
Dohoda o vzájemné spolupráci 
při uskutečňování doktorských studijních programů:

Univerzita Karlova,
sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208
týká se Matematicko-fyzikální fakulty
na adrese Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
zastoupená děkanem prof. RNDr. Janem Kratochvílem, CSc.
(dále j en fakulta  “)

a

Astronomický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. 
sídlem Fričova 298, 251 65 Ondřejov 
IČO: 67985815 
DIČ: CZ67985815
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
zastoupený ředitelem prof. RNDr. Vladimírem Karasem, DrSc.
(dále jen „pracoviště“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

dohodu o vzájemné spolupráci 
při uskutečňování doktorských studijních programů 

(dále jen “dohoda“)

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Fakulta a pracoviště (společně dále jen „smluvní strany“) se zavazují spolupracovat při 
uskutečňování doktorských studijních programů

Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika,
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics,
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky,
Physics Education and General Problems of Physics 
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí,
Physics o f Plasmas and Ionized Media

v denní i kombinované formě studia (dále jen „studijní programy“),
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ve smyslu ustanovení § 81 nebo § 81d zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
vysokých školách“).

2. Obě smluvní strany budou společně vytvářet příznivé podmínky pro řádnou výuku 
a odborný i lidský růst studentů, pro efektivní práci učitelů a užívání finančních prostředků, 
studijních materiálů i technického vybavení.

3. Smluvní strany se zavazují při plnění této dohody respektovat podmínky spolupráce 
dohodnuté ve Smlouvě o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřené 
mezi Univerzitou Karlovou (dále jen „UK“) a Akademií věd České republiky (dále jen „AV 
ČR“) dne 28. května 2018, která tvoří přílohu č. 1 této dohody.

4. Smluvní strany se zavazují při plnění této dohody dodržovat platné právní předpisy, 
stanovy AV ČR a vnitřní předpisy UK, fakulty a pracoviště.

Čl. 2

Uskutečňování studijních programů

1. Studijní programy jsou uskutečňovány v souladu se zákonem o vysokých školách a 
vnitřními předpisy UK a fakulty.

2. Obě smluvní strany se při uskutečňování studijních programů budou podílet na:

a. zajištění rámcového obsahu studia podle popisu v žádosti o udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní program v rámci institucionální akreditace u studijních programů 
uvedených v čl. 1 odst. 1;

b. výuce příslušných předmětů, vedení přednášek, seminářů;

c. formulaci témat disertačních prací souvisejících s vědeckou a tvůrčí činností pracoviště.

3. Obě smluvní strany se při zabezpečení studijních programů budou podílet na:

a. informačním zabezpečením spočívajícím zejména v umožnění přístupu k dostupným 
informačním zdrojům;

b. materiálním a technickém zabezpečení spočívajícím zejména v umožnění využívání 
potřebných prostor a přístrojového vybavení.

4. Náležitosti studijních programů včetně personálního zabezpečení a návrhu složení 
oborových rad jsou uvedeny v žádostech o udělení oprávnění uskutečňovat studijní 
program, které jsou součástí příloh č. 2, 3 a 4 této dohody.

Čl. 3

Personální zajištění studijních programů

1. Obě smluvní strany se při personálním zabezpečení studijního programu budou podílet 
na:
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a. zajištění přednášek a seminářů,

b. zajištění školitelů doktorandů,

c. členství v komisích pro státní doktorskou zkoušku a komisích pro obhajobu disertační 
práce.

2. Obě smluvní strany jsou zastoupeny v oborových radách studijních programů.

3. Členy oborové rady jmenuje a odvolává rektor na návrh děkana fakulty v souladu 
se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy UK a fakulty. Členy oborové rady 
zastupující pracoviště navrhuje děkanovi ředitel pracoviště.

4. Oborová rada bude navrhovat školitele s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření 
a v souladu s potřebami studijních programů.

Čl. 4

Přijímání ke studiu, průběh a ukončení studia

1. Uchazeči o studium j sou přijímáni ke studiu nafakultu v souladu se zákonem o vysokých 
školách a vnitřními předpisy UK, zejména s Řádem přijímacího řízení UK a vnitřními 
předpisy Matematicko-fyzikální fakulty UK.

