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Smluvní strany: eF§ ASoClAcE
PODNlKATELŮ
vcEoMArlc§

a

Asociace podnikatelů v geomatice, z.s.
Se sídlem; Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha,l
lČ: 613 85 751
Zastoupena lng, Martinem Hrdličkou, předsedou představenstva
(dále jen ,,APG')

Český svaz geodetů a kartografů, z.s.
Se síd|em: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

lČ: 005 52 739
Zastoupena lng. Václavem Šandou, předseda
(dále jen ,,Čscx-)

společně dále jen ,,strany memoranda"

l. Úvodní ustanovení

Strany memoranda před jeho uzavřením deklarují zájem na vzájemné spolupráci vycházqící z
obdobných společných ideových hodnot a záměrů, které jsou vymezeny jejich činností a podstatou
fungování. Tuto spolupráci chápou jako obohacující a dynamický prvek jejich vývoje a směřování.

Il. Předmět memoranda

Předmětem tohoto memoranda je rozvoj vzájemných vztahů a spolupráce mezi stranami memoranda

v oblasti geomatiky.

lll. Oblasti a formy vzájemné spolupráce

1. Strany memoranda se shodují na možnosti vzájemné spolupráce v oblasti legislativy, propagaci oboru,

vzdělávání a osvětové činnosti

2. Strany memoranda se shodují na možnosti definovat společná stanoviska a tato prosazovat za

účelem realizace vzájemně odsouhlasených cílů v definovaných oblastech spolupráce.

3. Strany memoranda se shodují na možnosti pořádání společných odborných seminářů, školení, a

konferencí k vybrané problematice z oblasti geomatiky s cílem osvěty mezi odbornou i laickou

veřejností.
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lv, závěrečná ustanovení

1. Strany memoranda vyjadřují svou svobodnou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených

tímto memorandem.

2. Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými

oběma stranami memoranda.

3. Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran memoranda obdrží jedno

Vyhotoveni.

4. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami

memoranda.

5, Memorandum lze ukončit dohodou stran memoranda nebo jednostrannou písemnou výpovědí

kteroukoliv stranou memoranda i bez uvedení důvodu. V připadě výpovědi bude memorandum

ukončeno dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé straně memoranda.
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Martin Hrdlička áclav anda
předseda představenstva APG p a čscx
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