
Smlouva o zřízení společného pracoviště a vzájemné 
spolupráci 

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněn í 

pozdějších předpisů ( dále jen „občanský zákoník·') 

Smluvní strany: 

Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v. v. i. 
zapsaný v rej stříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školstv í, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
se sídlem: Vlašská 355/9, 118 00, Praha - Malá strana 
I ČO: 683 78 114 
DIČ: CZ68378 I 14 
zastoupen: prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.O., řed itel Ústavu pro soudobé dějiny A V ČR 
osoba oprávněná jednat ve věcech real izace smlouvy:  

na straně jedné (dále jen „ÚSD·') 

a 

Filosofický ústav A V ČR, v. v. i. 
zapsaný v rej stříku veřejných výzkumných institucí vedeném Mi nisterstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
se sídlem: Ji I ská 361 / I, I I O 00, Praha - Staré Město 
IČO: 679 85 955 
DIČ: CZ67985955 
zastoupen: PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.O., ředitel Fi losofického ústavu A V ČR 
osoba oprávněná j ednat ve věcech realizace smlouvy:  

na straně j edné ( dá le j en „FÚ") 

a 

Unive rzita Palackého v Olomouci 
veřej ná vysoká škola - režim existence podle zákona č. 111 /1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějš ích předp isů 

součásti: Fi lozofická faku lta Univerzity Palackého v Olomouci 

se síd lem: 
IČO: 
DIČ: 

Fakulta tě lesné kultury Univerzity Pa lackého v Olomouci 
Křížkovského 5 11 /8, 779 00, Olomo uc 
619 89 592 
CZ61989592 

zastoupena: doc . Mgr. Janem Stejskalem, M.A., Ph.O., děkanem Filozofické fakulty 
Mgr. Michalem Šafářem , Ph.O., děkanem Fakulty tělesné kultury 

osoba oprávněná jednat ve věcech rea lizace smlouvy:      
 

na straně druhé (dále jen ,.UP·') 
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Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

I. UP je veřej nou vysokou školou zřízenou v souladu se zákonem č. 111 /1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o vysokých školách"), jejíž součástí tvoří v soul adu s ci tovaným zákonem mj.: 

a) Filozofická fakulta UP, na které se nachází rovněž katedry zkoumaj ící mj. urbánní 
problematiku prizmatem humanitních disciplín, a 

b) Fakulta tělesné kultury UP, na které se nachází rovněž katedry a institut zkoum ající 
urbánní problematiku mj . z pohledu vlivu urbánn ího prostoru na životní styl a zdraví 
populace; 

2. FÚ je veřejnou výzkumnou insti tucí zřízenou Akademií věd ČR v souladu s ustanovením 
§ 3 odst. 2 zákona č. 283/ 1992 Sb., o Akademi i věd České republi ky, ve znění pozdějš ích 
předpisů, na kterém se nachází rovněž Pracovní skupina pro dějiny měst, která se zaměřuje 
mj. na města předmoderní doby; 

3. ÚSO je veřejnou výzkumnou institucí zřízenou Akademií věd ČR v souladu s ustanovením 
§ 3 odst. 2 zákona č. 283/ 1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších 
předp isů, na kterém se nachází rovněž Pracovní skupina pro urbánní děj iny, která se zaměřuje 

mj. na oblast dějin měst v období státního socialismu a post-socialismu; 

4. sml uvní strany maj í zájem na: 

a. vytvořen í užších všestranných vazeb zejména v oblasti vědy, výzkumu, tvůrč í činnosti , 

b. budování a využívání informační a komunikační infrastruktury, 

c. spolupráci na vzdělávání v rámci doktorských studijních programů, 

d. efektivním propojování a využívání finančních , materiálních a lidských zdrojů, 

e. popularizaci výzkumu; 

