
DODATEK č. 2 K MEMORANDU O SPOLUPRÁCI 
(č. SML /007/2017) 

uzavřený níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi následujícími stranami 

Národní zemědělské muzeum, s. p. o. 

se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem 

IČ: 75075741, DIČ: CZ75075741 

kontaktní osoba: Lenka Martinková, oddělení marketingově-obchodní 

mobil: 773 451 012 

email: lenka.martinkova@nzm.cz 

(dále jen ,,NZM“) 

a 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

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

zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ústředním ředitelem 

IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 

kontaktní osoba: Lenka Růžková, kancelář ústředního ředitele 

mobil: 702 168 906 

email: l.ruzkova@spucr.cz 

(dále jako “SPÚ”) 

(dále též společně jako „strany" či jednotlivě jako „strana") 

u z a v í r a j í  tento dodatek 

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2017 Memorandum o spolupráci v oblasti poskytování 

informací a osvěty zemědělských oborů a klíčových témat, jako jsou udržitelné hospodaření 

s přírodními zdroji a zabezpečení vodních zdrojů, půda jako výrobní prostředek pro zemědělce 

a její ochrana, rizika eroze a sucha, vliv klimatických změn a zmírnění jejich dopadů na 

zemědělskou krajinu apod. (SML251/007/2017)
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I. 

Předmět dodatku č. 2 

Předmětem tohoto Dodatku je „Akční plán 2019–2020 k Memorandu o spolupráci 

mezi NZM a SPÚ vypracovaný dle bodu V. Závěrečná ustanovení, odstavce 4., který je 

přílohou č. 1 tohoto dokumentu. 

II. 

Ostatní ujednání 

1. Ostatní ujednání Memoranda o spolupráci ze dne 9. 11. 2017 zůstávají beze změn. 

2. Tento Dodatek č. 2 k memorandu o spolupráci nabývá platnosti a účinnosti dnem 

jeho podpisu oběma stranami. 

3. Strany prohlašují, že souhlasí s obsahem Dodatku č. 2 memoranda o spolupráci, že 

dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo 

ujednáno v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

4. Toto memorandum je sepsáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

po podpisu obdrží jedno vyhotovení NZM a jedno SPÚ. 

 

V Praze dne       V Praze dne 

 

 

………………………………………   ………………………………………… 

      Za NZM       Za SPÚ 

Generální ředitel           Ústřední ředitel 

doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.        Ing. Martin Vrba

 


