
MEMORANDUM O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI A UMÍSTĚNÍ SDÍLENÝCH ZAŘÍZENÍ 
VE SPOLEČENÉM METODICKÉM CENTRU PRO DIGITALIZACI, RESTAUROVÁNÍ 

A PREZENTACI ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ 
(,,MEMORANDUM") 

Český rozhlas 
veřejnoprávní instituce - zřízená zákonem č. 484/1991 Sb., o českém rozhlasu 
se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
IČ:45245053, DIČ: CZ45245053 
zastoupen:
(dále jen „ČRo") 

Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze 
veřejná vysoká škola - zřízená podle zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Adresa: Technická 2, 166 27 Praha 6 - Dejvice 
IČ:68407700, DIČ:CZ68407700 
zastoupená: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.O., děkan 
(dále jen „FEL ČVUT") 

Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola - zřízená podle zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc 
IČ:61989592, DIČ:CZ61989592 
zastoupená: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.O., rektor 
(dále jen „UP") 

Filmové laboratoře Zlín, a.s. 
zapsány pod spisovou značkou B 8384 u Krajského soudu v Brně 
se sídlem Filmová 174, 760 01 Zlín - Kudlov 
IČ: 26737523, DIČ: CZ26737523 
zastoupené: Tomáš Sokol, statutární ředitel 
(dále jen „FLZ") 

(ČRo, FEL ČVUT, UP a FLZ společně jako „smluvní strany" a každá z nich jednotlivě jako 
,,strany") 

uzavírají v souladu s ustanovením§ 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, toto memorandum. 

PREAMBULE 

(A) Smluvní strany se rozhodli spolupracovat při vzdělávání, výzkumu, vývoji, inovacích, transferu 
technologií a vybudování výzkumné infrastruktury v oblasti dlouhodobého uchování, digitalizace, 
restaurování a prezentace archivních obrazových a zvukových médií, a přispět tak ke zlepšení 
mezioborové spolupráci mezi jednotlivými paměťovými, akademickými a výzkumnými 
veřejnoprávními institucemi i soukromými podniky, posílit konkurence schopnost a zvýšit přenos 
znalostí a výsledků výzkumu do praxe, umožnit předávání zkušeností seniorních praktiků nastupující 
generaci nových pracovníků v paměťových institucí, propojovat umění s moderními technologiemi a 
současně přispívat k uchování paměti o tradičních technických postupech a médiích, aktivně 
vyhledávat archivní obrazové a zvukové záznamy v soukromých sbírkách a přispívat k jejich 
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záchraně, odbornému zpracování a zpřístupnění široké veřejnosti, a v neposlední řadě propagovat 
národní kulturní dědictví v tuzemsku i v zahraničí. 

(B) K dosažení uvedených cílů se proto smluvní strany rozhodli založit společné Metodické centrum 
pro digitalizaci, restaurování a prezentaci obrazových a zvukových záznamů. 

(C) Smluvní strany hodlají na nevýlučné bázi uvést klíčové body své spolupráce a dohodnout se na 
závazném základu vymezení vzájemné spolupráce. 

1.VYMEZENÍSPOLUPRÁCE 

1.1 Smluvní strany budou vzájemně spolupracovat na projektech v oboru jejich činnosti a oblastí 
jejich společných zájmů uvedených v Preambuli i v souvisejících oblastech (,,projekty"). 

1.2 Společné Metodické centrum pro digitalizaci, restaurování a prezentaci obrazových a zvukových 
záznamů (MEDIG) bude sloužit jako mezioborová platforma pro neformální výměnu zkušeností, 
poradní, analytickou, výzkumnou a vzdělávací činnost a realizaci konkrétních projektů. V rámci 
MEDIGu budou přiměřeně podle možností a potřeb jednotlivých smluvních stran vzájemně sdíleny 
know-how, personální kapacity a specifická technická zařízení, která se umístí do jednoho měsíce 
od uzavření tohoto Memoranda v Laboratoři archivních médií (LAMA), alokované na pracovišti 
T2:A4-303 na shora uvedené kontaktní adrese FEL ČVUT. Pověřeným zástupcům jednotlivých 
smluvních stran bude zaručen rovný přístup k uvedeným sdíleným zařízením v LAMA na základě 
online rezervačního kalendáře až do poloviny průměrné časové kapacity pracoviště, za dodržení 
bezpečnostních podmínek správce pracoviště z FEL ČVUT a technických podmínek stanovených 
vlastníkem jednotlivých zařízení. 