5. spo lečným cílem smluvních stran je vzájemně se dohodnout na zřízení a provozovan1 
spo lečného pracov iště, stanovit základní podmínky vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu 
a vývoje, dohodnout se na dalších formách spolupráce z činností společného pracoviště 
vyplývajících , upravit podmínky společného využívání prostor, vybavení a prostředků 

smluvních stran v souvislosti s provozem spo l ečného pracoviště, a do budoucna rovněž zřídit 
doktorský studijní program urbánních studií , 

uzavíraj í smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zřízení a provozování 
společného pracoviště a vzájemné spolupráci (dále jen „Smlouva"): 

I. 
Předmět smlouvy a účel zřízení Pracoviště 

I . Smluvní strany se zavazují zříd it spo lečné pracoviště pro výzkum a vývoj v oblasti urbánních 
studií s názvem „Centrnm urbánních studií" coby sdružující platformu, které se bude sestávat 
z vybraných zaměstnanců každé ze smluvních stran zabývaj ících se urbánní problematikou 
( dále jen „Pracoviště") . 

2. Účelem Pracoviště je zaji štění vyšší míry interdisciplinarity a komparace, a to prostřednictvím 
centralizace kapacit pro společné řešení vědeckovýzkumných projektů v oblasti urbánního 
výzkumu v České republice, zejména pak předkládání spo lečných vědeckých projektí'.1 
a organizace vědeckých konferencí, dále společné reali zace vzdělávací činnost, a to mj . fonnou 
doktorského studijního programu v souladu s ustanovením § 13 písm. e) zákona 
č. 283/ 1992 Sb., o akademii věd České republi ky, ve znění pozdějších předpisů, a současně 
koordinace činností smluvních stran v rámci Pracoviště. 
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3. Za účelem zaj i štění fungování a naplr1ování účelu Pracoviště maj í smluvní strany v úmyslu 
zejména: 

a. vytvořit odpovídající personální a případně materiální zajištění Pracoviště, 

b. vymezit pravidla řízení a procesí'., spolupráce v rámci Pracoviště, 

c. dodržovat podmínky společných projektů a postupovat v souladu s pravidly 
projektového řízení , 

d. vymezit prostory, které budou určeny k užívání zaměstnanci smluvních stran v rámci 
fungování Pracov iště, 

to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě či nás ledně v dílčích případech p ísemně 

ujednaných smluvním i stranami v rámci dodatků k této Smlouvě či samostatných d í lčích sml uv, 
nebo podmínek stanovených ze strany poskytovatele konkrétního grantu č i dotace. 

4. UP se zavazuj e pro úče ly propagace činností smluvních stran v rámci Pracoviště na své náklady 
zprovoznit a následně po dobu trvání této Smlouvy provozovat webové stránky Pracoviště. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany v budoucnu na dal ších činnostech, které budou realizovány 
ve prospěch fungování Pracoviště, bude toto ošetřeno samostatným písemným dodatkem k této 
Smlouvě, který bude obsahovat alespoň vymezení těchto činností včetně stanovení jej ich 
rozsahu. 

II. 
Prostory Pracoviště 

I. Ke dni podpisu této Smlouvy nemají smluvní strany v úmyslu, vyjma odst. 2 tohoto č lánku, 
pro úče ly fungování Pracoviště poskytovat k užívání žádný nemovitý majetek nebo některou 
část nemovitého majetku ( dále jen „prostory"). 

2. USD se zavazuje na vlastní náklady a odpovědnost pro úče ly fungování Pracovi ště a realizace 
spo lečných činností v rámci Pracoviště poskytnout k bezplatnému užívání prostory se 
základním kancelářským vybavením nacházející se na adrese Hy bernská 8/ 1000, Praha I, 
11 O 00, a to v rozsahu minimálně 20 m2 ihned po jej ich dokončení. 

3. Budou-li mít smluvní strany v budoucnu zájem si pro úče ly fungování Pracov i ště poskytnout 
k užívání a zpřístupnit zaměstnancům těchto smluvních stran další konkrétní prostory, bude 
o tom smluvními stranami uzavřen příslušný dodatek k této Smlouvě obsahuj ící přesnou 
specifikaci prostor a jejich případného vybavení vč. doby a podmínek užívání těchto prostor. 

