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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

 

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s.  

se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 057 86 185 

Zastoupen panem Radomilem Bábkem, předsedou výboru 

(dále jen jako „Podnikatelské odbory“) 
 
a 
 
AZ LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o. 
se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, 130 00 Praha 3 

IČO: 050 30 323 

Zastoupena panem Mgr. Martinem Zástěrou, jednatelem 

(dále jen jako „AZ LEGAL“) 
 
(strany spolupráce společně dále též jako „partneři“)  
 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku memorandum o vzájemné spolupráci (dále jen 
„memorandum“) 
 
 

I. 
Preambule 

 
Partneři tímto memorandem deklarují zájem na vzájemné spolupráci vycházející z obdobných 
společných ideových hodnot a záměrů, které jsou vymezeny činností a podstatou fungování 
Podnikatelských odborů. Tuto spolupráci chápou jako obohacující a dynamický prvek jejich vývoje a 
směřování.   

 
 

II. 
Předmět a obsah spolupráce 

 
1.) Podstatou spolupráce partnerů je vzájemná konzultační, diskusní, osvětová a brainstormingová činnost 

vedoucí ke vzájemnému obohacení a rozvoji činnosti každého z partnerů. 
2.) Tato spolupráce je možná i formou publikační a další osvětové činnosti s různými výstupy z ní, které 

jsou v souladu a míří k cíli předmětné spolupráce. 
3.) Spolupráce dle tohoto memoranda nemá žádný komerční charakter. 
4.) Ze specifikované spolupráce může, ale nemusí vzejít zájem Podnikatelských odborů či jejich jednotlivých 

členů o standardní právní služby AZ LEGAL, jejichž poskytnutí se vždy bude řídit příslušnými právními 
předpisy a smluvními ujednáními. Podnikatelské odbory chápou a mají zájem, aby AZ LEGAL byla 
v daných případech jejich výhradní volbou a potencionálním poskytovatelem standardních právních 
služeb i pro jejich jednotlivé členy, a to zejména z důvodu systémovosti a díky tomu neustálého 
zlepšování podstaty a fungování Podnikatelských odborů a ochrany jejich jednotlivých členů, což bude 
mít za následek naplňování cíle vzájemné spolupráce a fungování Podnikatelských odborů. 
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III. 
Cíl spolupráce 

 
1.) Primárním cílem spolupráce je právě vzájemné obohacení a rozvoj činnosti partnerů, jenž jednotlivými 

činnostmi dle předmětné spolupráce povede zároveň k naplnění ideových a hodnotových záměrů a cílů 
Podnikatelských odborů.  

 
IV. 

Doba trvání a ukončení memoranda 
 

1.) Toto memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 
2.) K ukončení memoranda může dojít dohodou partnerů či jednostrannou informací jednoho z partnerů 

doručenou druhému o tom, že již nadále nechce a nehodlá být jakkoliv vázán tímto memorandem. 
 
 

V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1.) Partneři se zavazují v rámci své spolupráce každé své jednání předem konzultovat, jakékoliv výstupy 

spolupráce prezentovat ve vzájemném souladu tak, aby tato spolupráce v každém okamžiku působila 

profesionálně, erudovaně, byla efektivní a vedla k cíli spolupráce vymezeném shora. 

2.) Toto memorandum může být případně měněno jen se souhlasem a dohodou obou Partnerů. 

3.) Memorandum je platné a účinné dnem podpisu obou Partnerů. 

4.) Vyhotovují se dva stejnopisy tohoto memoranda s platností originálu, kdy po podpisu náleží každému 

z partnerů jeden stejnopis. 

5.) Partneři tímto prohlašují, že toto memorandum vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli, mají zájem o 

jeho uzavření, důkladně si ho přečetli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho níže připojují své 

podpisy. 

 

Podnikatelské odbory:                                                                AZ LEGAL: 

 
V ……………… dne ……………….                                         V………………. dne ………………... 
 
 
 
   
_______________________________ ______________________________ 
Radomil Bábek, předseda výboru                  Mgr. Martin Zástěra, jednatel 
 


