K Mezinárodnímu dni půdy roku 2015 byla uzavřena následující smlouva, z níž
vybíráme:
Smlouva o vzájemné spolupráci a výměně dat
při řešení společných projektů „Národního výzkumného centra pro tematickou
oblast ochrany půd“ evropské sítě EIONET a při řešení mezinárodních závazků
vyplývajících z evropské směrnice INSPIRE pro půdy.
Smlouvu uzavírají:
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Státní pozemkový úřad
Univerzita Palackého v Olomouci
Ústav pro hospodářskou úpravu lesa
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i

Foto: Prof. B. Šarapatka a prof. J. Kulhavý s pověřením rektorů podepisují na jednání
v Oblekovicích smlouvu o vzájemné spolupráci a výměně dat.

Předmět smlouvy
Smluvní strany souhlasí s touto smlouvou o vzájemné spolupráci v následujících
bodech:
1. Při plnění požadavků EEA vůči členským a spolupracujícím zemím Evropské
Unie v oblasti výzkumu a ochrany půd, které jsou předávány jednotlivým zemím
prostřednictvím struktury evropské sítě EIONET.
2. Při tvorbě agregovaných a odvozených dat, která reprezentují situaci a stav půd
v ČR a která slouží jako podklady pro zprávy do EEA, případně pro další účely
NRC v ČR (např. při zpracování společných projektů týkajících se výzkumu a
ochrany půd v ČR i v zahraničí).
3. Příprava a zpracování společných projektů jak na území ČR, tak i projektů
mezinárodních s účastí organizací sdružených v rámci sítě EIONET. V případě
mezinárodních projektů, které budou předmětem spolupráce smluvních stran,
bude spolupracující instituce z ČR zastupovat Národní výzkumné centrum pro
tematickou oblast ochrany půd (NVCOP). Pro zastupování v projektech
s mezinárodní účastí mohou být určeni za NVCOP zástupci kterékoliv smluvní
strany podílející se na dohodě o spolupráci (a jsou tak členy NVCOP).
4. Společný postup při přípravě a zavádění evropské směrnice INSPIRE pro oblast
půdy v ČR.
5. Společný postup při zajišťování finančních zdrojů pro základní činnost nutnou při
plnění požadavků EEA pro oblast půd, které budou v rámci NVCOP a
jednotlivých NRC zpracovávány. Finanční zdroje budou požadovány na MŽP a
MZe pro činnosti NVCOP v ČR a nezbytné zastupování ČR jako celku
v zahraničí v rámci sítě EIONET.

