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Strany Dohody: 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 - Vršovice, IČO: 00164801 

zastoupená Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody 

a krajiny 

(dále jen ,,MŽP“) 

a 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/1la, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774 

jednající Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou 

(dále jen ,,SPÚ“) 

u z a v í r a j í  

tuto Dohodu. 

Preambule 

Problematika, kterou řeší výše zmíněné strany Dohody, vyžaduje širokou součinnost, 

aby bylo dosaženo co nejvyšší synergie a co nejlepšího výsledku. Z uvedeného důvodu 

se strany Dohody dohodly na vzájemné systematické spolupráci na základě této Dohody.  

DOHODA o vzájemné spolupráci 

(dále jen „Dohoda“) 
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I. 

Předmět Dohody 

Předmětem Dohody je vzájemná spolupráce mezi stranami Dohody v oblastech rezervy státní 

půdy pro zajištění rozvojových programů státu, protierozní ochrany zemědělské půdy, 

Evropské úmluvy o krajině (zejména Ceny české krajiny, Ceny Rady Evropy za krajinu), 

koordinace postupů v procesu pozemkových úprav. Zájmem stran Dohody je nastavení 

konkrétních postupů, termínů a výstupů vzájemné spolupráce. 

II. 

Společné závazky 

1. Rezerva státní půdy pro realizaci rozvojových programů státu 

Na základě usnesení vlády č. 1497 ze dne 30. listopadu 2009 byl MŽP uplatněn nárok 

na rezervu státní půdy pro realizaci rozvojových programů státu. S ohledem 

na v současnosti disponibilní rozsah státní půdy ve správě SPÚ bude provedena revize 

požadavků MŽP. Následně bude definován objem konkrétních pozemků nacházejících 

se ve vymezených územních systémech ekologické stability (dále jen ,,ÚSES“), kterými 

SPÚ disponuje. Dále bude ponechán maximální možný rozsah státní půdy na realizaci 

směn pozemků v případech vymezených ÚSES, resp. revitalizací a renaturací vodních 

toků. 

Za účelem stanovení postupu pro vymezení upraveného rozsahu těchto pozemků 

je ustavena pracovní skupina ve složení: 

• za MŽP - Ing. Jiří Klápště, Ing. Pavel Chotěbor, Ing. Jan Šíma, 

• za SPÚ - Ing. Petr Klanica, Mgr. Silvie Hošková, Bc. Ivana Lišková. 

Konečný termín: 31. 12. 2015. 

2. Protierozní ochrana zemědělských půd 

V této oblasti bude navázána úzká spolupráce za účelem přípravy protierozní vyhlášky 

MŽP. Tato vyhláška je připravována na základě zmocnění v novele zákona ě. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
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Za účelem koordinace a optimální kompatibility protierozní ochrany půd a procesu 

pozemkových úprav je ustavena pracovní skupina ve složení: 

• za MŽP - Ing. Jiří Klápště, Ing. Daniel Engel, 

• za SPÚ - Ing. František Pavlík Ph.D, Mgr. Jaroslava Doubravová. 

Konečný termín: 31. 12. 2015. 

3. Evropská úmluva o krajině – Cena české krajiny, resp. Cena Rady Evropy za krajinu 

Bude revidováno a nově nastaveno fungování ocenění Cena české krajiny a Cena Rady 

Evropy pro krajinu. Cílem této spolupráce je především zvýšení povědomí široké 

veřejnosti o důležitosti zachování a rozvoje hodnot české krajiny. Součástí výstupů bude 

integrace soutěže „Společné zařízení roku“ do Ceny české krajiny. 

Za účelem posílení povědomí široké veřejnosti o významu ochrany krajiny České 

republiky je ustavena tato pracovní skupina ve složení: 

• za MŽP - Ing. Jiří Klápště, Ing. Júlia Tóbiková, 

• za SPÚ - Mgr. Michal Gebhart. 

Konečný termín: 31. 12. 2015. 

4. Koordinace zájmů ochrany přírody a krajiny, resp. zájmů ochrany zemědělské půdy 

v procesu pozemkových úprav 

• za MŽP - Ing. Pavel Chotěbor, Ing. Daniel Engel, Ing. Jan Šíma, 

• za SPÚ - Mgr. Michal Gebhart, Ing. Jindřich Holínský. 

5. Zrušení Společného metodického pokynu 

Strany Dohody se dohodly na zrušení Společného metodického pokynu uzavřeného 

dne 7. 6. 1996 mezi MŽP (č.j. 600/1061/96) a Pozemkovým fondem České republiky 

(č.j. Pe/1387/96) ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 17. 2. 1997, a to ke dni nabytí 

účinnosti této Dohody. 
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III. 

Společné hodnocení dodržování Dohody 

1. Kontaktními osobami stran Dohody ve věcech plnění této Dohody jsou: 

• za MŽP – ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny, 

• za SPÚ – ředitel odboru řízení správy nemovitostí. 

2. Strany Dohody se budou scházet v rámci příslušných pracovních skupin minimálně 

jedenkrát měsíčně za účelem plnění jednotlivých bodů této Dohody. 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Strany Dohody prohlašují, že budou při naplňování cílů Dohody postupovat ve vzájemné 

součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů Dohody. 

2. Touto Dohodou nejsou dotčena žádná ustanovení národní ani komunitární legislativy. 

3. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran Dohody obdrží 

po dvou stejnopisech. 

4. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu stranami Dohody, resp. 

pozdějším podpisem jedné ze stran Dohody. 

5. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 

6. Strany Dohody mohou Dohodu vypovědět v případě neplnění jednotlivých ustanovení 

Dohody, nebo bez udání důvodu, a to po předchozím projednání s druhou stranou 

Dohody. Výpověď musí být zaslána písemně druhé straně Dohody. Výpovědní doba 

je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi 

druhé straně Dohody. Strany Dohody mají právo o výpovědi informovat veřejnost.  
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7. Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného oběma 

stranami Dohody. 

 

 

V Praze, dne ……………………… 

 

 

………………………………………….  …………………………………………… 

Česká republika – Ministerstvo životního  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

prostředí               Ing. Svatava Maradová, MBA 

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.    ústřední ředitelka 

náměstek pro řízení sekce ochrany přírody 

   a krajiny 

 

 

 
 


