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Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu 
Židovská studia 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
IČO: 00216208, DIČ: CZ 00216208, 
se sídlem fakulty: nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1, 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem, 
osoba odpovědná za realizaci této dohody: vedoucí Katedry Blízkého východu, 
(dále jen "fakulta" a "UK") 

a 

Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i. 
IČ:601651171,DIČ:CZ601651171, 
se sídlem: Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1, 
zastoupen: Prof. PaedDr. Mgr. Miroslavem Vaňkem, Ph.D., ředitelem 
osoba odpovědná za realizaci této dohody: Kateřina Čapková, Ph.D., 
(dále jen "pracoviště" a "AV ČR") 

(společně také jen "smluvní strany") 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 81, resp. § 81d zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách"), tuto dohodu o vzájemné 
spolupráci při uskutečňování doktorského studijního programu: 

Čl.l 
Základní ustanovení 

1. Fakulta a pracoviště se zavazují spolupracovat při uskutečňování doktorského studijního 
programu Židovská studia (dále jen "předmětný studijní program") v prezenční i 
kombinované formě studia ve smyslu ustanovení § 81, resp. § 81d zákona o vysokých 
školách a příslušných ustanovení nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro 
akreditace ve vysokém školství, ve znění pozdějších předpisů. 

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 a Akademií věd České republiky dne 28. května 2018, která 
tvoří Přílohu č. 1 k této dohodě. 

4. Smluvní strany se zavazují při plnění této dohody dodržovat platné právní předpisy, 
stanovy AV ČR, vnitřní a další předpisy UK, fakulty a pracoviště. 
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Čl. 2 
Uskutečňování studijního programu 

1. Obě smluvní strany se při uskutečňování předmětného studijního programu budou 
podílet na: 
a) sestavování studijních plánů v souladu s žádostí o akreditaci předmětného studijního 

programu, resp. návrhem předmětného studijního programu, 
b) dohledu na průběh studia jednotlivých studentů předmětného studijního programu, a 

to formou zastoupení zaměstnanců fakulty a pracoviště v oborové radě předmětného 
studijního programu, 

c) personálním zabezpečení předmětného studijního programu, zejména personálním 
zaj ištění výuky, školitelů doktorandů, členstvím ve zkušebních komisích, personálním 
zajištění státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací, 

d) materiálním zajištění výuky, zejména zajištění techniky a prostor, 
e) informačním zabezpečení výuky spočívajícím zejména v umožnění přístupu 

jednotlivým studentům k dostupným informačním zdrojům. 
2. Podrobnější popis spolupráce a podílu při uskutečňování předmětného studijního 

programu ze strany fakulty a ze strany pracoviště ve smyslu odst. 1 tohoto článku je 
uveden v Příloze č. 2 k této dohodě. 

3. Pracoviště se zavazuje upravit náplně práce příslušných zaměstnanců tak, aby se mohli 
v rámci svého pracovněprávního vztahu podílet na uskutečňování předmětného 

studijního programu. 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že se předmětný studijní program bude uskutečňovat 

v souladu s vnitřními předpisy fakulty a UK a opatřeními rektora UK a opatřeními děkana 
fakulty, případně dalšími relevantními předpisy pod vedením oborové rady a vedoucího 
příslušné základní součásti fakulty. 

S. V oborové radě předmětného studijního programu musejí být zastoupeni zaměstnanci 
obou s mluvních stran, přičemž alespoň jednu pětinu členů tvoří zaměstnanci AV ČR a 
alespoň jednu třetinu zaměstnanci fakulty, přičemž do těchto počtů se počítají i 
zaměstnanci jedné smluvní strany, kteří jsou zároveň zaměstnanci druhé smluvní strany. 
Zaměstnanci se rozumí osoby, které mají s danou smluvní stranou uzavřenu pracovní 
smlouvu. 

6. Jmenování a odvolání členů oborové rady a garanta předmětného studijního programu 
provede rektor UK na základě návrhu děkana fakulty. Jedná-li se o jmenování či odvolání 
některého ze zaměstnanců AV ČR, podá návrh děkan fakulty rektorovi UK na základě 
návrhu ředitele pracoviště. Takto ustavená oborová rada se považuje za ustavenou 
v souladu s ustanovením § 81 odst. 4 zákona o vysokých školách a se Smlouvou 
o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřenou mezi Univerzitou 
Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. května 2018, která tvoří Přílohu č. 1 k 
této dohodě. 