4. Smluvní strany se zavazují si vzájemně umožnit pověřeným zaměstnancům smluvních stran 
návštěvu svých stávajících pracovišť uvedených v preambuli této Smlouvy, to však vždy 
s vědomím kontaktní osoby uvedené v čl. IX této Smlouvy, kterou tito zaměstnanc i předem 

upozorní dopisem nebo prostředn ictvím e-mailu. 

5. Smluvní strany se zavazují v rámci návštěvy pracovišť některé ze smluvních stran dodržovat 
závazné právní předpi sy stejně jako interními předpi sy hostující smluvní strany. 

III. 
Právní režim a organizace činnosti Pracoviště 

I. Pracov iště není samostatným právním subj ektem - nemá charakter právnické osoby, kdy 
spolupráce smluvních stran v rámci či nnosti Pracoviště se bude řídit touto Smlouvou, vnitřními 
předpisy smluvních stran a obecně závaznými právními předpisy . 

2. Vlastní činnost Pracoviště mají smluvní strany v úmyslu do budoucna řídit Provozním řádem 
Pracoviště, který bude případně vytvořen na základě vzájemné písemné dohody smluvních 
stran. 
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3. V rámci činnosti Pracoviště, rozhodování a jednání v otázkách fungování Pracoviště 

a navazování spolupráce s třetími osobami smluvní strany jednají a vstupují do právních vztahi'.1 
vždy svým jménem jako samostatné právní subjekty. 

4. Výkon rozhodnutí sml uvn ích stran v rámci fungování Pracoviště realizuje výkonný výbor, a to 
na základě a v so uladu se společným rozhodnutím všech smluvní stran v dané konkrétní věci , 

kterým je výkonný výbor v rámci své působnosti vázán. 

5. V če l e výkonného výboru stojí předseda, jehož funkčn í období je tříleté, přičemž pokud 
č lenstv í předsedy výkonného výborn ve výkonném výboru nebo jeho funkční období předsedy 
zanikne dříve, bude příslušnou smluvní stranou vybrán předseda nový, jehož funkčn í období 
skončí nejpozděj i uplynutím tříl etého funkčního období původního předsedy výkonného 
výboru. Předsedou výkonného výborn může být tol iko některých ze č lenů výkonného výboru, 
který je zaměstnancem příslušné sm luvní strany. Prvním předsedou výkonného výboru bude 
člen vybraný UP, přičemž smluvní strany sjednávají, že nás ledně bude na pozici předsedy 
výkonného výboru docházet k pravidelné rotac i tak, že po předsedov i výkonného výboru 
vybraném UP bude následovat předseda výkonného výborn vybraný FÚ a nás ledně předseda 
výkonného výboru vybraný US D. Předseda výkonného výboru zej ména připravuje podklady 
pro schůze výkonného výboru, řídí jejich průběh a vyhotovuje zápisy z těchto schůzí , které 
nás ledně zasílá každé ze smluvních stran. Předseda dále vede evidenci členů výkonného výboru 
vč . kontaktních údajů a zaj išťuje jejich aktualizaci. 

6. Výkonný výbor bude mít 8 č lenů, kdy zastoupení jednotlivých sml uvních stran bude následující: 

a. UP: 4 členové, 

b. FÚ: 2 č l enové, 

c. ÚSO: 2 členové. 

7. Do působnosti výkonného výboru spadá následující: 

a. realizace rozhodnutí smluvních stran týkaj ící se či nnosti Pracovi ště, 

b. výkon všech provozních úkolů v rámci činnosti Pracoviště, 

c. adm inistrativa spojená s chodem Pracovi ště, 

d. formulace a návrhy hlavních směrů bádání v rámci Pracoviště, 

e. předkládání návrhů výzkumných projektů a koordi nace podávání společných 

výzkumných projektů v rámci Pracoviště, 

f. příprava doktorského studijního programu, 

g. výkon všech dalších činností výs lovně touto Smlouvou nesvěřených vědecké radě. 

