
                                                                         
  

                                        

Memorandum o porozumení a spolupráci 
medzi 

 

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár 

Lešková 5 

811 04 Bratislava 

a 

Asociace soukromého zemědělství České republiky 

Samcova 1 

110 00 Praha 1 

 

 Uvedomujúc si vzájomnú ochotu spolupracovať v oblasti poľnohospodárstva, produkcie potravín 

a surovín pre výrobu potravín, rozvoja lesného a vodného hospodárstva, agroturistiky, krajinotvorby,   

a v oblasti spoločného postupu pri tvorbe legislatívnych dokumentov a vzhľadom k tomu, že obidve 

strany majú záujem presadzovať vidiek, ako nenahraditeľný priestor na produkciu kvalitných 

a bezpečných potravín z domácich poľnohospodárskych zdrojov  a ako dôležitý faktor vplývajúci na  

zásobovanie obyvateľstva vodou a ako nenahraditeľný prvok obnovy a udržania tradičnej vidieckej 

kultúry a sociálnych hodnôt vidieka,   

sa obidve zúčastnené strany dohodli: 

1.  Cieľom memoranda o porozumení a spolupráci je spoločný postup pri výmene informácií a 

skúseností  z oblasti :  

A.  Legislatívnej  

➢ Spracovanie a tvorba legislatívy na zakladanie  a rozvoj rodinných fariem, malých a stredných 

podnikov, pôsobiacich vo vidieckom priestore 

➢ Spracovanie a tvorba legislatívy v oblasti ochrany práv malých a stredných farmárov 

➢ Spracovanie a tvorba legislatívy na predaj z dvora, ako aj ďalších foriem predaja produktov 

firiem a fariem podporujúcich udržateľný rozvoj vidieka    

➢ Spracovanie a tvorba legislatívy v oblasti ochrany prírody a krajinotvorby 

➢ Spracovanie a tvorba legislatívy pre správne využívanie prírodného bohatstva v oblasti lesného 

a vodného hospodárstva, vrátane správneho hospodárenia s vodou a budovania malých vodných 

stavieb  

➢ Spoločná legislatívna aktivita v oblasti pozemkového práva 

➢ Vypracovanie stanovísk k dokumentácii týkajúcej sa SPP v rámci EÚ a k jednotlivých právnym 

dokumentom vplývajúcich na činnosť rodinných, malých a stredných farmárov  

v Českej a Slovenskej republike. 

➢ Spoločný postup v oblasti znižovania byrokracie v rezorte pôdohospodárstva 

B. Výmeny informácii a skúsenosti v oblasti :  

➢ Presadzovania záujmov českého a slovenského vidieka, ako aj českého a slovenského 

poľnohospodárstva v európskych inštitúciách 

➢ Dotačného a podporného systému poľnohospodárstva a rozvoja vidieka 

➢ Odstránenia korupcie na všetkých úrovniach štátnej a verejnej správy 

➢ Spolupráce slovenských a českých asociácii, združení a odborných zväzov 



                                                                         
  

 

➢ Usporiadania spoločných workshopov, súťaží a rôznych záujmových stretnutí smerujúcich 

k podpore vidieka a vidieckeho spôsobu života  

➢ Krajinotvorby, zvyšovania kvality a úrovne vidieckeho života 

➢ Budovania a udržania potravinovej sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti 

➢ Výmeny odborných a praktických skúseností, cestou výmenných pobytov a stáži s cieľom 

rozvíjať tradíciu vidieckeho života, rodinných fariem, ako aj iných foriem malého a stredného 

podnikania v českom a slovenskom vidieku. 

2.  Obaja účastníci vyhlasujú, že budú všetky úmysly, činnosti a aktivity realizovať v súlade s právom 

Slovenskej a Českej republiky a ďalšími požiadavkami svojich štátnych orgánov a v súlade s rámcovou 

politikou EÚ, hlavne v oblasti SPP a ďalšími spoločnými právnymi normami zaväzujúcimi štáty EÚ. 

3. Obaja účastníci prehlasujú, že v záujme dosiahnutia spoločných politicko-ekonomicko-

hospodárskych cieľov zriadia pre jednotlivé oblasti pracovné skupiny, ktoré budú koordinovať a 

realizovať činnosť v jednotlivých oblastiach spoločného záujmu. 

4. Memorandum vstupuje do platnosti dňom podpisu oboch strán a podpisuje sa na dobu neurčitú. Každá 

zo strán môže Memorandum vypovedať písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Účinky výpovede 

nastávajú doručením oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane. Týmto nie je dotknutá platnosť 

stanovísk a iných odborných legislatívnych výstupov vzniknutých na základe uvedeného Memoranda.  

5. Obsah Memoranda môže byť rozšírený formou písomného dodatku na základe návrhu jednej zo 

zúčastnených strán. 

6. Memorandum je vyhotovené v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo 

zúčastnených strán dostane  2 vyhotovenia.  

 

 

Podpísané v Bratislave dňa : 18.5.2018 

 

 

 

-----------------------------------------------------                       ----------------------------------------------------- 

               Mgr. Boris Kollár                                                      Ing.  Josef Stehlík 

                     predseda                            predseda   

 Hnutia SME RODINA – Boris Kollár            Asociace soukromého zemědelství ČR 


