
SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRACI
při podpoře činnosti česko-francouzských tříd na Gymnáziu Jana Nerudy

Smluvní Strany:
Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Se Sídlem: Karmelitská 529/5, 1 18 12 Praha lIČO: 00022985
Jednající: prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“)
a
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
Se Sídlem: Hellichova 457/3, Praha 1, 11800IČO; 70872767
jednající: PhDr. Zuzana Wienerová, ředitelka školy
(dále jen „Gymnázium Jana Nerudy“ nebo .realizátor“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu Se Zásadami vlády pro poskytovánídotací Ze Státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústřednímiorgány Státní Správy, Schválenými usnesením Vlády Ze dne 1.2. 2010 č. 92, ve Znění usnesenívlády ze dne 19. 6. 2013 č. 479 a usnesení vlády Ze dne 6. 8. 2014 č. 657 tuto

Smlouvu o dlouhodobé Spolupráci(dále jen „Smlouva“)

Clánek 1Uvodní ustanovení
1) Ministerstvo Zabezpečuje realizaci státní politiky na úseku dvojjazyčne'ho vzdělávání naZákladě Rámcove'ho vzdělávacího programu pro dvojjazyčná gymnázia a mezinárodníchsmluv, Zejména Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Českérepubliky Zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a ministerstvem ZahraničníchVěcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky Zastoupeným ministrem LaurentemFabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd v České republice,publ. pod č. 2/2016 Sb. m. s. nebo mezinárodní smlouvy, která výše Zmíněné Ujednánínahradí (dále jen „mezinárodní Smlouva“).
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Podpora česko-francouzských tříd na Gymnáziu Jana Nerudy probíhá v Souladu Se Státní
politikou CR podpory jazykového vzdělávání a Rámcovým vzdělávacím programem pro
dvojjazyčná gymnázia (RVP DG).
Podpora česko-francouzských tříd na Gymnáziu Jana Nerudy probíhá na základě výše
popsané mezinárodní Smlouvy a její realizace Se touto mezinárodní Smlouvou řídí.
Prostředky ze Státního rozpočtu mohou být Gymnáziu Jana Nerudy poskytnuty jen na
základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, které bude vydáno V Souladu Se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o Změně některých Souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve Znění pozdějších předpisů, a pouze za Splnění tam uvedených
podmínek.

Článek 2Předmět Smlouvy
Smlouva slouží k Zajištění realizace podpory česko-francouzských tříd na Gymnáziu Jana
Nerudy na Základě výše uvedené mezinárodní Smlouvy. Na realizaci podpory Se podílí
Francouzská republika a její zastoupení v Ceské republice.
Specifikace záměru, který je předmětem Smlouvy:
a) Záměr uskutečňuje: Gymnázium `lana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1,

Hellichova 3, Se Sídlem: Hellichova 457/3, Praha 1, 11800
b) Vymezení Záměru, který vyplývá z mezinárodní Smlouvy nebo z ujednání učiněných na

Základě mezinárodní Smlouvy s FrancouZSkou republikou:
0 pokrytí části Životních nákladů (zejména nákladů na ubytování, například nájemné,

základní Služby Spojené S užíváním bytu, Splátka hypotečního úvěru aj.) zahraničních
učitelů přijatých na Základě mezinárodní Smlouvy.

Článek 3
Práva a povinnosti Smluvních Stran

Gymnázium Jana Nerudy, realizátor, Se zavazuje:
a) plnit všechny Smluvní povinnosti uvedené v této smlouvě a ve všech jejich dodatcích,
b) každoročně předkládat žádost o dotaci včetně upřesněného rozpočtu v Souladu S pokyny

ministerstva,
c) informovat ministerstvo o všech Skutečnostech, které by mohly mít vliv na realizaci

projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost.
Ministerstvo se Zavazuje:
a) pokládat Záměr Za dlouhodobou aktivitu ve Smyslu Strategie ministerstva a realizátora
Záměru za partnera v této Strategii,