8. Smluvní strany se dále zavazují v rámci Pracoviště vytvoři t koordi nační a odborně-poradní 
orgán, který se bude sestávat ze zaměstnanců smluvních stran a ze smluvním i stranami 
vybraných externích odborn íků zabývajících se urbánní problematikou (dále jen „vědecká 
rada"). Vědecká rada nemá sama o sobě rozhodovací pravomoc; svou působnost vědecká rada 
realizuje vždy v mezích stanovených společným rozhodnutím všech smluvních stran týkajícím 
se Pracoviště, kterým je vědecká rada v rámci své působnosti vázána. 

9. Vědecká rada bude mít 10 členů, kdy zastoupení jednotlivých smluvních stran vč. externích 
odborníků vybraných každou ze smluvních stran bude následuj ící: 

a. UP: 4 č lenové, 

b. FÚ: 3 členové, 

c. ÚSO: 3 členové. 

I O. V čele vědecké rady stoj í předseda, jehož funkčn í období je tříleté, přičemž ze své funkce může 
kdykoliv odstoupit, případně může být vědeckou radou odvolán. Předsedou vědecké rady může 
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být col iko některých ze členů vědecké rady. Předsedu vědecké rady volí č l enové vědecké rady 
na svém prvním zasedání a dále tak, aby na sebe funkčn í období j ednotlivých předsedů 
navazovala. Předseda vědecké rady zejména připravuje podklady pro schůze vědecké rady, říd í 

jejich průběh a vyhotovuje zápisy z těchto schůzí, které následně zasí lá každé ze sml uvních 
stran. Předseda dále vede evidenci členů vědecké rady vč. kontaktních údaj ů a zajišťuje jej ich 
aktualizaci. 

11. Do působnosti vědecké rady spadá následující: 

a. doporučování hlavních výzkumných směrů, 

b. monitoring průběhu vědeckých projektů, 

c. příprava podkladů k případným společným doktorským studijním programům , 

d. kontrola a monitoring průběh u a náplně případných společných doktorských studijních 
programí'.1. 

12. Rozhodování v rámci výkonného výboru a vědecké rady bude probíhat na základě hlasování, 
a to za předpokladu, že j e přítomna alespoň polovi na všech členů. V opačném případě bude 
schůze odložena na jiný termín. Pokud ani na náhradním termínu schůze nebude přítomna 
polovina všech členů, bude schůze opět odložena na jiný termín, a pokud ani v tento náhradní 
termín nebude potřebná většina členů přítomna, budou výkonný výbor nebo vědecká rada 
oprávněni přijmout rozhodnutí i za přítomnosti menšího počtu členů. 

13. Každý č len má v rámci hlasování výkonného výboru nebo vědecké rady jeden hlas. Pro přijetí 

rozhodnutí se vyžaduje nadpoloviční většina h lasů všech přítomných č lenů. 

14. Schůzi výkonného výboru a vědecké rady svolává jejich předseda e-mailem, a to alespoň 14 dnů 
před datem j ejího konání. Pozvánka na schůzi bude obsahovat jednotlivé body, kdy každý 
z členů je oprávněn navrhovat rozšíření programu schůze, a to i v rámci samotné schůze. 

15. Výkonný výbor a vědecká rada se budou scházet dle potřeby, minimálně alespoň jedenkrát 
za rok. Vyvstane-li potřeba mimořádné schůze, ke které dá podnět některá ze smluvních stran, 
uskuteční se schůze nejpozděj i do 30 dnů od okamžiku obdržení podnětu. Schůze výkonného 
výboru a vědecké rady bude možné realizovat rovněž za využití elektronických prostředků 
umožňujících komunikaci na dálku, a to formou on-line video konference. 

16. Pro vyloučen í pochybností sm luvní strany výs lovně sjednávají, že výkonný výbor ani vědecká 
rada jako celek, ani její jednotliví členové, nejsou oprávněni za smluvní strany v rámci činnosti 

Pracoviště rozhodovat, právně jednat ani j akoukoliv smluvní stranu jakýmkoli způsobem právně 
zavazovat. Nebude-li v budoucnu uj ednáno jinak, veškerá právní jednání v souvislosti s činností 
Pracoviště týkající se některé ze sm luvních stran budou real izována výlučně na základě 
rozhodnutí příslušné smluvní strany učiněného osobou k přijetí takového rozhodnutí 
oprávněnou. 

