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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 0pava 1, IČ 47813059
zastoupená rektorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.
uzavírají podle ustanovení § 51 občanského zákoníku tuto

RÁMCOVOU SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
I. Všeobecná ustanovení
1.

Účelem této smlouvy je vytvoření užších všestranných vazeb mezi AV
ČR a SU v oblasti vědy, vysokoškolského a celoživotního vzdělávání a
dalších společných zájmů obou institucí.

2.

Na základě této rámcové smlouvy budou:
a) uzavírány dohody mezi smluvními stranami pro specifické
záležitosti, zejména dohoda o vzájemné spolupráci při akreditaci a
uskutečňování doktorských studijních programů,
b) uzavírány samostatné dohody mezi pracovišti AV ČR a součástmi
SU pro konkrétní spolupráci,
c) podporovány ostatní přímé pracovní vztahy představitelů a
zaměstnanců smluvních stran a jejich pracovišť nebo součástí.

II. Hlavní formy spolupráce
1.

Smluvní strany deklarují svůj zájem o spolupráci především v těchto
oblastech činnosti:
a) spolupráce ve vědecké a pedagogické oblasti, zejména pak při
výchově specialistů,
b) podpora účelné vzájemné mobility zaměstnanců jako jsou studijní a
pedagogické výměnné pobyty na pracovištích nebo součástech
smluvních stran,
c) při účelném propojování a využívání finančních a materiálních
prostředků, přístrojů, knihovních a dokumentačních fondů,
d) při budování a využívání informační a komunikační infrastruktury a
výpočetních center.
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2)

Smluvní strany budou podporovat zejména:
a) vytváření společných řešitelských týmů na bázi společných grantů a
za podmínek stanovených grantovými smlouvami,
b) účast zaměstnanců SU v orgánech AV ČR, v jejích hodnotitelských
grémiích, odborných komisích aj.,
c) účast zaměstnanců pracovišť AV ČR ve vědeckých radách SU,
v komisích a radách,
d) účast zaměstnanců pracovišť AV ČR v pedagogické činnosti, při
tvorbě koncepce SU a jejích pracovišť podle potřeb SU,
e) účast zaměstnanců SU na vědecké činnosti a při tvorbě koncepce
vědecké práce AV ČR, zejména jejích vědeckých pracovišť,
f) účelnou mobilitu zaměstnanců obou smluvních stran a zvyšování
jejich odborného a pedagogického růstu vzájemnými studijními a
pedagogickými pobyty včetně získávání vědeckých a pedagogických
hodností,
g) vzájemné konzultace a spolupráci při tvorbě a realizaci výzkumných
záměrů pracovišť AV ČR a pracovišť SU a při vytváření společných
pracovišť nebo center za účelem řešení rozsáhlých společných
vědeckých projektů,
h) užší vazby ve studijních oborech doktorského studijního programu
zahrnující zejména členství v oborových radách, školitelství, témata
disertačních prací a technické zabezpečení programu,
i) společné využívání a rozvoj knihovních fondů a propojení
počítačových sítí AV ČR a SU.

III. Organizační zabezpečení spolupráce
1.

Koordinací spolupráce podle této smlouvy se pověřují
a) člen Akademické rady AV ČR, pověřený spoluprací s vysokými
školami,
b) pověřený zástupce rektora SU.

2.

Povinností pověřených zástupců je:
a) koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi
obou smluvních stran a operativně řešit vznikající problémy,
b) podílet se na přípravě a uzavírání návazných smluv a podílet se na
přípravě vyhodnocování této rámcové smlouvy.

3.

Plnění smlouvy bude vyhodnocováno zpravidla jedenkrát ročně na
úrovni pověřených zástupců.

IV. Závěrečná ustanovení
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1.

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost dnem
podpisu smluvních stran.

2.

Obě smluvní strany mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodů, a to
k termínu stanovenému ve výpovědi; nejkratší výpovědní lhůta je šest
měsíců počínaje prvním dnem měsíce následujícího po doručení
písemné výpovědi.

3.

Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné pouze ve formě
písemných dodatků.

4.

Vztahy v této smlouvě blíže nevymezené se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 283/1992 Sb., o
Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., a
občanským zákoníkem.

5.

Tato smlouva je 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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