
V A V OČeská republika - Ustav pro studium totalitních režimu
se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3,
korespondenční adresa: Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3,
IČO: 751 12 779, DIČ CZ75112779,
zastoupená ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D., 
(dále jen „ÚSTR“)

a

MASARYKŮV ÚSTAV a ARCHIV AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8,
IČO: 679 85 921, DIČ: CZ67985921,
zastoupený: PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem,
(dále jen „MÚA AV ČR“)

a

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
se sídlem Albertov 6, 128 00 Praha 2,
IČO: 002 16 208, DIČ: CZ00216208,
zastoupená prof. RNDr. Jiří Zimou, CSc., děkanem
(dále jen „PřF UK“)

ÚSTR a MÚA AV ČR a PřF UK budou dále společně označováni jako „smluvní strany“ 
uzavírají tuto

Dohodu o přistoupení

ke smlouvě o spolupráci za účelem zachování dlouhodobé využitelnosti 
„Databáze poslanců českých zemí 1948-1989“

(dále jen „Dohoda“).

Preambule

I. Vzhledem k tomu, že ÚSTR a MÚA AV ČR uzavřely dne 10. 7. 2019 smlouvu o 
spolupráci (dále jen „Smlouva o spolupráci“), jejímž účelem je stanovení vzájemných 
práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce za účelem zachování 
dlouhodobé využitelnosti „Databáze poslanců českých zemí 1848-1989“ (dále jen
„Databáze“)

a

vzhledem k tom, že PřF UK je v současné době spolu s MÚA AV ČR spoluřešitelem 
EXPRO projektu Sociální mobilita elit ve středoevropských regionech 1861-1926 (dále 
jen „Projekt“, jeho stručný popis tvoří přílohu této smlouvy), pro jehož řešení tyto 
subjekty využívají a dále rozšiřují Databázi, dohodly se smluvní strany na přistoupení PřF 
UK ke Smlouvě o spolupráci, a to za následujících podmínek:
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I. Předmět dohody

1. Databáze se sestává ze softwaru databáze vytvořeným ÚSTR a dat, jež do ní vložily 
ÚSTR, MÚA AV ČR. Na základě této dohody bude do databáze vkládat data i PřF UK.

2. Data vytvořená a vložená do Databáze PřF UK zůstávají ve vlastnictví PřF UK. PřF UK 
tímto poskytuje právo ÚSTR a MÚA AV ČR užívat tato data v rozsahu potřebném pro 
naplnění účelu Databáze.

3. PřF UK na základě této dohody získává k databázi tato práva:

a. PřF UK budou dány k dispozici přístupové údaje k Databázi, které umožní nejen 
Databázi vyplňovat, ale též data stahovat, případně třídit. PřFUK je povinna 
zajistit užívání dat svými pracovníky a dalšími osobami, kterým data zpřístupní, 
v souladu s posláním projektu a všemi příslušnými právními normami.

b. PřF UK je oprávněna využívat Databázi a data v ní obsažená pro vědecké, 
výzkumné a pedagogické účely a poskytnout data z Databáze svým studentům 
za účelem vypracování jejich kvalifikačních prací.

c. PřF UK má právo kdykoli požádat o funkční kopii Databáze. Požádá-li PřF UK 
o kopii Databáze, je ÚSTR povinen ji předat bez odkladu a bez úplaty, 
nejpozději však do 30 kalendářních dnů od data přijetí písemné žádosti. PřF UK 
má právo funkční kopii využívat pro vědecké a pedagogické účely, a to bez 
časového a prostorového omezení.

4. V případě finanční podpory, kterou by bylo možné využít pro rozvoj či údržbu 
Databáze, bude PřF UK při žádosti o takovou podporu postupovat podle pokynů ÚSTR.

II. Doba trvání Dohody o přistoupení

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu trvání Smlouvy o spolupráci s tím, že PřF UK bude data 
do Databáze vkládat jen po dobu trvání Projektu a že ukončením vkládání dat do Databáze 
ztrácí PřF UK právo na přímý přístup do Databáze a na vytvoření nové funkční Databáze. 
Právo na užívání funkční kopie zůstává i po ukončení této smlouvy.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci zůstávají beze změn.

2. Tato Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Smluvní strany 
obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

4. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že tato Dohoda je projevem jejich pravé 
a svobodné vůle, že se řádně seznámily s jejím obsahem, že tomuto jejímu obsahu 
porozuměly a že jim nic nebrání v jejím podpisu a v její realizaci.
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VPrazedne.Zí?:.?.-..ťf^ V Praze . 7:.

Česká republika - Ústav pro studium 
totalitních režimů

Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel

MASARYKŮV ÚSTAV>feh«KBHIV AV a Archiv 
ČR, v. v. ftkademie věd CR, v. v. i.

PhDr. Luboš Velek, Ph.I$^fe&fóL 2362/10 
182 00 Praha 8

V Praze dne .. 39. 9?.

UNIVERZITA KARLOVA 
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

Albertov 6, 128 43 Praha 2 
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208 

UK - 104
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Příloha

Project GAČR 20-19463X (2020-2024): Sociální mobilita elit ve středoevropských 

regionech (1861-1926) a tranzice imperiálních zkušeností a struktur v národních státech

Interdisciplinární projekt analyzuje a srovnává transformační procesy moderních 

evropských společností na příkladu dvou vedlejších regionů habsburské monarchie: Čech a 

Sedmihradska. Soustředí se na otázku jak sociální mobilita, vzdělání, rodinné a další vazby 

elitních sociálních skupin přispívaly k de/stabilizaci společnosti jako celku. Výzkum je uplatněn 

na dvou vybraných skupinách, které patřily do tzv. rozhodovací vrstvy: poslanců zemských 

sněmů, říšské rady ve Vídni a uherského říšského sněmu a vyšších státních úředníků. Projekt 

originálním způsobem kombinuje metody vycházející z oblasti jak humanitních, tak přírodních 

věd. Jeho cílem je prostřednictvím modelace faktorů, které signifikantně rozhodovaly o zařazení 

jednotlivců k výše uvedeným elitním skupinám, objasnit proces cirkulace elit a tranzice 

imperiálních zkušeností a struktur do nově vzniklých národních států. Projekt ukáže souvislost 

mezi kariérou jednotlivce a jeho rodinnými vazbami a v neposlední řadě osvětlí demografické 

faktory evropské moderní rodiny. Hlavní metodou, díky níž budou moci být výše uvedené 

otázky studovány, je shromáždění dat v databázi, jež umožní rekonstruovat mnohostranné 

vazby mezi zkoumanými osobami i objasnit příbuzenské, profesní a sociální sítě, v nichž tyto 

osoby figurovaly.
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