Memorandum o spolupráci a partnerství v iniciativě
Sázíme budoucnost – 10 milionů stromů pro českou
krajinu a města
Nadace Partnerství
se sídlem v Brně, Údolní 33, PSČ: 60200, okres: Brno-město
IČ: 45773521
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 42
zastoupená RNDr. Miroslav Kundratou, ředitel strategického rozvoje
(dále v textu této smlouvy jen „Nadace“)
Ministerstvo pro životní prostředí
se sídlem Vršovická 1442/65, 110 00 Praha
IČ: 00164801
Zastoupené ministrem Mgr. Richardem Brabcem, ministrem životního prostředí
(dále v textu jen „MŽP ČR“)
Svaz měst a obcí České republiky
se sídlem 5. května 1640/65, 140 00 Praha
IČ: 63 11 30 74
zastoupený Mgr. Františkem Luklem, MPA, předsedou
(dále v textu jen „SMO ČR“)

Shora uvedení účastníci jednotlivě označovaní jako „Nadace“, „MŽP“ a „SMO ČR“ (taktéž „partneři“
nebo „smluvní strany“), vedeni naplňováním svého poslání, dobrou zkušeností ze spolupráce na
projektu Stromy svobody k výročí 100 let vzniku Československa a společným zájmem přispět
výsadbou stromů ke zvýšení odolnosti našich sídel a krajiny vůči změnám klimatu a naplňování
Adaptační strategie ČR na změnu klimatu, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

Memorandum o spolupráci a partnerství v iniciativě Sázíme
budoucnost
(dále jen „memorandum“)

I.
Předmět memoranda
Předmětem tohoto memoranda je závazek partnerů vytvořit rámec pro rozvoj spolupráce mezi
partnery na období naplnění cíle iniciativy, výsadby 10 milionů stromů mimo les během následujících 5
let. SMO ČR se uzavřením této smlouvy stává partnerem kampaně „Sázíme budoucnost“
koordinované Nadací Partnerství a spoluiniciované MŽP ČR.
II.
Práva a povinnosti partnerů
1. Nadace se na základě tohoto memoranda zavazuje:
a.
Ke koordinaci iniciativy Sázíme budoucnost a vzájemné spolupráci při realizaci, propagaci a
dalším rozvoji v zájmu naplňování společného cíle – vysadit 10 milionů stromů a vytvořit celonárodní
hnutí se zapojením co největšího počtu občanů a partnerů.
b.
K logistické podpoře činnosti koordinační skupiny iniciativy Sázíme budoucnost a odborných
pracovních skupin (legislativa, metodika, financování).
c.
Poskytovat partnerům aktuální informace a komunikační příležitosti související s kampaní
Sázíme budoucnost.
d.
Využívat při komunikaci kampaně v mediích informace o zapojení členských měst a obcí SMO
ČR do výsadeb a do celé iniciativy Sázíme budoucnost, stejně tak informace o programech MŽP ČR a
jeho institucí, stejně tak jako informaci o partnerech iniciativy.
e.
Společně s dalšími partnery usilovat o zajištění veřejných i soukromých zdrojů pro podporu
výsadeb stromů. Při realizaci kampaně Sázíme budoucnost dbát o dobré jméno partnerů.
f.
Nadace bude dbát o dobré jméno partnerů a celé iniciativy Sázíme budoucnost i její
nepolitický charakter otevřený všem, kdo chtějí přispět k naplňování cílů iniciativy.
g.

2.

MŽP ČR se na základě tohoto memoranda zavazuje:

a.
Ke vzájemné spolupráci při realizaci, získávání zdrojů, propagaci a dalším rozvoji iniciativy
Sázíme budoucnost, budování její společenské prestiže a k zapojení svých resortních institucí.
b.

K aktivní spolupráci v odborných pracovních skupinách iniciativy.

c.
MŽP ČR využije komunikačních kanálů v rámci resortu k šíření informací o iniciativě Sázíme
budoucnost, o možnostech zapojení, registraci výsadeb a o finanční podpoře výsadeb ze zdrojů
resortu i OPŽP.
d.
MŽP ČR bude aktivně spolupracovat na každoročním vyvrcholení kampaně, podzimní
výsadbě Aleje svobody k výročí 17. listopadu. V roce 2019 se výsadba uskuteční v obci Vestec u
Prahy, a to 9. listopadu.
e.
MŽP ČR bude ve spolupráci s nadací, SMO ČR a dalšími partnery aktivně vyhledávat
příležitosti, jak celou iniciativu zlepšovat a podporovat ve veřejně prospěšném zájmu.
f.
MŽP ČR bude dbát o dobré jméno partnerů a celé iniciativy Sázíme budoucnost i její
nepolitický charakter otevřený všem, kdo chtějí přispět k naplňování cílů iniciativy.

3.

SMO ČR se na základě tohoto memoranda zavazuje:

a.

K vzájemné spolupráci při realizaci, propagaci a dalším rozvoji iniciativy Sázíme budoucnost.

b.

K aktivní spolupráci v odborných pracovních skupinách iniciativy.

c.
SMO ČR využije komunikačních kanálů s členskými obcemi a městy, aby vyzval své členy
k zapojení do kampaně tím, že plánované výsadby zapojí do kampaně (výsadby zaevidují na portálu
www.sazimebudoucnost.cz). Cílem je ideálně vysadit na katastru za každého obyvatel jeden strom a
převzít odpovědnost za péči.
d.
SMO ČR bude aktivně spolupracovat na každoročním vyvrcholení kampaně, podzimní
výsadbě Aleje svobody k výročí 17. listopadu. V roce 2019 se výsadba uskuteční v obci Vestec u
Prahy, a to bud 9. listopadu.
e.
SMO ČR bude ve spolupráci s nadací, MŽP a dalšími partnery aktivně vyhledávat příležitosti,
jak celou iniciativu zlepšovat a podporovat ve veřejně prospěšném zájmu.
f.
MŽP ČR bude dbát o dobré jméno partnerů a celé iniciativy Sázíme budoucnost i její
nepolitický charakter otevřený všem, kdo chtějí přispět k naplňování cílů iniciativy.
III.
Podmínky plnění
1. Partneři se zavazují vzájemně informovat o svých aktivitách a koordinovat svou činnost, která
souvisí se společnými zájmy.
IV.
Ukončení memoranda
Toto memorandum je uzavíráno na dobu určitou, s ukončením 31. 12. 2024. Smluvní strany ho mohou
písemně ukončit dohodou, nebo písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
V.
Závěrečná ustanovení
1. Memorandum nabývá účinnosti po podpisu všemi smluvními stranami.
2. Memorandum je sepsáno ve třech (3) rovnocenných vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každá
smluvní strana po jednom.