7. Pokud nestanoví tato dohoda jinak, postupuje se ohledně oborové rady a garanta 
předmětného studijního programu v souladu se zákonem o vysokých školách, vnitřními 
předpisy fakulty a UK a opatřeními rektora UK a opatřeními děkana fakulty, případně 
dalšími relevantními předpisy. 

8. Oborová rada bude navrhovat školitele pro jednotlivé studenty s přihlédnutím k jejich 
odbornému zaměření a k potřebám obou smluvních stran. Školitele na základě takových 
návrhů jmenuje a odvolává děkan fakulty. 
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Čl. 3 
Přijímání ke studiu, průběh a ukončení studia 

1. Uchazeči o studium jsou přijímáni ke studiu na fakultě v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona o vysokých školách, vnitřními předpisy UK, zejména s Řádem 
přijímacího řízení Univerzity Karlovy, v platném znění, a dalšími relevantními předpisy 
UK a fakulty. V podmínkách přijímacího řízení bude uvedena skutečnost, že 
předmětný studijní program je realizován ve spolupráci s pracovištěm. 

2. Členové zkušební komise v rámci přijímacího řízení ke studiu v předmětném studijním 
programu jsou v souladu s příslušnými předpisy po projednání s ředitelem pracoviště, 
které zajistí předseda oborové rady předmětného studijního programu, jmenováni 
děkanem fakulty s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření a k potřebám obou 
smluvních stran. V každé takové zkušební komisi bude obvykle alespoň jeden pracovník 
každé ze smluvních stran. 

3. Práva a povinnosti studenta předmětného studijního programu, včetně studijních nároků 
na něj kladených, a průběh studia jsou dány zákonem o vysokých školách, vnitřními 

předpisy UK a fakulty a dalšími relevantními předpisy UK a fakulty. 
4. V souladu se studijním plánem předmětného studijního programu jsou oprávněni 

provádět kontroly studia předmětu jak pracovníci fakulty, tak pracovníci pracoviště. 
S. Výsledky odborné práce studentů předmětného studijního programu, kteří budou mít za 

školitele pracovníka pracoviště, budou vykazovány v aplikaci pro výkaznictví výsledků 

vědy a výzkumu (především RIV) v poměru 50:50. 
6. Předseda a členové zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro 

obhajobu disertační práce jsou jmenováni v souladu s vnitřními předpisy UK a fakulty a 
dalšími relevantními předpisy UK a fakulty děkanem fakulty s přihlédnutím k jejich 
odbornému zaměření a k potřebám obou smluvních stran. V každé takové komisi bude 
obvykle alespoň jeden pracovník každé ze smluvních stran. 

7. Po řádném ukončení studia v předmětném studijním programu bude absolventům 
předmětného studijního programu udělen akademický titul "doktor" (ve zkratce "Ph.D." 
uváděné za jménem) a vydán vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu v souladu se 
zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy UK. Název pracoviště bude uveden 
v dodatku k diplomu a v textu diplomu bude uvedena v latinském překladu věta: 
"Doktorský studijní program je uskutečňován ve spolupráci s Akademií věd České 
republiky." 

Čl.4 
Finanční zabezpečení 

1. Každá ze smluvních stran nese sama své náklady vzniklé r ealizací této dohody. Každá ze 
smluvních stran bude vyplácet mzdu či odměnu pouze svým zaměstnancům podílejícím 
se na uskutečňování předmětného studijního programu. Zaměstnancům AV ČR nevzniká 
nárok na mzdu či odměnu za podíl na uskutečňování předmětného studijního programu 
vůči fakultě a stejně tak obdobný nárok nevzniká zaměstnancům fakulty vůči pracovišti. 

2. Odměna pro školitele doktoranda, který je zaměstnancem pracoviště a není zároveň 
zaměstnancem fakulty, bude v souladu s příslušným opatřením rektora UK školiteli 
vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené mezi ním a fakultou, jejíž 
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administraci zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací děkanátu 
fakulty. 

3. Smluvní strany se zavazují usilovat o získávání finančních prostředků na podporu rozvoje 
předmětného studijního programu, a to zejména grantů, darů apod. 

Čl. 5 
Uveřejnění, platnost, účinnost a trvání dohody 

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že fakulta uveřejní dohodu v souladu se 
zákonem 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 (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 
dohody. 

