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AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen AV ČR)
se sídlem Národní 3, Praha 1, IČ 60165171,
zastoupená předsedkyní prof. RNDr. Helenou Illnerovou, DrSc.
a
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ
(dále jen SU)
se sídlem Na Rybníčku 1, 746 01 Opava 1, IČ 47813059
zastoupená rektorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.
uzavírají podle ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto

DOHODU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ
DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Čl. I
Účelem této dohody je spojit odborné kapacity smluvních stran při
uskutečňování doktorských studijních programů podle § 81 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zajistit tak
vysokou odbornou úroveň doktorských studijních programů. Dohoda k tomu
stanoví společný postup při akreditaci (Čl. II) a zásady při uskutečňování
doktorských studijních programů (Čl. III), včetně řešení péče o studenty
těchto programů a jejich vedení. Tato dohoda navazuje na Rámcovou
smlouvu o spolupráci mezi AV ČR a SU.
Čl. II
Smluvní strany v souladu s § 81 zákona o vysokých školách upravují postup
při akreditaci doktorských studijních programů takto:
a) v případech, kdy pracoviště AV ČR žádá o akreditaci doktorského
studijního programu spolu se SU (nové programy či rozšíření
programů), budou žádosti o akreditaci podávány společně, po
předchozím projednání na úrovni smluvních stran;
b) v případech, kdy pracoviště AV ČR žádá o akreditaci doktorského
studijního programu, pro který byla SU již dříve akreditace udělena,
projedná svoji žádost o akreditaci předem se SU, či její částí
(fakultou), na kterou byla vysokou školou delegována odpovídající
pravomoc.
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K žádostem o akreditaci bude přiložena v souladu s § 81 odst. 2
zákona o vysokých školách tato dohoda a dílčí dohody pověřených
pracovišť smluvních stran, jako výsledek předchozích společných
jednání.
Čl. III
Smluvní strany budou při uskutečňování doktorských studijních programů
postupovat podle těchto dohodnutých zásad:
a) Smluvní strany se v souladu s požadavkem § 81 odst. 5 zákona
o vysokých školách dohodly na společném zastoupení v oborových
radách doktorského studijního programu ustavovaného podle § 47
odst. 6 zákona o vysokých školách. Jejich členové budou navrženi
školícími pracovišti po projednání ve vědeckých radách příslušných
pracovišť AV ČR, resp. fakult SU. Jejich celkové složení jmenuje děkan
fakulty SU po dohodě s řediteli spolupracujících pracovišť AV ČR.
b) Studenti v doktorském studijním programu jsou studenty SU se všemi
právy (včetně možnosti získání stipendia při prezenční formě studia) a
povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vnitřních předpisů SU, resp.
předpisů příslušné fakulty. Pokud studenti plní svůj studijní plán
nebo jeho část na pracovišti AV ČR, pak jejich postavení upravuje
navíc tato dohoda, dílčí dohody mezi fakultami SU a pracovišti AV ČR
a vnitřní předpisy příslušných pracovišť AV ČR.
c) Při přijímacím řízení, při zařazování do doktorského studijního
programu a v jeho průběhu na akreditovaném pracovišti AV ČR budou
obě strany navzájem respektovat své zájmy a zvláště zájmy studentů.
Při zveřejňování podmínek přijímacího řízení bude uvedeno, pro která
pracoviště je vypisováno.
d) Školitele studentů v doktorském studijním programu navrhuje
oborová rada a jmenují děkani příslušných fakult SU, resp. ředitel
Matematického ústav SU; v případě, že školitel je zaměstnancem
pracoviště AV ČR akreditovaného pro daný studijní program, jmenuje
ho jeho ředitel.
e) Akreditované pracoviště AV ČR bude zajišťovat přípravu studentů
doktorského studijního programu i po technické a materiální stránce;
příspěvek SU na úhradu těchto věcných nákladů, resp. jejich části,
může být stanoven zvláštní dohodou.
f) Řízení o obhajobě disertačních prací studentů v doktorském studijním
programu na akreditovaném pracovišti AV ČR a jejich státní doktorské
zkoušky se řídí § 53 zákona o vysokých školách a Studijním a
zkušebním řádem SU; v komisích pro obhajoby a státní doktorské
zkoušky budou školící pracoviště zastoupena.
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g) Podrobné podmínky realizace studijního programu a vztah mezi
příslušnou fakultou SU, resp. Matematickým ústavem SU a
pracovištěm AV ČR řeší dílčí dohoda mezi oběma příslušnými
pracovišti. Jedná se především o specifické podmínky obou stran,
vzájemné vyrovnání věcných nákladů, jednací řád společné oborové
rady, bezpečnostní předpisy apod.
Čl. IV
1. Rektor SU a předseda AV ČR vyzvou odpovídající vedoucí
zaměstnance, (děkany fakult, ředitele Matematického ústavu SU a
ředitele pracovišť AV ČR) k uzavření návazných dílčích dohod o
vzájemné spolupráci při uskutečňování konkrétních doktorských
studijních programů a po jejich schválení budou dohody uzavřeny na
dohodnuté úrovni.
2. Veškeré překážky, které by stály v cestě spolupráci při uskutečňování
doktorských studijních programů, budou řešit zástupci smluvních
stran vzájemným věcným jednáním.
Čl. V
Spolupráce pracovišť AV ČR se SU podle této dohody jim nebrání v obdobné
spolupráci s dalšími vysokými školami či pracovišti.
Čl. VI
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran však
má právo ji vypovědět v jednoroční, popř. delší výpovědní lhůtě, počínající
dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Přitom nesmějí být
dotčena práva již přijatých studentů.
Čl. VII
Zánikem této smlouvy nezanikají dílčí dohody uzavřené mezi jednotlivými
pracovišti AV ČR a jednotlivými fakultami SU, resp. Matematickým ústavem
SU podle § 81 odst. 2 zákona o vysokých školách.
Čl. VIII
Za AV ČR je zmocněn jednat ve věcech upravených touto dohodou pověřený
člen Akademické rady AV ČR a za SU pověřený prorektor.
Čl. IX
Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu.
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Čl. X
Tato dohoda byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dva.

V Opavě dne 23. 3. 2005

V Praze dne 16. 3. 2005

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
rektor SU

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
předsedkyně AV ČR
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