DOHODA o spolupráci
Strany dohody
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO: 001 64 801
zastoupené náměstkem ministryně životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
Ing. Vladimírem Dolejským, Ph.D.
(dále jen „MŽP“)
a
Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov,
IČ: 01312774, zastoupený ústředním ředitelem Ing. Martinem Vrbou,
(dále jen „SPÚ“)
uzavírají
tuto dohodu o spolupráci (dále jen „Dohoda“)
Preambule
Problematika ochrany, plánování a využívání krajiny, kterou se zabývají výše zmíněné instituce
v rámci své působnosti, vyžaduje širokou součinnost k dosažení co nejvyšší synergie a
potřebných výsledků. Z uvedeného důvodu se MŽP a SPÚ dohodly na systematické spolupráci
v dílčích oblastech. Tato dohoda v plném rozsahu nahrazuje Dohodu o vzájemné spolupráci
včetně všech dodatků uzavřenou stranami Dohody dne 30. 11. 2015.
I.
Předmět Dohody
Předmětem Dohody je efektivní spolupráce koordinace postupů stran Dohody v dílčích oblastech
převodů pozemků s příslušností hospodařit SPÚ do příslušnosti hospodařit Agentury ochrany
přírody a krajiny České republiky a správ národních parků (dále jen „resortní organizace“) MŽP,
řešení zápisů pozemků na listech vlastnictví resortních organizací MŽP a SPÚ, plánování a
realizací opatření v krajině za účelem zvýšení ekologické stability a adaptace krajiny na změnu
klimatu a protierozní ochrany zemědělské půdy. Spolupráce podle této Dohody bezprostředně
souvisí s plněním úkolů z usnesení vlády ČR, ze strategických dokumentů, zejména z Národního
akčního plánu adaptace na změnu klimatu, resp. Strategie přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách ČR, Státního programu ochrany přírody a krajiny a z právní úpravy ochrany
zemědělského půdního fondu.
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Společným zájmem stran Dohody je dosažení shody na konkrétních postupech při plnění
společných úkolů, na obsahu a rozsahu výstupů spolupráce stran Dohody a na harmonogramu
jejich plnění.
II.
Společné závazky
1. Strany Dohody se zavazují poskytovat si vzájemně efektivní součinnost k naplnění
společných závazků uvedených v bodě 2 tohoto článku Dohody.
2. Společnými závazky jsou
2.1 plnění usnesení vlády ČR ze dne1. 4. 2020 č. 360, na jejichž základě MŽP uplatnilo
nárok na převod pozemků ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) a jejich ochranných
pásmech, vedených v katastru nemovitostí na listu vlastnictví SPÚ, na listy vlastnictví
resortních organizací, řešení zápisů pozemků na listech vlastnictví resortních organizací
MŽP a SPÚ.
2.2 plnění úkolů Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (NAP Adaptace)
schváleného usnesením vlády ze dne 13. září 2021 č. 785, které bezprostředně souvisejí
s plánováním a realizací opatření v krajině za účelem zvýšení ekologické stability,
biodiverzity a adaptace krajiny na změnu klimatu, resp. s pozemkovými úpravami,
zejména pak úkolů NAP Adaptace č. 1_1.1 Zvýšit uplatnění ekostabilizačních prvků v
rámci plánů společných zařízení a č. 1_3.1 V rámci společných zařízení kombinovat
opatření technická a přírodě blízká ke zvýšení retenční kapacity krajiny pro vodu
s akcentem na přírodě blízká opatření.
2.3 implementace vyhlášky č. 240/2021 Sb., o ochraně zemědělské půdy před erozí (dále jen
„protierozní vyhláška“), přijaté na základě zmocnění § 22 odst. 1 písm. d) zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
3. Strany Dohody se v zájmu naplnění společných závazků touto Dohodou zavazují:
3.1 ustavit pracovní skupinu za účelem plnění společného závazku v bodě 2.1 (dále jen
„pracovní skupina pro řešení pozemků“. Úkolem pracovní skupiny pro řešení pozemků
je navrhnout postup plnění společného závazku a jeho harmonogram a předložit ho
k projednání a schválení stranami Dohody do 30. 9. 2022.
Pracovní skupina pro řešení pozemků je složena ze tří zástupců MŽP a čtyř zástupců
SPÚ. MŽP v této pracovní skupině zastupuje ředitel odboru zvláštní územní ochrany
přírody a krajiny a dva jím jmenovaní zástupci odboru, SPÚ v pracovní skupině
zastupuje ředitelka Odboru převodu majetku státu a jeden jí určený zástupce odboru a
ředitel Odboru správy majetku státu a jeden jím určený zástupce odboru.
