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Memorandum o spolupráci 

v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské 

krajiny 

uzavřené mezi 

Ministerstvem zemědělství 

se sídlem Těšnov 65/17,110 00, Praha – Nové město 

zastoupeným ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou 

a 

Lesy České republiky, s. p. 

se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8 

zastoupeným generálním ředitelem Ing. Danielem Szórádem, Ph.D. 

a 

Povodím Labe, státní podnik 

se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 

zastoupen generálním ředitelem Ing. Mariánem Šebestou 

a 

Povodím Vltavy, státní podnik 

se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5 - Smíchov 

zastoupen generálním ředitelem RNDr. Petrem Kubalou 

a 

Povodím Odry, státní podnik 

se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava 

zastoupen generálním ředitelem Ing. Jiřím Pagáčem 

a 

Povodím Ohře, státní podnik 

se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

zastoupen generálním ředitelem Ing. Jiřím Nedomou
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a 

Povodím Moravy, s.p. 

se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupen generálním ředitelem RNDr. Janem Hodovským 

Státním pozemkovým úřadem 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

zastoupeným ústřední ředitelkou Ing. Svatavou Maradovou, MBA 

a 

Národní sítí Místních akčních skupin ČR, z.s. 

se sídlem Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov 

zastoupenou předsedou Posázaví o.p.s. zastoupenou Václavem Pošmurným, ředitelem 

společnosti 

 

 

Článek 1 

Výše uvedené organizace jako subjekty mající vysoký zájem na podpoře vzájemné spolupráce 

v oblasti udržení a rozvoje kvality života na venkově, řešení udržení vody v krajině a péče o 

krajinu se dohodly na podepsání tohoto Memoranda o spolupráci (dále jen „Memorandum“). 

Článek 2 

Signatáři Memoranda vyjadřují jeho podpisem zájem na zabezpečení výměny informací 

o záměrech jednotlivých organizací již v před projektové přípravě záměrů, s cílem hledat na 

základě partnerské spolupráce možnosti jejich úspěšné realizace. 

Článek 3 

Vzájemná spolupráce se bude týkat následujících témat: 

• průchodnost krajiny, 

• obnova a zachování krajiny jako místa pro život, 

• posílení rekreačních funkcí krajiny především se zaměřením na agroturistiku, 

mimoprodukční funkce lesa, využívání břehových pozemků, 

• rozvoj přírodě blízkých protipovodňových prvků v krajině, 

• zvýšení retence vody v krajině s cílem zlepšení jakosti vody z plošných zemědělských 

zdrojů znečištění a omezení dopadů sucha a povodní,  
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# komplexních pozemkových úprav jako základu řešení krajinného rázu a zabezpečení 

mimoprodukčních funkcí krajiny. 

Článek 4 

1. Signatáři Memoranda se dohodli na vzájemném předáváni informací, projektových 

záměrů a strategických cílů v tématech uvedených v článku 3 Memoranda a to 

na vyžádání ve smyslu bodu 2. 

2. Signatáři Memoranda se dále dohodli, že praktická spolupráce v rámci definovaných 

témat bude probíhat na regionální či krajské úrovni dle působnosti jednotlivých organizací 

a v závislosti na jejich organizační struktuře. 

3. Vyhodnocení naplňování Memoranda bude probíhat jednou ročně formou společného 

jednání všech signatářů, na kterém budou prezentovány společně realizované projekty 

a jejich výstupy. 

Článek 5 

Toto Memorandum je podepsáno v devíti originálech a každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

V Praze dne: …………………………………
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…………………………………….   ………………………………….. 

Ministerstvo zemědělství   Povodí Labe, státní podnik 

Ing. Marian Jurečka    Ing. Marián Šebesta 

 

 

…………………………………….   ………………………………….. 

Lesy České republiky, s.p.   Povodí Vltavy, státní podnik 

Ing. Daniel Szórád, Ph.D.   RNDr. Petr Kubala 

 

 

…………………………………….   ………………………………….. 

Státní pozemkový úřad    Povodí Ohře, státní podnik 

Ing. Svatava Maradová, MBA   Ing. Jiří Nedoma 

 

 

…………………………………….   ………………………………….. 

Národní síť Místních akčních skupin ČR, z.s. Povodí Odry, státní podnik 

Václav Pošmurný    Ing. Jiří Pagáč 

 

 

…………………………………….  

Povodí Moravy, s.p. 

RNDr. Jan Hodovský 

 


