
Smlouva o spolupráci 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

mezi smluvními stranami 

Akademie věd České republiky 
se sídlem v Praze 1, Národní 3, PSČ 11000 
IČO 60165171 
jednající prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda 
(dále jen "A V ČR") 

a 

Karlovarský kraj 
se sídlem v Karlových Varech, Závodní 353/88, 360 06 
IČO 70891168 
zastoupený JUDr. Martinem Havlem, hejtmanem kraje 
(dále jen "Karlovarský kraj") 

I. Všeobecná ustanovení 

1) Účelem této smlouvy je vytvoření rámce pro vznik užších všestranných vazeb mezi 
AV ČR a Karlovarským krajem. 

2) Smluvní strany budou podporovat spolupráci ve výzkumu a vývoji v oblastech věd o živé 
a neživé přírodě, sociálních a humanitních vědách s možností využití zpětné vazby 
při overovan1 vědeckých poznatků při jejich aplikaci v Karlovarském kraji. 
Na straně Karlovarského kraje, kterému budou zpřístupněny výstupy výzkumů, bude 
snaha o jejich optimální využívání. 

3) Konkrétní výzkumné a vývojové práce budou realizovány na základě samostatných 
smluv uzavíraných mezi jednotlivými pracovišti AV ČR a jednotlivými subjekty, jichž je 
Karlovarský kraj zřizovatelem nebo které působí na území Karlovarského kraje. 
Karlovarský kraj a AV ČR budou, dle svých možností a kompetencí, podporovat 
uzavírání konkrétních smluv, zejména zprostředkovatelskou činností, koordinační 

činností apod. 
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ll. Hlavní formy spolupráce 

1) Smluvní strany s ohledem na svoji působnost a potřeby deklarují svůj zájem na podpoře 
spolupráce především v těchto oblastech činnosti: 

a) vědy o živé přírodě, 
b) vědy o neživé přírodě, 
c) sociální a humanitní vědy. 

2) Hlavní formy spolupráce budou zaměřeny především na: 

a) společnou účast pracovišť AV ČR a subjektů zřízených Karlovarským krajem 
nebo působících na území Karlovarského kraje na řešení projektů v mezinárodních 
programech, 

b) využití nových poznatků výzkumů z uvedených oblastí věd pro řešení konkrétních 
problémů a zvyšování obecné vzdělanosti v okruhu působení Karlovarského kraje, 

c) vzdělávání a rozvoj vzdělávací soustavy v souladu s dlouhodobým záměrem 
Karlovarského kraje i v celém evropském vzdělávacím prostoru, 

d) popularizaci vědy . 

3) Smluvní strany budou dle svých možností podporovat zejména: 

a) zapojování do evropského výzkumného prostoru, 
b) využití Strukturálních fondů EU pro vědu , výzkum a vzdělávání a přípravu k tomu 

účelu zaměřených projektů , 
c) zvýšení efektivity realizace vědeckých výsledků v oblasti průmyslu a aplikační sféry, 
d) zajišťování infrastruktury v oblasti výzkumu a vývoje, 
e) aktivní politiku zaměstnanosti a sociálně-ekonomickou oblast, 
f) řešení regionálních problémů, 
g) studium ekologických problémů vzniklých dřívějšími i současnými antropogenními 

vlivy a zkoumání možností eliminace negativních antropogenních vlivů v životním 
prostředí kraje, 

h) prohlubování kulturních tradic regionu a výzkum jeho kulturněhistorických odkazů. 

111. Organizační zabezpečení spolupráce 

1) Řízením a koordinací spolupráce podle této smlouvy se pověřují: 

a) za AV ČR- pověřený zástupce AV ČR- PhDr. Taťána Petrasová, CSc. , 
b) za Karlovarský kraj - pověřený zástupce Karlovarského kraje 

2) Povinností pověřených zástupců je zejména: 

a) koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou smluvních 
stran a operativně řešit problémy, 

b) vytvářet předpoklady pro přípravu a uzavírání samostatných smluv ve smyslu 
ustanovení čl. I odst. 3 této smlouvy a podílet se na přípravě jejich pravidelného 
vyhodnocování. 
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IV. Závěrečná ustanovení 

1) Náklady plynoucí z této smlouvy si nese každá smluvní strana sama. 

2) Tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a vstupuje v platnost a účinnost dnem 
jejího podpisu smluvními stranami. 

3) Obě smluvní strany mohou vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů v jednoroční 
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

4) Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými 
statutárními orgány obou smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije na změnu 
osob uvedených v čl. lil. odst. 1 této smlouvy, kdy změny těchto osob budou pouze 
písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

5) Vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy , zejména 
občanským zákoníkem. 

6) Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou. 

7) Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Karlovarského kraje dne 12. 9. 2016 
a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. RK 1037/09/16. 

2 z -n9· 201s 
V Praze dne ......................... . 

rof. Ing. Jiří Drahoš DrSc., dr. h. c. 
předseda AV ČR 

Za správnost: Ing. Lydie Stráská 
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1 2. -09- 2016 
V Karlových Varech dne ..... .. ..... .. . 

JUDr. Martin Havel 
hejtman Karlovarského kraje 


