Memorandum o vzájemné spolupráci
(dále jen smlouva)
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Se sídlem: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 62933591
Zastoupená: ředitelem RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen AOPK ČR)
a

KAM po Česku, z.s.
Se sídlem: Kubelíkova 1108/ 30, 130 00 Praha 3
IČ; 26576252
Zapsaný spolek je registrován u MV ČR pod číslem VS/1-1/73867/08-R
E:
Zastoupená: předsedou Luďkem Sládkem
E:
(dále jen KAM po Česku)

Preambule
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je státní instituce, která zajišťuje
odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné
oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Jedním z cílů
AOPK ČR je též osvěta a informování veřejnosti o přírodě a její ochraně.
K zajištění této činnosti ve zvláště chráněných územích využívá AOPK ČR síť
Domů přírody a informačních středisek (www.dumprirody.cz).
KAM po Česku je nezisková organizace založená v listopadu 2007. Od doby
své registrace se věnuje podpoře rozvoje domácího a příhraničního
cestovního ruchu prostřednictvím tištěných periodik a serveru
www.kampocesku.cz . Neziskovou část své činnosti zajišťuje přímo, na svůj
vrub, komerční část své činnosti ve spolupráci se sesterskou organizací
Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.

Obě smluvní strany mají zájem na poskytování kvalitních informací a služeb
pro návštěvníky zvláště chráněných území v České republice.
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I.

Předmět spolupráce

Obě smluvní strany se dohodly na spolupráci takto:
1. KAM po Česku umožní AOPK ČR bezúplatnou prezentaci tipů na výlet,
aktuálních kampaní občanské vědy (např. Na veverku s mobilem) nebo
návštěvnických center Domů přírody, a to formou článků s fotografiemi
v titulech KAM po Česku - na webovém portále www.kampocesku.cz a
v jejich tištěné podobě, která je zdarma distribuována v akreditovaných
turistických informačních centrech (dále TIC) po celé České republice.
2. KAM po Česku poskytne AOPK ČR termín uzávěrek pro jednotlivá
vydání, rozsah textu i počet fotografií.
3. KAM po Česku umožní bezúplatný přibal letáků, jako např. Na veverku
s mobilem, leták o AOPK ČR, leták Domy přírody apod. k balením
periodik KAM po Česku distribuovaných do TIC v České republice.
4. KAM po Česku umožní AOPK ČR umístění 1 ks banneru (165x165 px)
na HP portál na adrese www.kampocesku.cz s odkazem na stránky
snamidoprirody.nature.cz. Grafickou podobu banneru dodá AOPK ČR.
5. AOPK ČR poskytne KAM po Česku bezúplatně články i s fotografiemi
na témata výletů ve zvláště chráněných územích, kampaní občanské
vědy a o expozicích Domů přírody.
6. AOPK ČR po domluvě poskytne KAM po Česku vybrané fotografie
z fotoarchivu AOPKČR, a to za předpokladu uvedení jejich autorů. Tyto
fotografie je možné použít pouze pro periodika vydávaná KAM po
Česku, eventuálně na portále www.kampocesku.cz. Fotografie není
možné poskytovat třetím stranám.
7. AOPK ČR poskytne drobné ceny pro výherce soutěží organizovaných
KAM po Česku ve prospěch AOPK ČR v řádech jednotek kusů na
každou jednu soutěž. KAM po Česku odpovídá po právní i technické
stránce za realizaci těchto soutěží. AOPK ČR odpovídá za rozeslání
výher výhercům, které dodá KAM po Česku ve formátu PDF po
ukončení každé soutěže. ’

II.

Ostatní ujednání

1. Při naplňování spolupráce se obě strany zavazují dbát o zachování
dobrého jména AOPK ČR a KAM po Česku.
2. Pro vzájemnou spolupráci a naplňování tohoto memoranda si AOPK
ČR a KAM po Česku stanoví koordinátory.
3. Plnění ze strany KAM po Česku do 31. 12. 2020 je detailně
zpracováno v příloze č. 1 (Projektová tabulka) tohoto memoranda,
jehož je nedílnou součástí.
4. Plnění KAM po Česku pro příští období bude zpracováno obdobně, za
stejných podmínek obsažených v tomto memorandu a stane se rovněž
jeho přílohou, tedy jeho nedílnou součástí.
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III.

Závěrečná ustanovení

1. Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Toto memorandum lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými na
základě dohody obou smluvních stran.
3. Platnost memoranda může být ukončena společnou dohodou
smluvních stran nebo jednostrannou výpovědí.
4. Toto memorandum je vyhotoveno ve třech originálech. AOPK ČR
obdrží dva originály a KAM po Česku jeden originál smlouvy.
5. Toto memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že toto memorandum bylo sepsáno
dle jejich skutečné, svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni
ani pod nátlakem, že si je řádně přečetly, porozuměly jeho obsahu,
souhlasí s ním a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Praze dne....-.^..5?..-....2020

V Praze dne...^.^r......... 2020

Přílohy:
1/ Projektová tabulka - mediální spolupráce pro daný rok
2/ Mediaplan pro daný rok

Stránka 3 z 3