2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dohodě nejsou údaje podléhající obchodnímu 
tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí 
s uveřejněním dohody jako celku. Fakulta je nicméně oprávněna v případě potřeby z 
dohody před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru 
smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním 
dohody došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich 
zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí 
samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

3. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda se uzavírá dnem podpisu druhou ze smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru 
smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění dohody může 
nastat až po nabytí její účinnosti. Fakulta se zavazuje informovat druhou smluvní stranu o 
provedení registrace dohody zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e
mailovou adresu uvedenou v záhlaví této dohody. 

4. Fakulta je povinna bezodkladně informovat pracoviště o udělení akreditace předmětného 
studijního programu, resp. oprávnění uskutečňovat předmětný studijní program. 

5. Tato dohoda se uzavírá do skončení platnosti akreditace předmětného studijního 
programu, resp. oprávnění uskutečňovat předmětný studijní program, nenastane-li 
situace dle předchozího odstavce. V případě záměru prodloužení platnosti akreditace, 
resp. oprávnění uskutečňovat předmětný studijní program, se smluvní strany dohodly, že 
budou jednat o prodloužení platnosti této dohody. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto dohodu kdykoli bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden rok, není-li ve výpovědi stanovena lhůta delší, a 
začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž byla 

výpověď druhé smluvní straně doručena. 
7. Výpověď dohody se stává účinnou doručením písemného oznámení druhé smluvní straně 

osobně, nebo na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, a to ve formě doporučené 
zásilky do vlastních rukou s dodejkou. Zásilka se považuje za doručenou sedmým dnem 
po odeslání, i když si ji adresát nepřevzal. 

8. Obě smluvní strany se v případě výpovědi této dohody zavazují učinit taková opatření, 
aby nedošlo k narušení práv studentů předmětného studijního programu, a zabezpečit 

řádné personální, materiální, technické a finanční podmínky pro možnost řádného 
ukončení studia těchto studentů. 
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9. V době plynutí výpovědní lhůty podle ustanovení odst. 6 tohoto článku nebudou konána 
nová přijímací řízení ke studiu v předmětném studijním programu. 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda, včetně k ní případně připojených dodatků, z ní vyplývající právní vztahy a 
vztahy v této dohodě výslovně neupravené se řídí zákonem o vysokých školách a 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně 
dalšími obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky, a dále vnitřními 
předpisy UK a fakulty a dalšími relevantními předpisy UK a fakulty. 

2. Veškeré změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 
smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků. To platí i pro tuto klauzuli. 
Smluvní strany se dohodly, že změny osob pověřených realizací této dohody uvedených 
v záhlaví dohody nevyžadují písemný dodatek k dohodě. Dostačující je jednostranná 
písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této 
dohody. 

3. Nedílnou součástí této dohody jsou: 
a) Příloha č. 1- Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřená 

mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. května 2018 (bez 
Přílohy č. 1, jíž je vzor pro zpracování této dohody), 

b) Příloha č. 2- Popis spolupráce a podílu na výuce předmětného studijního programu. 
4. K této dohodě se v souladu s ustanovením čl. 12 odst. 3 Akreditačního řádu Univerzity 

Karlovy dne ll. 2. 2021 vyjádřil Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
a dne 18. 2. 2021 ji projednala Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

5. Dohoda má celkem 7 stran (5 stran vlastní dohoda a 2 stran přílohy) a vyhotovuje se ve 
dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou 
vůli a že neuzavírají tuto dohodu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a zavazují se 
k jejímu plnění, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

18. 03. 2021 
V Praze dne ......... ...... ..... ...... ..... .. ........... . 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 

děkan 
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1 o. 03. 2021 
V Praze dne .. ............................................ .. 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. 

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 

ředitel 



Příloha č. 1 - Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů 
uzavřená mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd české republiky dne 28. května 
2018 (bez Přílohy č. 1) 
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Příloha č. 2 - Popis spolupráce a podílu na výuce předmětného studijního programu 

Pracovníci fakulty a AV ČR zapojení do realizace programu jako členové OR (dále pracovníci 
obou institucí) společně připravují program doktorského semináře (AXZSDOSOl-04 a 
AXZSDOS04) a aktivně se zapojují do jeho realizace v míře odpovídající relevanci jejich 
expertíz k aktuálně školeným tématům disertačních projektů. 