1.3 Jednotlivé smluvní strany se zavazují, že budou aktivně vyhledávat a zkoumat možnosti 
zahájení a financování jednotlivých projektů z konkrétních interních rozpočtů i externích dotačních 
regionálních, národních a evropských programů (např. Technologické agentury ČR, Ministerstva 
kultury ČR, Ministerstva školství a tělovýchovy ČR apod.). Smluvní strany se dále zavazují, že si 
budou pravidelně vyměňovat informace a budou se scházet k diskusi s cílem usnadnit následný 
rozvoj projektů a jejich udržení v budoucnosti, k čemuž jsou smluvní strany oprávněny ustanovit 
poradní odborný orgán, skládající se ze stávajících i emeritních expertů smluvních stran i dalších 
uznávaných akademiků, výzkumníků a praktiků. 

1.4 Pokud jde o jakýkoli projekt, který má být realizován v partnerství, se smluvní strany zavazují, že 
uzavřou zvláštní dohodu o projektu upravující vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s projektem 
a jeho výsledky, v rámci níž ošetří dílčí práva související s duševním vlastnictvím, jakož i ochrání 
obchodní tajemství a nesdělí žádné třetí straně informace, které by jakákoliv ze smluvních stran, 
která k výsledkům přispěla, považovala za důvěrné, s výjimkou případů stanovených příslušným 
právním předpisem nebo bude-li to nezbytné pro ochranu oprávněných práv příslušné smluvní 
strany podle tohoto Memoranda. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost a 
jednat při realizaci vzájemné spolupráce vždy s ohledem na zachování dobrého jména druhé 
smluvní strany. 

1.5 Spolupráce smluvních stran je nevýlučná, nicméně smluvní strany deklarují společný zájem na 
tom v prvním roce spolupráce společně a nerozdílně pojmenovat aktuální stav rozvoje oboru v ČR 
v historickém a mezinárodním kontextu i v souvislosti se stupněm poznání v příbuzných oborech, 
stejně jako navrhnout konkrétní dílčí kroky k jeho stabilizaci a dalšímu rozvoji v letech následujících. 
Uvedené shrnutí, dílčí návrhy a výstupy z projektů i dalších aktivit mají záměr smluvní strany 
publikovat v elektronické i tištěné podobě ve formě periodika vycházejícího minimálně jednou ročně. 
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2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Konkrétní formy, způsob, vymezení technických zařízení a jejich umístění na sdíleném pracovišti 
LAMA, jakož i termíny vzájemné spolupráce podle článku 1. budou upřesněny na pracovních 
jednáních oprávněných zástupců nebo jimi pověřených osob smluvních stran a následně budou 
upraveny dílčími realizačními dohodami mezi jejich jednotlivými pracovišti. 

2.2 Každá smluvní strana určí pověřené zástupce podle článku 2.1 při uzavření tohoto Memoranda. 
Každá smluvní strana odpovídá za dodržování výše uvedených ustanovení svých zástupců, 
zaměstnanců a poradců. 

2.3 Další paměťové, akademické a výzkumné veřejnoprávní instituce, soukromé korporace, spolky a 
asociace činné v oboru vymezeném v Preambuli mohou přistoupit k tomuto Memorandu, pokud to 
schválí alespoň nadpoloviční většina smluvních stran, která předmětné Memorandum již uzavřela. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. 

3.2 Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 

3.3 V případě, že toto Memorandum podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv"), nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v tomto registru. 

3.4 Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé ze zúčastněných stran 
náleží po jednom. 

3.5. Toto memorandum lze ukončit vzájemnou dohodou zúčastněných stran. Závazky a práva 
plynoucí z tohoto Memoranda pro jednotlivé smluvní strany mohou v dohodnuté míře rovněž 
zaniknout, pokud financování jednotlivých projektů podle článku 1.3 tohoto Memoranda nebude 
zajištěno ani po 12 měsících od nabytí jeho účinnosti. Každá ze smluvních stran je také oprávněna 
kdykoliv toto Memorandum vypovědět bez uvedení důvodu. Výpověď musí být zaslána písemně 
druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně, během níž si jednotlivé smluvní strany 
vypořádají práva a povinnosti vyplývající z tohoto Memoranda. 

3.6 Toto Memorandum je možné měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků, které budou 
podepsány oprávněnými osobami jednotlivých zúčastněných stan. 

V Praze dne ,/J: /,(.}7 

Za ČRa: 

„ 3. 02. 2022 
V Praze dne 

Za FEL ČVUT: 

V Olomouci dne - 4 ·05- 2022 

Za UP: 

Ve Zlíně dne 

Za FLZ: 

Tomá�l,
statutární ředitel / 