IV. 
Personální zajištění činnosti Pracoviště 

I. Jmenný seznam zaměstnanců vyčleněných ze strany smluvních stran pro potřeby Pracoviště 

sdělí kontaktní osoby sm luvních stran uvedené v č l. IX této Smlouvy předsedovi výkonného 
výboru, a to prostřednictvím e-mailu, kdy tento seznam se smluvní strany zavazují pravidelně 

aktualizovat, a to bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě. Jmenný seznam zaměstnanců 
vyč leněných ze strany sm luvních stran pro potřeby Pracoviště vede předseda výkonného 
výboru. 

2. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců smluvních stran vyčleněných pro potřeby realizace 
činností v rámc i Pracoviště, zůstávají tímto vyčleněním nedotčeny. 

3. Mzdové náklady svých zaměstnanců vyč leněných pro potřeby realizace činností v rámci 
Pracoviště nese každá ze smluvních stran samostatně. 
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I. 

4. V případě, že jsou zaměstnanc i smluvní strany zapotřebí zároveň pro činnosti realizované 
v rámci Pracoviště a pro jiné účely příslušné sm luvní strany, jejímž jsou zaměstnancem, má 
přednost jejich využití pro účely té smluvní strany před využitím pro účely Pracoviště. Uvedené 
neplatí v případech , kde se sm luvní strana v rámci činnosti Pracov i ště k určité činnosti výslovně 
písemně zavázala. 

v. 
Materiální a finanční zajištění činnosti Pracoviště 

I. Ke dni podpisu této Smlouvy nemají smluvní strany v úmyslu pro účely zajištění činnosti 
Pracovi ště vyčleňovat k užívání žádný movitý majetek. 

2. Pro případ, že budou mít smluvní strany v budoucnu zájem pro úče ly zajištění činnosti 
Pracoviště vyč lenit k užívání určitý movitý majetek, bude o tom sepsán samostatný dodatek 
k této Smlouvě, který bude obsahovat seznam movitého majetku ve vlastnictví některé 
ze smluvních stran vyč leněného pro účely užívání v rámci činnosti a fungování Pracoviště 
vč. specifikace doby a dalš ích podmínek jeho užívání. 

3. Nebude-li smluvním i stranami ujednáno v budoucnu jinak, majetek poskytnutý některou 
ze smluvních stran k užívání v rámci Pracoviště zůstává ve vlastnictví té smluvní strany, která 
jej na své náklady pořídila, kdy v případě, že by byl movitý majetek zapotřebí zároveň pro účely 
Pracoviště a pro úče ly smluvní strany, v jejímž je vlastnictví, má přednost využití majetku 
pro účely té smluvní strany před využitím pro účely Pracoviště. Uvedené neplatí v případech, 
kde se smluvní strana v rámci činnosti Pracov iště výslovně písemně zavázala poskytnout daný 
majetek k užívání pro určitý předem specifikovaný úče l. 

4. Pro případ, že bude mít některá ze sm luvních stran v budoucnu zájem činnost a fungování 
Pracoviště finančně podpořit, bude o tom smluvními stranam i uzavřen písemný dodatek k této 
Smlouvě, který bude obsahovat alespoň výši poskytovaných peněžních prostředků a specifikaci 
jejich účelového určení. 

VI. 
Náklady na činnost Pracoviště 

I. Náklady na z ískání věcí či práv potřebných ke vzniku Pracoviště a následné náklady spojené 
s realizací či nností v rámci Pracov iště a jeho fungováním nese, není-l i či nebude-l i nás ledně 
písemně ujednáno jinak, ta smluvní strana, která j e v souvislosti s plněním , ke kterému se 
v rámci činnosti Pracoviště zavázala, vynaložila. 