Pracovníci obou institucí se podílejí na komentování a hodnocení t ezí (AXZSDIS01) a je-li to 

možné, osobně se zúčastňují jejich obhajob, pokud tyto probíhaj í formou osobních 
prezentací doktorandů. Stejným způsobem se pracovníci zapojují do komentován í a 
hodnocení ucelených částí textu disertačních prací odevzdávaných za účel em splnění jedné 
ze studijních povinností (AXZS DIS02). 

Pracovníci fakulty a AV ČR zapojení do realizace programu jsou v průběhu celého studia 

doktorandům k dispozici pro konzultace po předchozí dohodě. Pracovníci se do realizace 
studia rovněž zapojují radami a asistencí při plnění studijních povinností, zejména tehdy, 
když se jejich vlastní akademické aktivity odehrávají ve sféře související tematicky s daným 
disertačním projektem (vhodné platformy pro publikování: AXZSOAK01, relevantní 

konference: AXZSOAK02, granty: AXZSOAK02 a stáže: AXZSOAK04) . 

Pracovníci se společně zapojují do práce komisí pro státní doktorské zkoušky (ASDZK0001) 
i pro obhajoby disertačních prací (AX0007305). Spolupracují také na výběru vhodných 
školitelů z obou institucí, přitom dbají na odbornou relevanci školitele vzhledem k tématu 
disertačního projektu a stejně tak na zájmy daného (budoucího) doktoranda. 
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, 
SMLOUVA O SPOLUPRACl 
V RÁMCI DOKTORSKÝCH 

, o 

STUDIJNICH PROGRAMU 

v , • 

uzavrena mezi 

Univerzitou Karlovou 

a 

v 

Akademií věd Ceské republiky 

dne 28. 5. 2018 



Univerzita Karlova 
se sídlem Ovocný trh 560/5, 11 6 36 Praha 1 
IČO: 00216208 
zastoupená rektorem prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA 

a 

v v 

Ceská republika -Akademie věd Ceské republiky 
se sídlem Národní 3, 117 20 Praha I 
IČO : 60165171 
zastoupená předsedkyní prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc. 

uzavírají tuto 

Smlouvu o spolupráci v rámci doktorských 
studijních programů . 

podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., .. občanského 
zákoníku 

(dále jen "smlouva") 

čl. I. 

1. Univerzita Karlova a Akademie věd České republiky (dále též "smluvní strany") 
konstatují, že jejich společným cílem je zásadním způsobem přispívat ke zvyšování 
kvality a efektivity vědy, výzkumu, vývoje, inovací a dal ších tvůrčích činností v České 
republice. 

2. V souladu s cílem vymezeným v odst. 1 se smluvní strany zavazují spolupracovat 
na přípravě mladých vědeckých pracovníki'1, a to fonnou uskutečiíováni společného 
systému výchovy studentů doktorských studijních programů (dále jen "DSP"). 

3. Smluvní strany deklarují, že konkrétní fom1y této spolupráce budou uskuteči'íovány 
v souladu se zákonem č. 111 I 1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákontt, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vysokých školách''), 
zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpi sů , zákonem 
č. 341/2005 Sb. , o veřejných výzkumných institucích ve znění pozdějších předpisů 
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a daišími právními předpisy, s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy (dále jen "UK") 
a dotčených fakult UK, stanovami Akademie věd České republiky (dále jen "AV ČR") 
a vnitřními předpisy dotčených pracovišť A V ČR. 

čl. II. 

I. Konkrétní fonny spolupráce budou realizovány na základě: 
a) této smlouvy mezi UK a AV ČR o spolupráci v rámci doktorských studijních 

programů, včetně oblasti biomedicíny (čl. V. této smlouvy), 
b) případných dalších smluv o spolupráci v dalších oblastech, 
c) dílčí "Dohody o vzájemné spolupráci pfi uskutečňování doktorského studijního 

programu" uzavírané mezi UK zastoupenou fakultou a pracovištěm A V ČR. 

2. Smlouva nebo smlouvy podle odst. 1 písm. b) mohou mít formu smlouvy o spolupráci 
pfi přípravě a realizaci doktorských studijních programů. Dohodou podle odst. 1 písm. 
c) se zpravidla rozumí dohoda podle § 81 odst. 2 zákona o vysokých školách. 

3. Smluvní strany se zavazují dohlížet na to, aby dohody fakult a pracovišť A V ČR podle 
odst. l písm. c) byly uzavírány podle vzoru "Dohody o vzájemné spolupráci při 

uskutečií.ování doktorského studijního programu", který smluvní strany společně 
vypracovaly, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a výhradně s vědomím 

poveřených osob ustanovených v čl. IV. odst. 1. 