b) podporovat Záměr po dobu trvání smlouvy poskytováním dotací na pokrytí části životníchnákladů (Zejména nákladů na ubytování) 2 Zahraničních učitelů přijatých na Základěmezinárodní Smlouvy, a to ve výši 4000 Kč/měsíc/osoba, budou-li žádosti O dotace splňovatZákonné podmínky pro poskytnutí dotace,c) Ministerstvo Záměr finančně nepodpoří, pokud by došlo k tak nepředvídatelne'muamimořádnému vývoji Státního rozpočtu na daný kalendářní rok, Že by nebylo možnéna příslušný dotační program vyčlenit dostatečný objem finančních prostředků, anebopokud realizátor nesplní své povinnosti specifikované v článku 3 odstavec l.d) spolupracovat na případné evaluaci záměru.
3) Smluvní Strany se zavazují Spolupracovat na propagaci Obsahu a realizace Smlouvy.
4) Smluvní Strany se Zavazují, Že při plnění Závazků a povinností vyplývajících Ze smlouvybudou yždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím nepoškodily dobréjméno Ceské republiky.
5) Smluvní strany Souhlasí s tím, že Smlouvou nejsou dotčeny povinnosti vyplývajícíZ rozhodnutí O poskytnutí dotace Ze Státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.

Článek 4Doba účinnosti smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu.

Článek 5Ukončení smlouˇvy
l) Smlouva může být vypovězena kteroukoliv Ze Smluvních stran, jestliže jedna Ze Smluvníchstran nesplní některou Ze Svých povinností podle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě druhéSmluvní Straně, případně když druhá Smluvní strana v přiměřené lhůtě nepodá uspokojivěvysvětlení.
2) Ministerstvo může Smlouvu dále vypovědět, jestliže

a) je vůči realizátorovi vedeno exekuční nebo insolvenční řízení, má realizátor závazkyvůči státu po lhůtě Splatnosti,
b) realizátor se dopustil finančního podvodu nebo jiných nekalých jednání nebo
c) došlo k ukončení platnosti mezinárodních Smluv nebo ujednání učiněných na Základěmezinárodních smluv, týkajících Se podpory dvojjazyčného vzdělávání v Českérepublice, nebo pokud došlo k takovým Změnám v mezinárodních Smlouvách,že provedené Změny nadále realizaci činnosti dle této smlouvy Vylučují.

J) Výpověď smlouvy je platná dnem doručení výpovědi druhe' Straně.
4) Smlouva může být ukončena po Vzájemné dohodě obou Smluvních Stran.

'1)



Článek 6

Závěrečná ustanovení
l) Změny a doplnění Smlouvy je možné činit jen ve formě písemných dodatků podepsanýchSmluvními Stranami.
2) Smlouva Se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každá Ze Smluvních Stran obdržíjeden.

Ž 7 5743 Iˇ'Í'ÉY \V Praze dne ....................................... V 7fűølćí dne ..._/Lg. .ago/ř........

ministr Školství, mládeže a tělovýchovy i ředitelka



Prohlášení o vědomosti uveřejnění smluv
uzavřených S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

na Portálu veřejné Správy v Registru smluv

Jako jednající: PhDr. Zuzana Wienerová
za Smluvní Stranu Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. m. Prahy
IČO: 70872767
Adresa: Hellichova 3, 118 00 Praha 1
uzavírající Smlouvu S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
prohlašuji, že v
v souladu Se zákonem č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti Smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru Smluv, ve Znění pozdějších předpisů, beru na vědomí povinnost
Ministerstva školství,`mládeže a tělovýchovy uveřejnit předmětnou smlouvu v registru Smluv
na internetových Stránkách portálu veřejné Správy htt S: Smlouv . ov.cZ včetně příloh
a dodatků.

V Praze dne 19. 10. 2017

Gymnázium Jana Nerudyškola hlavního města Prahy118 00 Praha 1, Hellichova 3
ıflı.: 257 404 811 ©


