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Memorandum o spolupráci
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Smetanovo nábřeží 995/6, Praha 1, 110 00
00216208
CZ00216208
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.O., děkanka

a
www.scio.cz, s.r.o.

Pobřežní 34, 180 00 Praha 8
se sídlem:
27156125
IČ:
CZ27156125
DIČ:
Bank. spojení:
Č. účtu:
Jiřím Zelendou, jednatelem
Zastoupen:
Zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 100551
(dále jen „Další účastník 2")
(dále jen „účastníci")
S přáním zajištění efektivní podpory a spolupráce při realizaci projektu „ Výzkum komunikace
MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů': v rámci ESF, registrace číslo
CZ02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432, spolufinancovaného z Operačního programu výzkum, vývoj a
vzdělávání" podepsali účastníci toto memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum").
Část 1

Účelem tohoto Memoranda je sjednat podmínky spolupráce mezi účastníky při realizaci veřejné
zakázky pod názvem FSV UK - výzkum komunikace MŠMT a přímo řízených organizací a výše
uvedeného projektu. Předmětem veřejné zakázky je realizace výzkumu komunikace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a jím přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám
stakeholderů, primárně ke zřizovatelům a školám a podle podmínek stanovených ve smlouvě o dílo
uzavřené mezi Fakultou sociálních věd UK, jako zadavatelem veřejné zakázky, IPSOS s.r.o., se
sídlem Topolská 1591, 252 28 Černošice, IČ: 26738902, jako „dodavatel".
Část 2
Spolupráce mezi účastníky bude probíhat formou činností a zapojení se do výzkumu/šetření , které
povedou ke konkrétním výstupům měřeným příslušnými výstupovými indikátory.
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Část 3
Spolupráce na základě tohoto Memoranda může zahrnovat zejména tyto aktivity:
a) odborné konzultace k tématu formou telefonického, osobního nebo online rozhovoru,
b) zapojení do odborných diskusí v rámci dalších návazných aktivit, zejm. kulatých stolů či
konferencí
Část 4
Účastníci souhlasí s tím, že útvarem, odpovědným za implementaci spolupráce, bude na straně FSV
UK: Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Účastníci souhlasí s tím, že útvarem, odpovědným za implementaci spolupráce, bude na straně
www.scio.cz: Jiří Zelenda
Část S
Účastníci sdílejí úmysl hradit si každý své náklady vzniklé v souvislosti se spoluprací v rámci tohoto
Memoranda, pokud se nedohodnou jinak.
Toto Memorandum nezakládá právo žádného z účastníků na finanční či hmotné plnění od druhé
smluvní strany.
Každá ze smluvních stran může memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení důvodu.
Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet měsícem následujícím po doručením výpovědi
druhé straně.
Toto memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými
smluvními stranami.
Část 6
Spolupráci podle tohoto Memoranda je možné zahájit ode dne jeho podpisu. Účastníci
předpokládají dobu spolupráce nejdéle do 31.12.2021.
Strany jsou povinny jednat při naplňování tohoto Memoranda eticky, korektně, transparentně a
v souladu s dobrými mravy.
Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními
předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.
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Účastníci berou na vědomí, že Memorandum ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání Memoranda do registru smluv zajistí Fakulta sociálních věd neprodleně po
podpisu smlouvy. Fakulta sociálních věd se současně zavazuje informovat druhého účastníka o
provedení registrace tak, že mu zašle kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Memoranda bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním
formuláři vyplní příslušnou kolonku s 1D datové schránky firmy účastníka.
Memorandum nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.
Memorandum je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran
obdrží po dvou.
Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah Memoranda dobře znám v celém rozsahu, je projevem
jejich pravé a svobodné vůle a že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na
důkaz toho jejich oprávnění zástupci níže připojují své vlastnoruční podpisy.

- 2 -06- 2021

V Praze dne ................

V Praze dne 15.3.2021

�-��; ;li��;;ejkalová, Ph D.

děkanka
Fakulty sociálních věd
Univerzita Karlova

Jednatel
www.scio.cz
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