2. Práva a povinnosti studenta včetně studijních nároků na něj kladených jsou dány 
zákonem o vysokých školách, vnitřními předpisy UK a fakulty.

3. Předseda a členové komise pro státní doktorskou zkoušku, pro obhajobu disertační práce 
a zkušební komise pro přijímací zkoušku jsou jmenováni v souladu s vnitřními předpisy 
UK a fakulty s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření.

4. Po řádném ukončení studia v předmětném studijním programu je absolventům udělen 
akademický titul „doktor“ (ve zkratce „PhD. uváděné za jménem) a vydán vysokoškolský 
diplom včetně dodatku k diplomu.

5. Fakulta se zavazuje pravdivě informovat orgány Univerzity Karlovy tak, aby na diplomu 
a jeho dodatku mohly být uvedeny informace o průběhu studia příslušného studenta 
v souladu se Smlouvou o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, dle jejího 
čl. II odst. 5 písm. e), zejména skutečnost, že školicím pracovištěm doktoranda bylo 
pracoviště.

Čl. 5

Finanční zabezpečení

1. Financování studijních programů se řídí dotačními pravidly Ministerstva školství, 
mládeže a rozpočtu UK.
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2. Mzdové náklady akademických pracovníků, podílejících se na uskutečňování studijních 
programů, hradí ta strana, jejíž je akademický pracovník zaměstnancem.

3. Další náklady spojené s realizací studijních programů na příslušném pracovišti hradí 
každá strana samostatně.

Čl. 6

Výsledky činnosti studentů

1. Aby se předešlo výkladovým nejasnostem, smluvní strany konstatují, že výsledky 
činnosti studentů vytvořené ke splnění studijních povinností v rámci studijního programu 
uskutečňovaného podle této dohody

a. jsou školním dílem podle § 35 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon);

b. jsou zároveň zaměstnaneckým dílem ve vztahu k pracovišti, pokud jsou studenti při 
uskutečňování studijního programu podle této dohody v zaměstnaneckém nebo obdobném 
právním vztahu k pracovišti.

2. Smluvní strany se dohodly na následujících zásadách uvádění afiliace při publikaci 
výsledků činnosti studentů vytvořených ke splnění studijních povinností v rámci studijního 
programu uskutečňovaného podle této dohody s tím, že se vždy mohou v konkrétních 
situacích společně dohodnout i jinak:

a. školní dílo podle odst. 1 písm. a, které student vytvořil v rámci prezenční formy studia 
studijního programu uskutečňovaného podle této dohody, bude vždy publikováno s afiliací 
fakulty;

b. zaměstnanecké dílo podle odst. 1 písm. b bude vždy publikováno s afiliací pracoviště;

c. u výsledků, které zároveň odpovídají podmínkám uvedeným pod písm. a i b tohoto 
odstavce, bude uváděna vždy zároveň afiliace pracoviště i fakulty.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu platnosti institucionální akreditace Univerzity Karlovy 
v oblasti vzdělávání Fyzika

2. Platnost a účinnost dohody může být dohodou smluvních stran ukončena kdykoli. Obě 
smluvní strany se v tom případě zavazují učinit taková opatření, aby nedošlo k narušení 
práv studentů.

3. Platnost a účinnost dohody může jedna ze smluvních stran jednostranně ukončit 
písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpovědní lhůta je jeden rok a začíná běžet 
prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhé 
smluvní straně doručena. Obě smluvní strany se v tom případě zavazují učinit taková 
opatření, aby nedošlo k narušení práv studentů.

4



4. Veškeré dodatky k této dohodě budou provedeny v písemné formě a budou označeny 
pořadovým číslem.

5. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž pracoviště 
obdrží dvě vyhotovení a UK dvě vyhotovení.

6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Veškeré úkony související s uveřejněním této dohody v registru 
smluv zajistí fakulta.

V Ondřejově dne 25. 2. 2019 V Praze dne 25. 2. 2019

pracoviště fakulta
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