2. V případě, že se smluvní strany v budoucnu dohodnou na tom, že budou určité náklady spojené 
s realizací činností v rámci Pracoviště a jeho fungováním nést společně, bude o tom smluvními 
stranami uzavřen dodatek k této Sm louvě, který bude obsahovat alespoň specifikaci obsahu 
a rozsahu činností, jejichž náklady smluvní strany ponesou společně, podíly jednotlivých 
sm luvních stran na těchto nákladech a zpt'.'1sob vzájemného rozúčtován í takových nákladů. 

VII. 
Spolupráce v rámci činnosti Pracoviště 

I . Smluvní strany deklarují svůj zájem na vzájemné spolupráci v rámci činnosti Pracoviště 

zejména v následujících oblastech: 
a. vědecká, výzkumná a tvůrčí či nnost, zejména pak účast sm luvních stran na společně 

realizovaných projektech, 

b. pedagogická činnost, zejména pak spolupráce při výchově specialistů, a dále v rámci 
doktorských studijních programů, o jejichž realizaci v předběžně předpokládaném 
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horizontu zhruba 2 let budou smluvní strany usilovat, kdy realizace doktorských 
studijních programi'.1 bude záviset zejména na možnostech a kapacitách UP, 

a. pořádání tematicky zaměřených akcí (kolokvia, workshopy, konference), 

c. podpora účelné vzájemné mobility zaměstnanců a studentů smluvních stran, jako jsou 
studijní, pedagogické a vědecké výměnné pobyty mezi smluvními stranami, 

d. provozování společné knihovny zaměřené na urbánní studia. 

2. Smluvní strany sjednávají, že pro úpravu vzájemných práv a povinností v rámci konkrétní 
spolupráce v oblastech definovaných v odst. I tohoto článku budou mezi smluvními stranami 
písemně uzavírány samostatné smlouvy upravující podmínky takové spolupráce nebo písemné 
dodatky k této Smlouvě, případně bude spolupráce realizována v rámci společného projektu 
v souladu se závaznými podmínkami daného projektu. 

3. V případě účasti smluvních stran na spo lečných projektech v rámci činnosti Pracovi ště se 
smluvní strany se zavazují na základě díl čí smlouvy písemně uzavřené před začátkem každého 
projektu případně j iným způsobem v souladu se závaznými podmínkami příslušného projektu 
upravit alespoň: 

a. podmínky využití jednotlivých pracovišť smluvních stran a dalších zdrojů, 

b. podmínky zapojení zaměstnanců smluvních stran, kteří se budou příslušného 

společného projektu účastnit, 

c. plánovaný rozsah a obsah činností, které budou každou ze smluvních stran v rámci 
projektu realizovány, 

d. předpokládané podíly smluvních stran na právech duševního vlastnictví a ohodnocení 
v RIV, 

e. podmínky sdílení nákladú na daný projekt, 

vždy však tak, že toto nebude v rozporu s právními předpisy ani závaznými podmínkami 
příslušného projektu. 

4. Smluvní strany se zavazuj í vytvořit pracovníkúm určeným k realizaci činností v rámci daného 
projektu odpovídající podmínky pro výkon jejich výzkumných a dalších aktivit v rozsahu a dle 
podmínek příslušného projektu. 

5. Spolupráci v rámci činnosti Pracoviště budou smluvní strany zpravidla dvakrát ročně 

vyhodnocovat. 

VIII. 
Práva k výstupům vytvořeným v rámci činnosti Pracoviště 

I. Smluvní strany předpokládají, že spolupráce v rámci činnosti Pracov iště bude mít zejména 
následující výstupy: 

a. odborné publikace, 

b. prezentace a přednášky, 

c. mapy, 

d. databáze 

( dále jen „výstupy"). 

2. Velikost podílů smluvních stran na veškerých výstupech vytvořených v rámci činnosti 

Pracoviště zaměstnanci smluvních stran, které mohou být chráněny právními předp isy 
upravující duševní vlastnictví, bude odpovídat rozsahu, v jakém se strany na dosažení daného 
výstupu podílely. Takto budou také případně publikovány a prezentovány. V případě projektů 
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bude podíl každé ze smluvních stran na výstupu vzni klém spoluprací sml uvních stran v rámci 
přís l ušného projektu řešen v souladu s podmínkami daného projektu. 

