
Česká republika – Akademie věd České republiky 
se sídlem: Národní 3, 110 00 Praha 1 
IČO: 60165171 
zastoupená: prof. RNDr. Evou Zažímalovou, CSc., dr. h. c., předsedkyní 

a 

Česká republika – Policejní akademie České republiky v Praze 
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 
IČO: 48135445 
zastoupená: plk. v. v. Mgr. Davidem Dlouhým, Ph.D., rektorem 

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku toto 

Memorandum o spolupráci 
(dále jen „Memorandum) 

I. Preambule

Strany jsou si vědomy svého mimořádného potenciálu, vysoké odborné a vědecké 
kapacity, potřeby vzájemného propojení mezi významnými akademickými institucemi 
a nutnosti stálého rozšiřování a využívání nejnovějších poznatků vědy a výzkumu 
v praxi. 

Vycházejíce ze společného přesvědčení, že jejich vzájemná spolupráce přispěje 
k rozvoji vědy a výzkumu v České republice a uznávajíce výhody vytváření budoucího 
prostoru partnerství, se strany dohodly na uzavření tohoto Memoranda. 

II. Působnost obou stran

1. Akademie věd České republiky je organizační složkou státu ustavenou zákonem
č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění. Akademie věd
České republiky plní nezastupitelnou úlohu v systému výzkumu, vývoje a vzdělá-
vání v České republice. Hlavním posláním Akademie věd České republiky a jejích
pracovišť je uskutečňovat výzkum v širokém spektru přírodních, technických, hu-
manitních a sociálních věd. Tento výzkum, ať již svou povahou vysoce speciali-
zovaný nebo interdisciplinární, usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni,
respektuje však přitom aktuální potřeby české společnosti.

2. Policejní akademie České republiky v Praze je státní vysoká škola univerzitního
typu, vůči které vykonává Ministerstvo vnitra České republiky působnosti podle
§ 95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, který stanovuje základní
principy fungování vysokých škol a jejich poslání. Policejní akademie České
republiky v Praze propojuje vysokou kvalitu vzdělávání, vědy a výzkumu v českém
i mezinárodním měřítku a podporuje interdisciplinární spolupráci a interakce mezi
jednotlivými vědními obory.



III. Oblasti spolupráce

1. Strany vyjadřují zájem spolupracovat a přispívat tak k pozitivním výsledkům při
realizaci vědeckých a výzkumných úkolů, při efektivním uplatňování výsledků vě-
decké a výzkumné činnosti v praxi i při popularizaci vědy vůči veřejnosti.

2. Oblastmi spolupráce budou zejména avšak nikoliv výhradně:
a. výzkum v rámci společných pracovišť a společných projektů;
b. společná součinnost Akademie věd České republiky a jejích pracovišť s  Poli-

cejní akademií ČR v Praze a jejími jednotlivými fakultami v oblasti studia;
c. vzájemná účast odborných pracovníků v hodnotících odborných komisích

a oponentních radách a vrcholových poradních vědeckých orgánech institucí;
d. účast pracovníků pracovišť Akademie věd České republiky na pedagogické

činnosti fakult (přednášková a seminární činnost, vedení studentských prací
všech stupňů);

e. podpora výměnných pobytů vedoucích ke zvyšování odborné a pedagogické
kvalifikace pracovníků;

f. podpora sdílení nákladné laboratorní a experimentální techniky a informačních
zdrojů;

g. společné vědecko-popularizační aktivity, a to včetně vzájemného podílu na ak-
cích pořádaných druhou stranou.

3. Pro naplnění záměru Memoranda je vůlí stran uzavřít závazné prováděcí smlouvy,
které stanoví konkrétní práva a povinnosti obou stran.

IV. Společná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností strany výslovně uvádějí, že účelem Memoranda
není konkretizovat, či detailně vymezovat podmínky možné budoucí spolupráce,
nebo se jakkoli zavazovat k plnění nebo k povinnosti uzavřít v budoucnu jakýkoli
smluvní závazek v této oblasti nebo plnit jinou obdobnou povinnost.

2. Uzavřením Memoranda nevzniká žádné straně právní nárok na plnění druhé
strany v rámci vymezené spolupráce.

3. Závazná ujednání budou obsažena až v jednotlivých prováděcích smlouvách,
k jejichž zavírání je toto Memorandum významným podkladem.

4. Všechna oznámení související s Memorandem budou činěna písemnou formou,
podepsaná oprávněným zástupcem oznamující strany a budou doručena do-
poručenou poštou do sídla druhé strany nebo zaslána prostřednictvím datové
schránky.

5. Strany ujednaly, že Memorandum nemůže být postoupeno ani převedeno žádným
způsobem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

6. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu
s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.



7. Informace určené pro média, veřejná prohlášení, propagace, které se týkají tohoto
Memoranda, budou podléhat předchozímu schválení druhé strany. Toto schválení
nebude bezdůvodně odepřeno.

V. Závěrečná ustanovení

1. Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběma stranami.

2. Obě strany mohou Memorandum vypovědět bez udání důvodu v tříměsíční výpo
vědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé straně.

3. Výpověď nemá vliv na práva a povinnosti obou stran, které budou vyplývat
z uzavřených prováděcích smluv.

4. Veškeré změny Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky podepsanými
oprávněnými zástupci obou stran.

5. Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po podepsání dvě vyhotovení.

V Praze dne 6. ledna 2023 

) 

Akademie věd české republiky 

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c. 
předsedkyně 
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Policejní akademie české republiky 
v Praze 

plk. v. v. Mgr. David Dlouhý, Ph.O. 
rektor 


