
Příloha č. 1 

 

1 

 

 

 

Memorandum o partnerství a spolupráci  

k tématu Voda v Ústeckém kraji 

vyhlášené uvedenými subjekty: 

 

 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

o se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem 

 

 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

o se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6 

 

 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta  

o se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba 

 

 České vysoké učení technické v Praze 

o Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

 

 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, a.s. 

o se sídlem: třída Budovatelů 2830/3, 434 01 Most 

 

 Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 

o se sídlem: Revoluční 84/1521, 400 01 Ústí nad Labem 

 

 Severní energetická a.s. 

o se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

 

 Severočeské doly a.s. 

o B. Němcové 5359, 430 01 Chomutov 

 

 Vršanská uhelná a.s. 

o Václava Řezáče 315, 434 01 Most 

 

 Palivový kombinát Ústí, s. p. 

o Hrbovická 2, 40339 Chlumec 

 

 Povodí Ohře, státní podnik 

o Bezručova 4219, 40 03 Chomutov 

 

 Povodí Labe, státní podnik 
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o Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

 

 

 Lesy České republiky, s.p. 

o Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

 

 Krajská agrární komora Ústeckého kraje  

o SNP 144, 431 44 Droužkovice 

 

 Ústecký kraj 

o Velká Hradební 3118/48, 401 00 Ústí nad Labem 

 

 Statutární město Ústí nad Labem 

o Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

 Statutární město Most 

o Radniční ½, 434  01 Most 

 

 Město Litoměřice 

o Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice 

 

 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

o tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most 

 

dále jen  „Memorandum“ a „účastníci Memoranda“ 

 

Preambule 

Účastníci Memoranda deklarují tímto svůj vážný zájem o téma Voda v Ústeckém kraji - rizika i 

příležitosti této strategické suroviny.  Za tímto účelem se rozhodli založit Platformu „Voda 

v Ústeckém kraji“ (dále jen Platforma). Účastníky Memoranda a tedy členy Platformy jsou subjekty a 

organizace, kterých se téma voda v Ústeckém kraji dotýká. Pod pojmem problematika vody je 

vnímána široká škála témat od šetrného nakládání s vodními zdroji, přes specifické potřeby pro kraj 

typických zdrojů vody až po možnosti využití vody jako strategické suroviny pro další hospodářský i 

sociální rozvoj Ústeckého kraje. 

Definice pojmu Platforma: Platforma je kooperační seskupení sdružující subjekty a organizace s cílem 

řešit společné téma Voda v Ústeckém kraji. 

Článek 1  

Cílem Platformy založené na základě tohoto Memoranda je ve smyslu textu preambule: 

 řešení problematiky Voda; 

 vzájemná informovanost a vzájemná koordinace aktivit; 

 koordinovaná diskuze s centrální úrovní při přípravě a realizaci opatření; 
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 definování opatření k řešení rizik a využití příležitostí vody v území Ústeckého kraje 

s důrazem na regionální specifika: 

• zvýšené riziko sucha, retence vody v krajině (mokřady, tůně, revitalizace 

vodních toků);  

• zvýšené riziko povodní, přírodě blízká protipovodňová opatření;  

• strategická průmyslová odvětví náročná na spotřebu vody; 

• vysoký výskyt podzemních vod a jejich řešení v kontextu důlní činnosti; 

• využití vody v rekultivaci a revitalizaci území po těžbě uhlí; 

• využití vody v energetice; 

• výskyt lázeňských pramenů; 

• vodní doprava – Labská vodní cesta. 

Tento cíl bude naplňován následujícími aktivitami: 

 vyhodnocování rizik a příležitostí v tématu voda; 

 řešení specifik tématu voda v Ústeckém kraji; 

 rozvoj spolupráce v tématu voda na území Ústeckého kraje; 

 spolupráce při zpracování studií, pořádání seminářů a dalších podpůrných aktivit; 

 spolupráce při přípravě Regionální adaptační strategie, při vytváření souboru opatření; 

 společná prezentace a propagace tématu voda na území Ústeckého kraje; 

 posílení komunikace s partnery na regionální, národní i mezinárodní úrovni; 

 vytváření podmínek pro naplnění výše uvedených cílů; 

 provázání vzdělávacích a vědecko-výzkumných aktivit na úrovni regionu; 

 zajištění zpětné vazby účastníkům Memoranda – 1x za rok vyhodnocení plnění cílů platformy. 

 

Činnost platformy se bude řídit schváleným plánem aktivit. 

 

 

 

Článek 2 

Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi oprávněnými zástupci 

účastníků Memoranda. 

Další účastníci Memoranda mohou přistoupit na základě žádosti, o které rozhodnou členové 

Platformy formou hlasování (viz Jednací řád).  

Přistoupení k Memorandu bude řešeno písemným dodatkem.  

Memorandum se sjednává na dobu neurčitou.  

Účast v Memorandu lze ukončit dohodou účastníků nebo písemnou výpovědí; výpovědní lhůta činí tři 

měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi koordinátorovi 

platformy.  

 

Článek 3 
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Změnit nebo doplnit toto Memorandum je možné pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto Memoranda a podepsány oprávněnými 

zástupci účastníků Memoranda. 

Toto Memorandum je vyhotoveno v devatenácti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

účastníků Memoranda, přičemž každý z účastníků Memoranda obdrží po jednom vyhotovení. 

Účastnící Memoranda se nezavazují k poskytnutí majetkových hodnot. Veškeré náklady na činnost 

související s naplňováním cílů Memoranda nesou jednotliví účastníci na základě svého dobrovolného 

rozhodnutí a nemají nárok na jejich úhradu ze strany ostatních účastníků. Pokud při této činnosti 

vzniknou majetkové hodnoty, jejich vlastníky se stávají ti, kteří se na jejich vzniku podíleli. Případné 

společné financování aktivit bude řešeno samostatnou dohodou. Náklady spojené s běžnou činností, 

tj. zajištění jednání, komunikace a související administrativa bude hrazena koordinátorem Platformy. 

Účastníci Memoranda prohlašují koordinátorem aktivit Platformy Hospodářskou a sociální radou 

Ústeckého kraje. Jejím úkolem bude zejména koordinace postupů při realizaci společných aktivit, 

distribuce informací, svolávání jednání, řízení jednání a pořizování zápisů z jednání, zajištění publicity 

a prezentace aktivit platformy.  

Účastníci Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním přečetli, že 

bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

Nedílnou součástí Memoranda jsou podpisové listy týkající se vyhlášení Memoranda o partnerství a 

spolupráci k tématu Voda v Ústeckém kraji.  

 

 

 

V Mostě, dne 12. 5. 2016 

 

 

 

 

 