3. O nakládání se spoluautorskými díly ve smysl u zákona č. 121 /2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve zněn í pozdějších předpi sů, vzniklými v rámci č i nnosti Pracoviště rozhodují smluvní strany 
vykonávající majetková autorská práva k přísl ušnému spoluautorskému díl u jednomyslně, bez 
ohledu na počet či vel ikost jej ich tvůrčích podílů. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při zajištění ochrany výsledků vytvořených 
smluvními stranami v rámci spolupráce na Pracovišti. Za tímto účelem si, nebude-li v případě 
konkrétního projektu stanoveno, nebo mezi smluvními stranami nás l edně ujednáno jinak, 
smluvní strany v přiměřené době před uveřejněn ím (nej méně však 14 dnů předem) jakéhokoliv 
výstupu poskytnou formou e-mailu zaslaného kontaktním osobám ostatních smluvních stran 
uvedených v čl. IX této Smlouvy veškeré materiály, které plánují zveřejn i t a informaci 
o časovém plánu zveřejnění výstupu, aby druhá smluvní strana měla možnost požadovat odklad 
uveřejnění do doby zajištění právní ochrany předmětného výstupu. 

5. Žádost o odklad uveřejnění výsledků ve smyslu předchozího odstavce jsou smluvní strany 
povinny respektovat, není-li povinnost uveřejnit příslušnou informaci smluvní straně stanovena 
projektovými podmínkami, právním předpisem č i rozhodnutím soudu. 

6. Výsledky dosažené v rámci činnosti Pracov iště budou publikovány nebo j inak prezentovány 
pod názvem Pracoviště a současně jednotlivých smluvních stran, vždy však v souladu 
s podmínkami příslušného projektu. 

7. Smluvní strany zavazují chránit duševní vlastnictví smluvních stran, ke kterému získaly přístup 
v rámci spolupráce v souladu s touto Smlouvou. 

IX. 
Kontaktní osoby 

I. Kontaktním i osobami pro komunikaci v rámci činnosti Pracoviště a realizaci této Smlouvy jsou: 

a. za UP:  
 

b. za FÚ:  

c. za ÚSD:  

2. Smluvní strany sjednávají, že v případě zrněny kontaktních osob nebo jej ich kontaktních údajů 
postačí písemné oznámení ostatním smluvním stranám, a to doporučeným dopisem 
adresovaným všem smluvním stranám bez nutnosti uzavírat dodatek k této Sm louvě. 

X. 
Trvání a ukončení smlouvy 

I. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Kterákoli v smluvní strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpověd í 

adresovanou na adresu sídl a ostatních smluvních stran, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba 
v takovém případě uplyne: 

a. uplynutím 3 měsíců od okamži ku, kdy by la výpověď doručena poslední ze smluvních 
stran, nebo 

b. ukončen ím prováděn í posledního konkrétního některou ze smluvních stran č i 

smluvními stranami společně v rámci Pracoviště realizovaného projektu, s jehož 
realizací smluvní strany udě lily souhlas před doručením výpovědi poslední smluvní 
straně, 
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a to podle toho, která z okolností nastane později. 

3. Smluvní strany mohou dále tuto Sm louvu ukončit taktéž vzájemnou dohodou. Taková dohoda 
musí být sjednána v písemně formě s uvedením data ukončení platnosti Smlouvy a s určen ím 
způsobu a termínu vypořádání vzájemných závazků ze Smlouvy, včetně dohody sml uvních 
stran o rozsahu práv k výsledkům vzniklých do okamžiku ukončení Smlouvy. 

4. V případě zániku této Smlouvy j sou sm luvní strany povinny provést vyúčtování, vypořádání 
vzájemných závazků ze Smlouvy a případné vypořádání majetkové, a to nejpozději do 6 měsíců 
od zániku této Smlouvy, to vše v souladu s touto Smlouvou a obecně závaznými právními 
předp isy. 

