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DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 

 
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

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

zastoupená: Ing. Svatavou Maradovou, MBA, ústřední ředitelkou 

na straně jedné 

 

a 

 

Spolek pro obnovu venkova České republiky 

se sídlem: Bělotín č. 151, 753 64 Bělotín, IČ: 64937178 

zastoupený: Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou 

na straně druhé 

 

jednajíce v zájmu zkvalitnění pozemkových úprav a implementace venkovské 

regionální politiky  

 

uzavírají 

 

t u t o   d o h o d u   o  v z á j e m n é  s p o l u p r á c i : 

 

Preambule 

 

Státní pozemkový úřad a Spolek pro obnovu venkova České republiky se touto 

dohodou hlásí k moderním principům veřejné správy založené na kvalitě, 

otevřenosti a partnerství. Vzájemná spolupráce přispěje ke zkvalitnění normativní 

i decizní činnosti úřadu zajištěním toku informací. Projevem této spolupráce bude 

efektivnější výkon veřejné správy ve vztahu k rozvoji pozemkových úprav, a tím 

i České republiky jako celku.  
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Čl. 1 

Předmět dohody 

 

Předmětem této dohody je vzájemná spolupráce mezi oběma stranami dohody  

v oblastech týkajících se podmínek pro zlepšení kvality života ve venkovských 

oblastech, ochrany a zúrodnění půdního fondu, řešení odtokových poměrů 

v krajině a zvýšení ekologické stability venkovského prostoru.  Obě strany budou 

spolupracovat na naplnění obsahu této dohody a prohloubení vzájemného dialogu. 

 

Čl. 2 

Naplnění dohody 

 

Účastnící této dohody projevují vůli naplnit její obsah, přispějí při spolupráci níže 

uvedenými činnostmi s tím, že na straně jedné bude Státní pozemkový úřad: 

a) konzultovat se Spolkem pro obnovu venkova České republiky návrhy 

legislativních předpisů, které se týkají pozemkových úprav (zejména s ohledem 

na jejich případný dopad); 

b) spolupracovat se Spolkem pro obnovu venkova České republiky na podpoře 

místních samospráv ve vztazích věcně příslušejících Státnímu pozemkovému 

úřadu a v téže věcně příslušné oblasti podporovat jejich aktivní roli při 

implementaci Programu rozvoje venkova; 

c) spolupracovat se Spolkem pro obnovu venkova České republiky formou 

příspěvků a účastí na akcích konaných Spolkem pro obnovu venkova České 

republiky; 

d) přijímat informace spojené s výkonem činnosti Státního pozemkového úřadu, 

které nesou znaky korupčního jednání a provádět okamžitá účinná opatření 

k nápravě; 
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a na straně druhé Spolek pro obnovu venkova České republiky bude: 

a) seznamovat Státní pozemkový úřad s nejdůležitějšími otázkami a problémy, 

které řeší na Radě vlády pro udržitelný rozvoj a na Radě vlády pro veřejnou 

správu ve vztahu zejména k činnostem úřadu; 

b) podávat Státnímu pozemkovému úřadu konzultace v oblasti rozvoje 

venkovského prostoru; 

c) spolupracovat se Státním pozemkovým úřadem při pořádání konferencí, 

seminářů či workshopů; 

d) informovat o poznatcích získaných ve vztahu k výkonu činností Státního 

pozemkového úřadu, které nesou znaky korupčního jednání. 

 

Čl. 3 

Publicita 

 

Smluvní strany se zavazují společně informovat veřejnost o podepsání dohody, 

jejím plnění 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. 4 

Společné hodnocení dodržování dohody 

 

1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této dohody jsou: 

Za Státní pozemkový úřad: Ing. Bc. Simona Székelyová, MBA, 

ředitelka Sekce řízení KPÚ a odborných činností. 

Za Spolek pro obnovu venkova České republiky: Mgr. Eduard Kavala, 

předseda. 

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou scházet alespoň jedenkrát ročně 

za účelem pravidelného hodnocení plnění jednotlivých bodů dohody. 
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3. Vyhodnocení s doporučeními pro příští období bude mít vždy písemnou formu 

a bude předloženo vedení Státního pozemkového úřadu a Spolku 

pro obnovu venkova České republiky. 

 

Čl. 5 

Ostatní ujednání 

 

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 strana 

dohody obdrží po dvou (2). 

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 účinná od 1. ledna 2016. 

 

V Praze dne 3. prosince 2015.  

 

 

 

........................................................  .............................................................. 

Ing. Svatava Maradová, MBA 
ústřední ředitelka 
Státní pozemkový úřad 

Mgr. Eduard Kavala 
předseda  
Spolek pro obnovu venkova  
České republiky 

 


