Realizační smlouva o spolupráci
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 občanského zákoníku mezi

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
se sídlem:
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
IČ:
60460709
zastoupená: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc. – statutární orgán
zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Zasadil, Ph.D.
(dále jen „FŽP ČZU“)
a
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČ: 62933591
zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR
(dále jen „AOPK ČR“)

I. Základní ustanovení
1. Při uzavírání smlouvy vycházejí smluvní strany ze společného zájmu na ochraně přírody
a krajiny a péči o přírodní, kulturní a historické hodnoty krajiny, zejména v oblasti
územního systému ekologické stability a vody v krajině.
2. Stávající postupy prací týkající se aktivit v oblasti územního systému ekologické stability
(dále jen „ÚSES“) a péče o vodní toky nejsou jednotně a přehledně zpracovány.
3. V návaznosti na aktuální stav poznatků i praxi v oblasti ÚSES vzniká požadavek
na nutnost harmonizace postupů zakládání, hodnocení a péče o ÚSES a péče o vodní
toky.
II. Předmět a cíle smlouvy
1. Obě strany se zavazují, že budou v oblastech územního systému ekologické stability
a vody v krajině aktivně a intenzivně
−
−
−

spolupracovat na vývoji a aktualizaci vybraných standardů (dále jen „standardy“),
spolupracovat na procesu schvalování těchto standardů,
spolupracovat na praktické aplikaci standardů,

−

spolupracovat na zveřejnění standardů vhodnou formou, zejména prostřednictvím
webové stránky www.standardy.nature.cz.

2. Tato smlouva je uzavírána podle Čl. II Dohody o vzájemné spolupráci, uzavřené
mezi smluvními stranami dne 11. 8. 2017.
Předmětem smlouvy je rozšíření a zpracování standardů péče o přírodu a krajinu řady
B (voda v krajině) a řady C (územní systém ekologické stability a krajinotvorné prvky).
FŽP ČZU zajistí dle nově dohodnutého rozsahu rozšíření standardu řady C 02 001
Realizace biocenter a biokoridorů ÚSES, zpracování standardů řady B 02 004 Péče
o vodní toky včetně břehových porostů, B 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť
a pramenišť a zpracování standardů řady C 02 002 Vytváření krajinotvorných
a interakčních prvků a C 02 004 Péče o skladebné části ÚSES včetně krajinotvorných
a interakčních prvků.
Kontaktními osobami za AOPK ČR pro standardy řady B – voda v krajině bude
Ing. Barbora Satrapová, xxxxx, Oddělení péče o vodní ekosystémy, xxxxx, xxxxx, pro
standardy řady C - ÚSES a krajinotvorné prvky bude Mgr. Ingrid Forczek, xxxxx, Oddělení
ochrany krajiny, xxxxx, xxxxx.
Kontaktními osobami za ČZU pro standard řady B – voda v krajině 02 004 Péče o vodní
toky včetně břehových porostů bude Ing. Martin Sucharda, xxxxx, xxxxx, katedra
biotechnických úprav krajiny, pro standard řady B – voda v krajině 02 002 Obnova
vodního režimu rašelinišť a pramenišť a pro standardy řady C - ÚSES a krajinotvorné
prvky, bude Ing. Petr Zasadil, Ph.D., xxxxx, xxxxx, katedra ekologie.
Součástí prací bude také definování pojmů a termínů obsažených ve všech uvedených
standardech jako podklad pro následné vytvoření přehledu pojmů a termínů v rámci řady
B a C.
3. FŽP ČZU navrhne minimálně dvě oponentní pracoviště pro oponování standardů.
4. AOPK ČR zašle standardy vybraným oponentním pracovištím.
5. FŽP ČZU ve spolupráci s AOPK ČR zajistí vypořádání připomínek z oponentských
posudků a jejich zapracování do finální verze standardů.
6. Odborná báze (seznam použité literatury a další související literatura v digitální podobě)
bude pro veřejnost k dispozici u FŽP ČZU.
7. Dokumentace ke standardu (verze před předáním oponentům, oponentní posudky,
vypořádání připomínek, zápisy z jednání) bude po zveřejnění standardu pro veřejnost
k dispozici v knihovně AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov.

III. Termíny plnění
1. Rozšíření standardu C 02 001 Realizace biocenter a biokoridorů pro veřejnou
oponenturu se předpokládá do 30. 6. 2019.
2. Zpracování pracovní verze standardů pro veřejnou oponenturu se předpokládá:
B 02 004 Péče o vodní toky vč. břehových porostů – do 30. 6. 2019,
B 02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť - do 31.12. 2019,

C 02 002 Vytváření krajinotvorných a interakčních prvků a C 02 004 Péče o skladebné
části ÚSES vč. krajinotvorných a interakčních prvků – do 30. 6. 2019.
3. Termíny plnění jsou orientační a mohou být na základě domluvy zástupců obou
smluvních stran pozměněny.
4. Podrobná specifikace, doba plnění a harmonogram, odměna, jakož i další práva (např.
autorská) a povinnosti stran budou uvedeny v prováděcích smlouvách uzavřených mezi
AOPK ČR, FŽP ČZU a jednotlivými členy vývojového týmu.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2020. Tato smlouva nabývá
platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez
udání důvodů, ve výpovědní lhůtě tři měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi.
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Vztahy smlouvou blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po dvou výtiscích.

V Praze, dne 28. 2. 2019

V Praze, dne 19. 2. 2019

………………………………………
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor České zemědělské
univerzity v Praze

……………………………………….
RNDr. František Pelc
ředitel AOPK ČR