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Pracovní skupina pro řešení pozemků se schází podle potřeby, nejméně však jednou
ročně. Z každého jednání pořizuje zápis, s nímž seznamuje zástupce stran Dohody.
3.2 ustavit pracovní skupinu za účelem plnění společného závazku v bodě 2.2 (dále jen
„pracovní skupina pro adaptační opatření v zemědělské krajině“. Úkolem pracovní
skupiny pro adaptační opatření v zemědělské krajině je identifikovat překážky plnění
společného závazku, navrhnout postup plnění společného závazku, zahrnující přístup
k odstranění identifikovaných překážek, a jeho harmonogram a předložit ho k projednání
a schválení stranami Dohody do 31. 10. 2022, aby mohl být společný závazek bez
zbytečné prodlevy plněn.
Pracovní skupina pro adaptační opatření v zemědělské krajině je složena ze tří zástupců
MŽP a tří zástupců SPÚ. MŽP v této pracovní skupině zastupuje ředitel odboru adaptace
krajiny na klimatickou změnu a dva jím jmenovaní zástupci odboru, SPÚ v pracovní
skupině zastupuje ředitel Sekce krajinotvorby a dva jím určení zástupci sekce.
Pracovní skupina pro adaptační opatření v zemědělské krajině se schází podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Z každého jednání pořizuje zápis, s nímž seznamuje
zástupce stran Dohody.
3.3 ustavit pracovní skupinu za účelem plnění společného závazku v bodě 2.3 (dále jen
„pracovní skupina pro implementaci protierozní vyhlášky“). Úkolem pracovní skupiny
je koordinovat a usměrňovat postup stran Dohody při protierozní ochraně zemědělské
půdy, zejména při zajištění správy a řádného fungování elektronické aplikace Státního
pozemkového úřadu „Monitoring eroze zemědělské půdy“, která slouží k hlášení,
evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí na zemědělské půdě.
Pracovní skupina pro implementaci protierozní vyhlášky je složena ze tří zástupců MŽP
a tří zástupců SPÚ. MŽP v této pracovní skupině zastupuje ředitel odboru adaptace
krajiny na změnu klimatu, vedoucí oddělení ochrany půdy a jeden jím jmenovaný
pracovník oddělení. SPÚ v pracovní skupině zastupuje ředitel Odboru půdní služby a
dva určení zástupci Sekce krajinotvorby.
Pracovní skupina pro implementaci protierozní vyhlášky se schází podle potřeby,
nejméně však jednou ročně. Z každého jednání pořizuje zápis, s nímž seznamuje
zástupce stran Dohody.
III.
Společné hodnocení dodržování Dohody
1. Kontaktními osobami ve věcech plnění této Dohody jsou:
za MŽP ředitel odboru adaptace krajiny na klimatickou změnu,
za SPÚ ředitel Odboru správy majetku státu
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2. Zástupci stran Dohody jedenkrát ročně vyhodnotí plnění jednotlivých společných závazků a
činnost pracovních skupin.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Touto Dohodou nejsou dotčena žádná ustanovení národní ani komunitární legislativy.
2. Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
3. Smluvní strany mohou Dohodu vypovědět v případě neplnění jednotlivých ustanovení
Dohody, nebo bez udání důvodu, a to po předchozím projednání se smluvním partnerem.
Výpověď musí být zaslána písemně druhé smluvní straně. Výpovědní doba je tříměsíční a
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany mají právo o výpovědi Dohody informovat veřejnost.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních
stran.
6. Tuto Dohodu lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného oběma
smluvními stranami této Dohody.
7. Smluvní strany této Dohody prohlašují, že budou při naplňování cílů Dohody postupovat ve
vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů Dohody.
8. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nich každá ze stran Dohody obdrží po dvou
stejnopisech.

V Praze dne 14. června 2022

V Praze dne 14. června 2022

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

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

za ČR - Ministerstvo životního prostředí

za ČR - Státní pozemkový úřad

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.

Ing. Martin Vrba

náměstek ministryně životního prostředí
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

ústřední ředitel
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