4. Doktorský studijní program může být uskutečií.ován ve spolupráci s pracovišti A V ČR 
na základě 

a) udělení akreditace studijnímu programu podle § 81 zákona o vysokých školách 
mimo oblast vzdělávání, pro niž m á UK institucionální akreditaci, nebo 

b) oprávnění uskutečňovat studijní program uděleného podle části Ili . 
Akreditačního řádu UK, je-li to v souladu s rozhodnutím o udělení 
institucionální akreditace pro danou oblast vzdělávání. ·· 

5. Reahzace doktorského studijního programu uskuteči'lovaného společně fakultou UK 
a pracovištěm AV ČR na základě dohody podle odst. 1 písm. c), předpokládá, že: 
a) pracoviště A V ČR bude mít zastoupení v oborové radě; při jmenování oborové 

rady rektor UK zohlední skutečnost, zda předmětný návrh tomuto odpovídá a zda 
j e v souladu s platnou smlouvou podle odst. 1 písm. c); složení oborové rady musí 
splňovat všechny podmínky vyplývající ze čl. 22 odst. 13 Statutu UK, 

b) v údaj ích v souvislosti s přijímacím řízením bude též uvedena skutečnost, že jde 
o studijní program uskutečií.ovan)' ve spolupráci a dále bude uveden název 
pracoviště A V ČR, 

c) školitelem i konzultantem studenta v takovém studijním programu může být 
jmenován zaměstnanec UK, zaměstnanec pracoviště A V ČR nebo jiná vhodná 
osoba, kterou na návrh oborové rady jmenuje a odvolává děkan příslušné fakulty, 

d) členem komise pro státní doktorskou zkoušku a členem zkušební komise 
pro obhajobu disertační práce bude zpravidla jmenován alespoií. j eden 
zaměstnanec pracoviště A V ČR. Předsedu a členy zkušební komise pro státní 
doktorskou zkoušku po projednání v oborové radě jmenuje děkan fakulty 
z profesmů, docentů a odbomíků. Odbomíci musí být schváleni vědeckou radou 
fakulty, 
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e) v dokladech o ukončení studia v doktorském studijním programu bude uvedeno 
spolupracující pracoviště A V ČR, na kterém byl tento program uskutečňován , a to 
následovně: 

i) ve vysokoškolském diplomu bude uvedena věta v latinském překladu : 
,,Doktorsk)í studijní program je uskuteNzován ve spolupráci s Akademií véd 
České republiky. " (vzor diplomu tvoN phlohu č. 2 k této smlouvě) a 

ii) v dodatku k vysokoškolskému diplomu bude uveden název pracoviště A V ČR, 
které v rámci spolupráce při uskutečňování doktorského studijního programu 
bylo školícím pracovištěm studenta; 

f) každ)' student doktorských studijních programů bude vždy zapsán na konkrétní 
fakultě, která nese odpovědnost za řádnou administraci jeho studia. 

6. Návrhy společných žádostí l JK a pracoviště A V ČR o akreditaci studijního programu 
podle § 81 odst. 1 a 2 zákona o vysokých školách a návrhy na udělení oprávnění 
uskutečňovat studijní program podle Akreditačního řádu budou projednávány orgány 
UK1a AV ČR za podmínek stanovených v čl. I. odst. 3, výhradně s návrhem dohody 
podle čl. II. odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

čl. III. 

Smluvní strany se zavazují vytvářet podmínky: 

a) pro uskutečilováni společných doktorských studijních programů fakult UK a 
a pracovišť A V ČR, 

b) aby fakulty UK a pracoviště A V ČR hradily náklady vědecké činnosti studentů 
v rozsahu a za podmínek daných dílčí "Dohodou o vzájemné spolupráci ph 
uskuteči1ování doktorského studijního programu", podle čl. II. odst. 1 písm. c), 

c) aby fakulty UK a pracoviště AV ČR mohly poskytnout na své náklady pro činnost 
DSP nezbytné prostory a umožnit používání měřící, přístrojové a počítačové 
techniky a jiných náležitostí potřebných k zabezpečení vědecké činnosti studentů 
společných doktorských studijních programLJ. 

čl. IV. 

1. Vzájemnou spolupráci smluvních stran podle této smlouvy koordinují prorektor UK 
pověřený rektorem UK a člen Akademické rady AV ČR pověřený předsedou AV ČR 
(dále jen "pověřené osoby"). 

