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Memorandum o spolupráci 
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 

 

Smluvní strany: 

 

1. Sdružení místních samospráv ČR, z.s. 

Sídlo: Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné 

Zastoupená: JUDr. Stanislavem Polčákem, předsedou 

IČO: 75130165 

(dále jen „SMS ČR“) 

 

 

1. Asociace soukromého zemědělství ČR 

Sídlo: Samcova 1, 110 00 Praha 1 

IČ: 68402538, DIČ: CZ68402538 

Zastoupená: Mgr. Ing. Jaroslavem Šebkem, předsedou 

(dále jen „ASZ ČR“) 

 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen 

„memorandum“) následujícího znění: 

 

I. 

Charakteristika smluvních stran 

 

1. SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy 

obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především 

prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení 

daní). Agenda SMS ČR zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace 

a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce 

v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů 

v ČR. 
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2. ASZ ČR je zájmovým sdružením právnických osob, odbornou a stavovskou organizací 

soukromých zemědělců, usilující o trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k 

životnímu prostředí s celoplošnou produkcí soukromého i veřejného zboží. Veškerá činnost 

ASZ ČR vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných 

farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Základním 

předmětem činnosti je obhajoba ekonomických, sociálních a odborných zájmů českých 

soukromých zemědělců v České republice a v zahraničí. 

 

II. 

Předmět memoranda 

1. Předmětem tohoto memoranda je nastavení vzájemné spolupráce, odborné podpory a sdílení 

informací pro rozvoj zemědělství, samosprávy, životaschopného venkova a jeho ekonomiky. 

 

III. 

Vzájemná spolupráce 

1. Smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou odbornou podporu v oblasti zemědělství, 

rozvoje venkova a jeho ekonomiky a péče o krajinu a vyměňovat si vzájemně informace, 

vydávané tiskoviny a další materiály. 

2. Smluvní strany se dohodly, že budou společně prosazovat: 

• Rozvoj malých a středních podniků, včetně těch nejmenších nebo začínajících ve 

venkovském prostoru a v celkovém pojetí zemědělské politiky směrem k podpoře 

lokálních ekonomik; 

• Změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch menších sídel, které jsou nejvíce 

ohroženy nedostatkem prostředků a složitými podmínkami při správě svých území; 

• Legislativní i jinou podporu rodinných farem jako životaschopného a osvědčeného 

modelu šetrného a udržitelného hospodaření na venkově a podporu takovému 

nastavení podmínek, které povedou k odklonu od korporátního a velkoplošného 

zemědělství bez jasné vazby k regionu, ve kterém subjekt podniká; 

• Posílení kapitoly LEADERu a dalších venkovských regionálních rozvojových programů; 

• Urychlené dokončení pozemkových úprav jako nástroje k vyjasnění vlastnických 

vztahů k půdě a k vybudování prvků ekologické stability v krajině; 

• Legislativní změny vedoucí k posílení práv vlastníků půdy a podpoře modelu selské 

myslivosti; 

• Snižování byrokracie v sektoru zemědělství a potravinářství, venkovské ekonomiky, 

stavebního práva a dalších oblastí; 

• Ochraně základních zdrojů (půdy, vody) a opatření vedoucích ke zpestření krajiny 

včetně např. nasměrování pronájmu půdy ve vlastnictví obcí k místním zemědělcům, 

za účelem prohloubení vztahů mezi obcí a sedláky 

  

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou vzájemně koordinovat činnost v rámci 

Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova a dalších odborných pracovních skupin 

v rámci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní 

rozvoj.  
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4. Smluvní strany se dohodly na vzájemné komunikaci při tvorbě připomínek k legislativním 

návrhům a na vzájemném zastoupení v pracovních skupinách, které se budou týkat 

zemědělství, samosprávy a obecně venkova. 

5. Smluvní strany se dohodly na společné propagaci venkova a ve vhodných případech na 

koordinaci mediální strategie. 

6. Smluvní strany se dohodly (pokud to bude vhodné a účelné) na vzájemné mediální, technické 

či organizační podpoře a aktivní účasti na pořádaných aktivit a programů ve svých portfoliích a 

jejichž cílem je podpora shora uvedených bodů. 

 

IV. 

Zacházení s důvěrnými údaji 

7. Obě smluvní strany se zavazují, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního 

tajemství, know-how, duševního vlastnictví a další důvěrné informace druhé smluvní strany 

nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. Současně se 

zavazují, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty a případné analýzy obsahující obchodní 

tajemství nebo důvěrné informace byly řádně evidovány. Smluvní strany se dále zavazují, že 

obchodní tajemství a důvěrné informace nepoužijí v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich 

poskytnutí pro své potřeby nebo ve prospěch třetích osob. Toto ustanovení se nevztahuje na 

zveřejnění plného znění tohoto memoranda.  

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

8. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

9. Smluvní strany se dohodly, že memorandum je možné ukončit na základě písemné výpovědi, 

a to v 2měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi 

druhé smluvní straně. 

10. Toto memorandum se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana 

ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení. 

11. Toto memorandum lze doplňovat či měnit pouze formou písemných očíslovaných dodatků 

podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah memoranda dobře znám v celém rozsahu, je 

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté nátlaku a že jej neuzavírají v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci níže připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V …………………………… dne ………………………….       V ………….……………. dne …………………………. 

 

 

 

     ………………………………………         …………………………………………. 

        Mgr. Ing. Jaroslav Šebek           JUDr. Stanislav Polčák 

             Předseda ASZ ČR                  Předseda SMS ČR 


