
MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
v oblasti aquaponie mezi Vysokou školou chemicko-technologickou 

v Praze a Asociací Aquaponických Farem 

(dále jen „Memorandum“) 

Smluvní strany: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 
zastoupená: prof. Ing. Karlem Melzochem, CSc., rektorem 
se sídlem: Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 
IČ: 60461373 
jako „VŠCHT“ na straně jedné 

a 

Asociace Aquaponických Farem z.s. 
jednající Bc. Michalem Fojtíkem, předsedou 
se sídlem: Záhumenní 113/61, 708 00 Ostrava-Poruba 
IČ: 05451680 
Jako „Asociace“ na straně druhé 

dále jen „Smluvní strany“, 

vědomy si společné odpovědnosti za řešení problematiky a povahy otázek rozvoje aquaponických 
technologií; 

přesvědčeny, že spolupráce mezi oběma stranami v oblasti aquaponie je nezbytná a oboustranně 
výhodná; 
  

se dohodly takto: 

Čl. 1 

Smluvní strany budou na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti rozvíjet bilaterální spolupráci v 
oblasti aquaponie. 

  

Čl. 2 

Smluvní strany budou spolupracovat v těchto oblastech: 

• přípravy podkladů pro koncepční studie a dokumentace v komerční oblasti 

• výzkumu v oblasti aquaponické produkce potravin 

• realizací společných projektů v rámci vzájemné spolupráce. 

• vzdělávací činnosti spojené s aquaponickými technologiemi. 
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Čl. 3 

Spolupráce mezi Smluvními stranami podle tohoto Memoranda se bude provádět těmito formami: 

• příprava a implementace společných projektů. 

• výměna příslušných informací a materiálů. 

• společná organizace seminářů, workshopů a setkání s účastí expertů a veřejnosti. 

• další formy spolupráce, na kterých se strany vzájemně dohodnou. 

Čl. 4 

Každá ze Smluvních stran určí koordinátora odpovědného za plnění činností podle tohoto 
Memoranda a za roční vyhodnocení aktivit. Smluvní strany jsou povinny písemně oznámit případné 
změny v osobách koordinátorů.  

Koordinátor za VŠCHT:  prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 
Koordinátor za Asociaci:  Bc. Michal Fojtík 
  
Koordinátoři se setkají minimálně dvakrát do roka.  

  
Čl. 5 

Toto Memorandum vstupuje v platnost dnem podpisu a je uzavřeno na dobu 5 let. Smluvní strany 
jsou od tohoto Memoranda oprávněny písemně odstoupit s platností ke dni doručení písemného 
odstoupení. Případné spory plynoucí z tohoto Memoranda budou řešeny nejprve smírně 
prostřednictvím koordinátorů. Toto memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž po 
jednom obdrží VŠCHT a po jednom Asociace.  

  

V Brně dne:      V Praze dne:  

Za Asociaci Aquaponických Farem : Za Vysokou školu chemicko-technologickou 
v Praze: 

…………………………      ………………………….. 
Bc. Michal Fojtík, předseda    prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor 
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