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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  

V OBLASTI PODPORY A ROZVOJE AGROTURISTIKY 

 

uzavřené mezi 

 

Českou republikou - Ministerstvem zemědělství 

se sídlem Těšnov 65/17, 110 00, Praha – Nové město 

zastoupeným Ing. Marianem Jurečkou, ministrem 

 

a 

 

Svazem venkovské turistiky  

zapsaným ve Spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 6373 vedenou u Krajského soudu v Brně 

se sídlem Náměstí Zachariáše z Hradce 4, 588 56, Telč 

zastoupeným Ing. Zdenkou Noskovou, předsedkyní 

 

Článek 1 

1. Výše uvedené smluvní strany jako subjekty mající vysoký zájem na podpoře a rozvoji kvality života 

na venkově, řešení diverzifikace zemědělských činností a podpoře rozvoje podmínek agroturistiky, 

jako formy venkovského cestovního ruchu se dohodly na podepsání tohoto Memoranda  

o spolupráci v oblasti podpory a rozvoje agroturistiky (dále jen „Memorandum“). 
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Článek 2 

 

1. Signatáři Memoranda vyjadřují jeho podpisem zájem na zajištění vzájemné a efektivní spolupráce 

a také zájem o zabezpečení včasné výměny informací o záměrech smluvních stran již 

v předprojektové přípravě.  

 

Článek 3 

Závazky smluvních stran 

 

1. Svaz venkovské turistiky (dále jen „SVT“ nebo ,,Svaz“) se zavazuje, že bude České republice - 

Ministerstvu zemědělství (dále jen „MZe“  nebo ,,Ministerstvo zemědělství“) včasně 

zprostředkovávat praktické zkušenosti, poznatky a informace týkající se zejména agroturistiky 

shromážděné od členské základny. 

2. SVT se zavazuje, že bude zvát pověřeného zástupce MZe na jednání svých orgánů, zejména pak 

na Sněm Svazu. 

3. SVT se zavazuje, že umožní MZe nominovat zástupce MZe do hodnotitelské komise a 

monitorovací komise certifikací (certifikace Ubytování v soukromí; certifikace Zařízení 

agroturistiky a venkovské turistiky). 

4. MZe se zavazuje k vytvoření pracovní skupiny pro agroturistiku, kde bude nominovaný zástupce 

SVT řádným členem. 

5. MZe bude usilovat o co nejpříznivější nastavení podpor, propagace a udržitelného rozvoje 

agroturistiky, jako formy venkovského cestovního ruchu. 
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Článek 4 

1. Signatáři Memoranda se dohodli, že praktická spolupráce definované v čl. 3 bude probíhat 

prostřednictvím kontaktních osob:  

za Ministerstvo zemědělství: Ing. Kateřina Buzková, ministerský rada odboru strategie a trvale 

udržitelného rozvoje. 

za Svaz venkovské turistiky: Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně. 

 

2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech a každá ze smluvních stran obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 

zástupci smluvních stran. 

 

4. Dané Memorandum je možné měnit či doplňovat pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. 

 

5. Smluvní strany mohou Memorandum vypovědět v případě neplnění ustanovení plynoucích z jeho 

podstaty nebo bez udání důvodu, a to po předchozím projednání s druhou smluvní stranou. 

Výpovědní doba činí tří měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 

6. Toto Memorandum vyjadřuje dobrou vůli smluvních stran a nezakládá práva či povinnosti stran, 

které by bylo možno právně vymáhat. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2016  V Českých Budějovicích dne 26. 8. 2016 

………………………………………    ………………………………… 

Za Svaz venkovské turistiky    Za Českou republiku - Ministerstvo zemědělství 
Ing. Zdenka Nosková, předsedkyně   Ing. Marian Jurečka, ministr  
                 v.z. 1. náměstek ministra JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph. D. 


