DOHODA O SPOLUPRÁCI

Spolek pro obnovu venkova České republiky
se sídlem: Bělotín č. 151, 753 64 Bělotín
Zastoupen: Mgr. Eduardem Kavalou, předsedou
IČO: 64937178
DIČ: a
Zemědělský svaz České republiky
se sídlem: Hybernská 38/1613, 110 00 Praha 1
Zastoupen: Ing. Martinem Pýchou, předsedou
IČO: 26550521
DIČ: CZ 26550521

vědomi si vzájemného významu zemědělství a venkova pro rozvoj České republiky
uzavírají tuto dohodu o spolupráci.

Dohoda o spolupráci
Spolek pro obnovu venkova České republiky
 Je sdružení občanů ustavené na podporu a koordinaci prací při obnově venkova a
rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek
sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy, venkovských
mikroregionů a místních akčních skupin, dále pracovníky státní správy, odborných
institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce.
 Posláním Spolku pro obnovu venkova je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a
prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské
stability a prosperity venkova, vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově venkova,
napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení a spolků, spolupracovat
na realizaci a rozvoji Programu rozvoje venkova a účastnit se evropské spolupráce při
rozvoji venkova.
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Zemědělský svaz České republiky:
 Je nevládní zaměstnavatelskou zemědělskou organizací v ČR sdružující zemědělské
společnosti, zemědělská a odbytová družstva, soukromé zemědělce a další
podnikatele, jejichž podnikání je zaměřeno na zemědělství.
 Předmětem činnosti Svazu je prosazovat, podporovat a rozvíjet všechny aktivity
za účelem podpory podnikání zemědělců.
 Zemědělský svaz podporuje mj. všechny činnosti a aktivity směrem k rozvoji
zemědělského vzdělávání a rozvoji venkova.

I.
Předmět dohody
1. Předmětem dohody je snaha obou smluvních stran koordinovat svou činnost
v záležitostech významných pro obě smluvní strany, které vychází z předmětu
činnosti smluvních stran.
2. Smluvní strany se zavazují v době účinnosti této dohody
a) Společně usilovat o:
a. udržitelný rozvoj zemědělství a venkova,
b. podporu konkurenceschopnosti českého zemědělství, aby mohlo na
venkově
plnit
funkci
produkční,
zaměstnavatelskou,
environmentální, krajinotvornou a sociální.
c. spolupráci obcí, sdružení, spolků a zemědělců,
d. zlepšení kvality života na venkově,
e. propagaci zemědělství perspektivního místa pro budoucí
zaměstnání,
f. propagaci venkova jakožto vhodného místa pro život,
g. změny v rozpočtovém určení daní ve prospěch venkova,
b) Společně projednávat zásadní návrhy týkající se Společné zemědělské
politiky, dotačních titulů pro oblast zemědělství a venkova, péče o životní
prostředí v zemědělské praxi, ochrany přírody a krajiny, norem závazných
pro zemědělskou praxi v oblasti zemědělské výroby apod., pozemkových
úprav, evropské spolupráce při obnově venkova, realizace a rozvoje
vládního Programu obnovy venkova, venkovských regionálních
rozvojových
programů,
vytváření
prostoru
pro
zvýšení
konkurenceschopnosti českého zemědělství, prosazování zájmů českého
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venkova a českého zemědělství v evropských institucích, prohlubování
společenského života na venkově, a pokusit se dosáhnout společného
konsensu v těchto záležitostech,

II.
Doba trvání dohody o spolupráci
1. Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jejího podpisu.
2. Obě smluvní strany mohou dohodu vypovědět v jednoměsíční výpovědní době,
která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Smluvní vztah lze též ukončit dohodou obou smluvních stran.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pokud není v této dohodě uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy z této dohody
příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
3. Změnit tuto dohodu je možné pouze formou písemných dodatků.
4. Dohoda je vyhotovena ve dvou provedeních s platností originálů, z nichž každá
strana obdrží jedno provedení.
5. Účastnící prohlašují, že dohoda je uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, že se
s jejím textem seznámili a bez výhrad s ním souhlasí.

České Budějovice, 28. 8. 2015
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