Memorandum o spolupráci
Síť zemědělských muzeí
uzavřené níže uvedeného roku, měsíce a dne mezi následujícími stranami:

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.
se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
zastoupená doc. Ing. Milanem Janem Půčkem, MBA, Ph.D., generálním ředitelem
IČ: 75075741, DIČ: CZ 75075741
kontaktní osoba: Lenka Martinková
email: lenka.martinkova@nzm.cz, tel. 773 451 012
(dále jen „NZM“)
a
NÁZEV EXPOZICE/MUZEA/PROJEKTU
ADRESA:
ZŘIZOVATEL
IČ, DIČ
kontaktní osoba:
email:
(dále jen „člen“)

(dále též společně jako „strany“ či jednotlivě jako „strana“)

I.

Účel memoranda

1. Účelem tohoto memoranda je vytvořit základní rámec pro spolupráci Národního
zemědělského muzea s. p. o. a ostatních zemědělských muzeí, muzeí se zemědělskou expozicí
či tematikou, a to v rámci Sítě zemědělských muzeí při NZM (dále též jako „síť“), stanovení
podmínek, za jakých bude síť fungovat, a podmínky členství pro členy sítě.
2. Síť zemědělských muzeí při NZM je zřízena k podpoře všech muzeí nebo osob, které provozují
expozici nebo výstavu se zemědělskou tématikou, a to v rámci České republiky, a které se
zabývají zemědělskou tématikou; bez ohledu na jejich právní formu. Cílem sítě je podpora
členů v jejich regionu a v jejich specifické oblasti působení.
3. Strany memoranda budou vyvíjet spolupráci směřující k všeobecné osvětě a popularizaci
zemědělství, jeho oborů, příslušnosti k místu, vazbě na půdu a základních hodnot spojených
s tímto oborem (selský rozum, střídmost, umírněnost, správa věcí pro příští generace).
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II.

Oblast spolupráce

1. K zajištění účelu memoranda se sjednává následující:
Strany se zavazují:
a) Poskytovat si vzájemnou součinnost v rámci fungování sítě
b) Zachovávat dobré jméno sítě a jejích členů a usilovat o zvýšení povědomí o činnosti sítě mezi
širokou veřejností
NZM se zavazuje:
a) Poskytovat členům sítě informační servis o dění v muzejní oblasti a podporách, které je
možné čerpat (dotace, granty, společné projekty, možnosti spolufinancování).
b) Poskytovat členům sítě metodickou podporu a poradenství.
c) Poskytovat členům sítě publikační a vědeckou podporu dle individuálních dohod
(spolufinancování publikační činnosti, uveřejnění příspěvků v Pramenech a studiích…)
d) Zajišťovat propagaci Sítě zemědělských muzeí a jejích činností.
e) Vytvořit a spravovat internetový portál sítě.
f) Vytvořit možnosti k setkávání členů sítě 1x ročně v sídle NZM s cílem rozšiřování partnerské
základny a udržování a posilování vazeb mezi partnery sítě.
g) Poskytnout značku – logo sítě, kterým bude muzeum člena sítě označeno, aby bylo jasně
identifikovatelné pro návštěvníka a zároveň se zvyšovalo povědomí o existenci sítě.
h) K organizaci společné akce v celorepublikovém měřítku
i) K organizaci putovních akcí (akce pro veřejnost, výstava…)

Člen se zavazuje:
a) Poskytovat a aktualizovat informace o své činnosti tak, aby mohly být v rámci sítě sdíleny a
sloužily k propagaci sítě a členů sítě. Aktualizované informace o své činnosti dle tohoto
ustanovení se člen zavazuje poskytovat NZM do 5 dnů ode dne, kdy k nové skutečnosti došlo.
b) Používat značku – logo sítě k označení svého muzea.
c) Na své webové stránky umístit odkaz na web sítě.
d) Poskytnout součinnost při organizaci putovních akcí a společných celorepublikových akcí.

III.

Doba trvání memoranda

1. Toto memorandum se sjednává na dobu neurčitou od data oboustranného podpisu tohoto
memoranda.
2. Strany mohou memorandum vypovědět jednostrannou výpovědí bez udání důvodů
s výpovědní lhůtou 90 dní počínající běžet od data doručení výpovědi druhé straně.
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IV.

Závěrečná ustanovení

1. Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
2. Bude-li některá ze stran považovat poskytnuté údaje za důvěrné, upozorní na to druhou
stranu. Ta je povinna zajistit, aby její pracovníci nebo jiné osoby, které pro ni vykonávají
činnost, zachovávali vůči třetím osobám o důvěrných informacích mlčenlivost.
3. Změny a doplňky tohoto memoranda lze činit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených oběma stranami a podepsaných oprávněnými zástupci stran vždy na
st ejné listině.
4. Toto memorandum je sepsáno ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po podpisu
obdrží NZM dvě vyhotovení a Člen jedno vyhotovení.
5. Strany prohlašují, že souhlasí s obsahem memoranda, že memorandum bylo sepsáno
na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne ……………………….

V ……………………. dne ……………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Za NZM
doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA, Ph.D.

Za člena
doplnit

Příloha č. 1 – Kontaktní osoby pro Síť zemědělských muzeí
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