno v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, 

z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

8. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení memoranda, je neplatným 

pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo 

sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu memoranda. 

9. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění tohoto memoranda 

tak, aby toto memorandum mohlo být předmětem poskytnuté informace ve smyslu 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si toto memorandum přečetly a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že toto memorandum nebylo sepsáno v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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 V  dne   V  dne 

SPÚ: VÚMOP: 

 

 

…………………………………………… …………………………………………… 
ČR – Státní pozemkový úřad 

Ing. Martin Vrba 

zástupce ústředního ředitele, ředitel Sekce 

řízení ústředí 

Státního pozemkového úřadu 
 

Výzkumný ústav meliorací á ochrany půdy, 
v.v.i. 

doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D. 

ředitel VÚMOP, v.v.i. 

  

V Praze dne V dne 

ČZU: EMS: 
 

 

…………………………………………… …………………………………………… 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. 

rektor 

Ing. Jiří Kučera 

 
 

V dne 
  

CHI: 
 

 

 

…………………………………………… 
 

Chmelařský institut s.r.o. 

Ing. Josef Patzak, Ph.D. 

jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 

Licenční podmínky užití dat z databáze meteorologické sítě ISIDOR 

1. Uživatel užije digitální produkt pouze pro potřebu Monitoringu eroze zemědělské půdy 

v ČR a výzkumného projektu NAZV QK1720289 „Vývoj automatizovaného nástroje 

pro optimalizaci monitoringu eroze zemědělské půdy pomocí distančních metod“. 

2. Uživatel neužije digitální produkt za účelem obchodního šíření jeho aplikace nebo 
modifikace. 

3. Uživatel neužije digitální produkt k vytvoření kartografického díla za účelem 
obchodního šíření jeho rozmnoženin. 

4. Uživatel je si vědom toho, že digitální produkt obsahuje identifikační znaky sloužící k 
identifikaci instalace dat, jako prostředek pro zabezpečení ochrany autorských a 
licenčních práv. 

5. Každé jiné užití je podmíněno novou žádostí o poskytnutí digitálních dat nebo 
uzavřením smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem. 

6. Uživatel se zavazuje, že změny a doplňky digitálního souboru dat užitého k vytvoření 
kartografického díla nebo jiného produktu bude provádět pouze v rozsahu výše 
uvedených ujednání. 

7. Každá rozmnoženina vytvořeného kartografického díla nebo digitálního produktu bude 

opatřena doložkou: Data (ISIDOR) 2018 © ČZU, EMS, CHI. 

8. Uživatel zamezí užití digitálního produktu dalšími osobami, pokud toto užití licenční 
podmínky nepřipouštějí. 

9. Je povinností uživatele zavázat zpracovatele k ochraně dat ve smyslu těchto licenčních 

podmínek. Jestliže přesto budou data zneužita, je právně odpovědný uživatel. 

10. Uživatel není oprávněn postoupit třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, a to ani 

zčásti, pokud z licenčních podmínek nevyplývá něco jiného. 

11.0 době a způsobu využití licence je uživatel povinen poskytovatele na základě jeho 

požadavku kdykoli v průběhu trvání licence písemně informovat. 

12. Poskytovatel výslovně popírá zodpovědnost za vhodnost užití předmětných dat pro 

specifický účel. V případě užití k specifickým účelům je nutné kontaktovat 

poskytovatele a konzultovat metodiku užití dat. 

13. Poskytovatel v žádném případě neručí za škody vzniklé v souvislosti s užíváním 

předmětných dat a informací v nich obsažených. 


