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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI
v rámci projektu "Národní

koordinační mechanismus
dětech"

pátrání po

pohřešovaných

Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3,

170 34 Praha 7, zastoupené
ministrem vnitra Janem Kubicem (dále jen "Ministerstvo vnitra") na straně jedné,

a
Společnost

Mikolášem

GOPE Systems a.s. - U mlýna 1755/5 141 00 Praha 4 - Záběhlice, zastoupená
(dále jen "GOPE Systems" ) na straně druhé,

Herskovičem

společně

berouce v úvahu neustále narůstající počty pohřešovaných dětí, podporujíce snahy
o zvýšení efektivity k ochraně pohřešovaných dětí, uvědomujice si potřebu rozšířit možnosti
policie o zvláštní systémy specifického určení, a napomáhati tak v pátrání po pohřešovaném
dítěti, se v rámci projektu "Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných
dětech" (dále jen "NKMPPD") dohodly na tomto Memorandu o spolupráci (dále jen
"memorandum").

Úvodem
Ke sjednání memoranda jsou obě strany vedeny
a včasném nalezení pohřešovaných dětí ohrožených na

společným
životě

zájmem na
a zdraví.

úspěšném

Článek I
Předmět

memoranda

Toto memorandum vymezuje některé vzájemné vztahy stran memoranda, zejména však
základní zásady vzájemné spolupráce při předávání informaci, a jejich charakteru,
potřebných pro činnost Policie České republiky. Zejména pak NKMPPD na základě
stanovených kritérií.
Nedílnou součástí memoranda je Manuál spolupráce, který podrobně upravuje způsob
a metodiku předávání informaci mezi Ministerstvem vnitra a GOPE Systems a kontaktní
údaje na pracoviště obou stran pro koordinaci postupu a zajištění způsobu vzájemné
komunikace.

Článek II
Obsah a zásady spolupráce

Společnost GOPE Systems je provozovatelem služby NajduTě, jenz Je poskytována
v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Služba umožňuje rodičům učinit
včasné preventivní kroky včasné intervence, vedoucí k předcházení újmy na životě a zdraví
dítěte. V pří padě potřeby Policie České republiky je společnost GOPE Systems připravena
neprodleně poskytnout potřebnou součinnost, na úrovni systémových techn ických prostředků
tak, aby byla nápomocna Policii v pátrání po pohřešovaném dítěti .

Podrobná metodika i charakter poskytování informací a vzájemné
v Manuálu spolupráce.

součinnosti

je stanoven

Článek III
Ujednání společná a závěrečná

Vzájemné vyhodnocení spolupráce bude prováděno pololetně . Pokud strany zjistí, že
memorandum odporuje obecně závazným právním předpisům , případně interním předpisům
stran, budou se o této skutečnosti bez zbytečného prodlení informovat a přij mou opatření
potřebná k nápravě zjištěného stavu .
Toto memorandum může být měněno, doplňováno na základě písemné dohody obou stran.
Tím není vyloučena možnost kterékoliv strany od memoranda jednostranně odstoupit, budeli k tomu mít přiměřené důvody .
Memorandum se vyhotovuje ve dvou výtiscích , z nichž jeden obdrží Ministerstvo vnitra
a jeden GOPE Systems.
Strany prohlašuji, že se cítí být tímto memorandem vázány a budou se jím
podpisu.

řídit

ode dne jeho

Přílohy:
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