2. Pověřené osoby: 
a) společným jednáním přispívají k odstraňování případných překážek ve spolupráci 

UK a A V ČR podle této smlouvy, 
b) podle potřeby, nejméně však jednou ročně, nebo na vyžádání rektora UK 

či předsedy A V ČR předloží orgánům UK a A V ČR společnou zprávu o spolupráci 
UK a A V ČR podle této smlouvy. 

1 Akreditační řád UK čl. 14 a 15 
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čl. v. 

I . Spolupráce v oblasti doktorských studijních programů v biomedicíně (dále Jen 
"DSPB") je řízena Koordinační radou DSPB a jejím předsednictvem. 

2. Členy Koordinační rady DSPB jmenují na pětileté funkční období a odvolávají 
spol ečně rektor UK a předseda AV ČR na základě návrhů děkanů zúčastněných fakult 
UK a ředitelů zúčastněných pracovišť A V ČR. 

3. Předseda oborové rady doktorského studijního programu zařazeného do DSPB je vždy 
členem koordinační rady. 

4. Předsednictvo tvoří př·edseda, jeden místopředseda za UK a jeden místopředseda za 
AV ČR a zástupci zúčastněných fakult UK. Předsedu a místopředsedy Koordinační 
rady DSPB jmenuje a odvolává rektor UK a předseda A V ČR na návrh Koordinační 
rady DSPB. Členy Koordinační rady jsou dále předsedové oborových rad studijních 
programů zařazených do DSPB a zástupci A V ČR a fakult UK, případně představitelé 
dalších subjektů, které mají významný podíl na uskuteči'lování DSPB. 

5. Předseda Koordinační rady DSPB, nejméně jednou ročně, a to zpravidla v březnu, 
případně na výzvu rektora UK nebo předsedy AV ČR předloží orgánLtm UK a AV ČR 
společnou zprávu o činnosti DSPB. 

6. Administrativu a odbomé činnosti v rámci působnosti a chodu Koordinační rady 
DSPB zajišťuje tajemník. Tajemník vede sekretariát DSPB a zabezpečuje koordinaci 
fakult UK a dalších institucí, podílejících se na zajištění uskutečňování DSPD. 
Sekretariát spravuje aktualizovaný seznam DSPB, kde jsou uvedeny všechny 
zúčastněné fakulty, pracoviště AV ČR a školitelé. Tajemník úzce spolupracuje 
s odborem pro studium a záležitosti studentů rektorátu UK. 

7. A V ČR se zavazuje poskytnout prostory pro činnost tajemníka a sekretariátu a hradit 
náklady na jeho činnost. UK se zavazuje na činnost sekretariátu přispívat částkou ve 
výši odp ovídající jedné polovině osobních nákladů na zaměstnávání tajemníka. Částka 
bude hrazena jednou za kalendářní rok a bude splatná v lednu následujícího roku 
na základě vyúčtování předloženého A V ČR. 

čl. VI. 

I. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. 
Výpověd" musí b)>t vyhotovena písemně. V)1)0vědní doba činí jeden rok, není-li 
ve výpovědi stanovena doba delší; výpovědní doba počíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Změny této smlouvy lze provést pouze písemnými číslovanými dodatky 
vyhotovenými ve čtyřech stejnopisech, podepsanými statutámími orgány smluvních 
stran. 
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4. Nestanoví-li právní předpis jinak nebo nedohodnou-li se výslovně smluvní strany 
jinak, nejsou zánikem této smlouvy ani její změnou dotčeny dohody uzavřené podle čl. 
ll odst. 1 písm. c). 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá smluvní strana obdrží dva. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnos.ti 
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 smlouvy v registru smluv zajistí A V ČR. 

7. Dnem účinnosti této smlouvy se ruší Smlouva o sdružení a Rámcová smlouva 
o spolupráci p1i realizaci studijních programů uzavřené smluvními stranami dne 
13. března 2007. 

8. Dílčí dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského studijního 
programu uzavřené na základě Smlouvy o sdruženi a Rámcové smlouvy o spolupráci 
při realizaci studijních programů uzavřené smluvními stranami dne 13. března 2007 
zůstávají touto smlouvou nedotčeny. 

V Praze dne 28. kvčtna 2018 

Příl ohy: dle textu 

6 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. 
předsedkyně 

Akademie věd České republiky 




