Memorandum o spolupráci
při budování pražského AI superhubu

mezi

Českým vysokým učením technickým v Praze,
Univerzitou Karlovou,

Akademií věd České republiky
a

hlavním městem Prahou

1

České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

zastoupené doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem Českého vysokého učení
technického v Praze,

Univerzita Karlova

se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
zastoupená prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy,

Akademie věd České republiky
se sídlem Národní 3, 117 20 Praha 1

zastoupená prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., předsedkyní Akademie věd České republiky
a

hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1

zastoupené MUDr. Zdeňkem Hřibem, primátorem hlavního města Prahy

v reakci na celosvětovou situaci, pokrok a rozvíjené aktivity národních, nadnárodních

a mezinárodních institucí, organizací a společností v oblasti umělé inteligence,

vycházejíce ze společného přesvědčení o nutnosti vytváření a koordinaci komplexního přístupu
oblasti podpory výzkumu, vývoje, vzdělávání, inovací a podnikání v oblasti umělé inteligence
v regionu Praha,

zdůrazňujíce výhody, které plynou ze sdíleného přístupu a spolupráce v oblasti umělé
inteligence,

uzavírají toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum")
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Článek l.
Účel spolupráce

1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci, konzultaci a koordinaci všech
účastníků Memoranda v oblasti podpory výzkumu, vývoje, vzdělávání, inovací a podnikání
v oblasti umělé inteligence (dále také jen „AI") v regionu Praha. Memorandum dále vytváří
prostor pro spolupráci a komunikaci tohoto tématu směrem k dalším subjektům.
2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie všech účastníků není tímto
Memorandem dotčena.

Článek II.
Cíle spolupráce

Účastníci Memoranda deklarují, že budou pražský AI superhub budovat zejména prostřednictvím
naplňování následujících cílů:

1. Podpora a posílení výzkumu a vývoje umělé inteligence v Praze tak, aby se Praha stala
celosvětově konkurenceschopným regionem v oblasti umělé inteligence.
2. Propagace a prezentace výzkumu a vývoje a aplikace AI širší veřejnosti.
3. Vytváření prostředí a podmínek, ve kterých budou talentovaní vědci uvažovat

o akademické kariéře v oboru AI, a to především v Praze nebo České republice.
4. Spolupráce s výzkumnými organizacemi a vytváření příznivých podmínek pro
mezinárodní vědce specializované na AI zaměřené na vzdělávání a výzkum, vývoj a
aplikace.

5. Propagace studia AI na univerzitách a vytváření příznivých podmínek pro toto studium.
6. Zvyšování atraktivity regionu Prahy pro investice ze strany špičkových světových
společností, zahraničního a tuzemského kapitálu.
7. Posilování prostředí pro vznik AI startupů, pracovních míst v oblasti AI, podněcování
českého průmyslu k inovacím zapojujícím AI a podpora jejich realizací.
8. Spolupráce s podniky, veřejným sektorem a mezinárodními institucemi v oblasti AI.
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Článek III.
Zásady spolupráce a principy součinnosti
1. Všichni účastníci Memoranda budou využívat k dosažení společných cílů dostupných

nástrojů, které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
2. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci všech účastníků Memoranda poskytovat
součinnost. Zejména si budou vzájemně poskytovat materiály, informace, kontakty a další
zdroje, které se týkají oblasti rozvoje umělé inteligence, pokud to jejich charakter
umožňuje, a které jsou vhodné k poskytování všem účastníkům Memoranda. Všichni
účastníci budou dbát na to, aby společné cíle byly plněny s ohledem na jejich možnosti a
kapacity promptně a efektivně.

3. Všichni účastníci Memoranda budou formou výměny informací, vzájemných konzultací a
různých projektů spolupráce hledat nejnovější stanoviska, cíle a postupy pro rozvoj jejich
spolupráce.

4. Každý účastník Memoranda bude dbát na to, aby do spolupráce byli začleněni všechny
ostatní účastníci Memoranda a rozhodnutí byla konsensuální.

5. Všichni účastníci Memoranda budou hledat vhodné cesty k naplňování společných cílů a
jejich vyhodnocování.

6. Tímto Memorandem nejsou nijak omezeny nebo dotčeny jakékoliv stávající nebo budoucí
aktivity jednoho nebo více účastníků Memoranda v oblasti umělé inteligence realizované
mimo rámec tohoto Memoranda.

Článek IV.
Ustanovení společná a závěrečná

1. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou všichni účastníci Memoranda nakládat v

souladu s platnými právními předpisy ČR a způsobem, který bude naplňovat cíle tohoto
Memoranda. V případě poskytování informací důvěrného charakteru na to budou
jednotliví účastníci Memoranda upozorněni a zajistí citlivé nakládání s obdrženou
informací.
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2. Všichni účastníci Memoranda budou vhodným způsobem informovat své členy,
pracovníky a orgány o přijetí Memoranda a o rozsahu spolupráce.

3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu všemi
účastníky Memoranda.

4. Toto Memorandum mohou jeho účastníci po vzájemné dohodě změnit či doplnit formou
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek
tohoto Memoranda a podepsány oprávněnými zástupci.

5. Každý účastník může od Memoranda odstoupit. Memorandum pozbývá platnosti také
písemnou dohodou všech jeho účastníků nebo doručením písemného oznámení jednoho
účastníka ostatním účastníkům, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.

6. Účastníci tohoto Memoranda prohlašují, že nic z jeho obsahu nebrání jeho poskytnutí na
základě žádosti ve smyslu informačního zákona, ani jeho uveřejnění.

7. Toto Memorandum je vyhotoveno v osmi stejnopisech podepsaných oprávněnými
zástupci stran, přičemž zástupci každého účastníka Memoranda obdrží ve dvou
vyhotoveních.

5

vPraze

dne ^C> .S- ^>Á

za České vysoké učení technické v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor Českého vysokého učení technického v
Praze

t

\

za Univerzitu Karlovu

C^s-eŁt

a.

A.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy

1

za Akademii věd České republiky

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

předsedkyně Akademie věd České republiky

<

za hlavní město Praha

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor hlavního města Prahy

6

