Memorandum o spolupráci
mezi
Ministerstvem zemědělství
se sídlem Těšnov 1, Praha 1,
jehož jménem jedná ministr Ing. Marian Jurečka
a
Ministerstvem životního prostředí
se sídlem Vršovická 65, Praha 10,
jehož jménem jedná ministr Mgr. Richard Brabec
(dále jen „strany“)

při řešení problematiky sucha a nedostatku vody.

Vycházejíce z dohod na předchozích pracovních jednáních, vědomi si své
nezastupitelné úlohy, která vyplývá z cílů, poslání a úkolů uložených jim zákony a
dalšími předpisy České republiky a příslušnými dokumenty Evropské unie, se strany
dohodly na následujícím:

I.
Problematika sucha a nedostatku vody je závažným rizikem, kterému je nutné
předcházet a zmírňovat jeho případné dopady. Vzhledem k možným nepříznivým
dopadům je nutné problematiku řešit na celonárodní úrovni pomocí komplexních a
koncepčních postupů.

II.
Strany se shodly na účelnosti a prospěšnosti záměru vypracování strategických a
koncepčních materiálů zaměřených na problematiku sucha a nedostatku vody ve
vzájemné spolupráci.

III.
Cílem této spolupráce bude navržení aktivit a opatření vedoucích k zabezpečení
hlavních cílů uvažovaných plánů pro zvládání sucha a vytvořit tak východisko pro
návrh souhrnné koncepce řešení problematiky negativních dopadů výskytu sucha a
nedostatku vody v České republice. Navrhovaná opatření povedou zejména
ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení celkových zásob vody ve vodních

zdrojích a racionálnímu hospodaření s vodou a s vodními zdroji. Jako nezbytné se
přitom jeví zavedení indikátorů sucha a jejich uplatnění v rámci monitorovacích
systémů.

IV.
Pro přípravu podrobné koncepce řešení a koordinace následné realizace bude
ustanovena meziresortní komise VODA-SUCHO, která se řídí jednacím řádem
komise. Členové komise budou jmenováni oběma ministry z řad odborníků a
zástupců dotčených orgánů.

V.
S cílem urychlit proces zefektivňování veřejné správy a zkvalitňování jejích služeb
v duchu všech strategických a dalších příslušných dokumentů vlády České republiky
i dokumentů Evropské unie strany vyjadřují společný zájem přispět každá svým dílem
k vytvoření takových podmínek, které pro blízkou budoucnost zajistí možnost
efektivního a uspokojivého využívání dostupných dat vztahujících se k dané
problematice, čímž napomohou k rychlejšímu naplnění stanovených cílů
a v neposlední řadě také nezanedbatelnou měrou přispějí k vyšší spokojenosti
veřejnosti, především občanů.

V Praze dne......................

V Praze dne......................

-------------------------------------Ing. Marian Jurečka

-------------------------------------Mgr. Richard Brabec

ministr zemědělství

ministr životního prostředí