XI. 
Registr smluv 

I. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vč . všech jejích příloh a případných dodatků 
podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách úč innosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějš ích předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). 

2. Uveřej nění Smlouvy v registru sm luv v souladu se zákonem o registru sm luv zaj istí UP 
a o uveřejnění bude ostatní smluvní strany informovat prostřednictvím e-mailů uvedených 
v č l. IX této Smlouvy. 

XII. 
Společná a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranam i a účinnosti dnem 
uveřejnění Smlouvy v registru sml uv v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se 
zavazují neposkytovat si vzájemné p lnění před okamžikem účinnosti této Smlouvy. 

2. Přijetí této Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou s výhradou, dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani pokud se podstatně nemění podmínky návrhu 
Smlouvy. 

3. Právní vztahy založené touto Smlouvou se řídí právním řádem České republiky a Evropské unie, 
zejména pak občanským zákoníkem. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavíraj í j ako 
smlouvou nepojmenovanou ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákon íku, jejíž ustanovení je 
nutné vykládat v kontextu výzkumu a vývoje, především výzkum u a vývoje podporovaného 
z veřej ných prostředků , a dále vzdělávací činnosti realizované na veřejných vysokých školách . 
Výklad ustanovení této Smlouvy, který by bráni l zákonným povinnostem smluvních stran nebo 
by bez rozumného důvodu omezoval j ej ich předmět činnosti, není přípustný. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou primárně řešeny 

smírnou cestou. Nebude-li smírnou takovým způsobem dosaženo, budou případné spory z této 
Smlouvy rozhodovány místně příslušným i soudy České republiky. 

5. V případě, že se j akékoliv ustanovení této Smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost či vymahate lnost celé 
Smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují takovéto ustanovení nahradit 
ustanovením novým, platným, účinným a vymahatelným, které bude svým významem nejblíže 
úmyslu smluvních strana účelu této Smlouvy. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné z ujednání této Smlouvy nemění vlastnická práva 
k prostorám Pracoviště, movitého majetku poskytnutého některou ze smluvních stran pro účely 
jeho užívání v rámci Pracov i ště ani k da lš ím věcem č i právům žádné ze smluvních stran. Každá 
ze smluvních stran tak zůstává vlastníkem veškerých práv a věcí, které do vzájemné spolupráce 
v souladu s touto Smlouvou vloži la. 
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Za FÚ: 

7. Žádná ze smluvních stran není oprávněna tuto Smlouvu, práva a povinnosti nebo pohledávky 
z ní plynoucí postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu ostatních sml uvn ích 
stran. 

8. Tato Smlouvaje úplným ujednáním o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které smluvní 
strany mínily smluvně upravit. Žádný projev smluvních stran při sjednávání této Sm louvy 
a neobsažený v této Smlouvě nebo jiné písemné dohodě nemá zakládat závazek kterékoliv 
ze srn I uvn ích stran. 

9. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze datovanými, vzestupně číslovaným i 

dodatky uzavřený mi smluvními stranami v písemné formě, a to pod sankcí neplatnosti jiných 
forem ujednání. Za písemnou formu pro změnu této Smlouvy se nepovažuje výměna 
elektronických zpráv. 

I O. Tato Smlouvaje vytvořena v sedmi origináln ích vyhotoveních, přičemž FÚ a ÚSO obdrží každý 
dvě podepsaná vyhotovení Smlouvy a UP obdrží tři podepsaná vyhotovení. 

11 . Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozum itelně a na základě jej ich pravé a svobodné vůle, 
na důkaz čehož níže připojují své podpisy. 

Za ÚSD: 

11 /1 hlJ V Praze dne .............. . VP d 
rnze o

Za UP: 

V Olomouci dne .. / ~//.. . ./..cJZ,,Z. 

niverzita Palackého v Olomouci 

Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 
ředitel Ústavu pro soudobé dějiny A V ČR 
Ústav pro soudobé dějiny A V ČR, v. v. i. 

V Olomouci dne .............. . 

Univerzv Palackého v Olomoud 
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