MEMORANDUM
O SPOLUPRÁCI, PODPOŘE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Název:
Sídlo:
IČ:
Jednající osoba:

ČVUT v Praze – Fakulta biomedicínského inženýrství
nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
68407700
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan
(dále také „FBMI“)
a

Název:
Sídlo:
IČ:
Jednající osoba:
Zapsaná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-Kunratice
K Libuši 7, 148 00 Praha 4
00231134
Ing. Lenka Alinčová, starostka
u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
2000690389/0800
(dále také „MČ Kunratice“)

(dále také společně jako „Strany“ nebo kterákoli z nich jako „Strana“)
uzavírají níže uvedeného dne na základě svojí skutečné, svobodné a vážné vůle toto Memorandum
o spolupráci, podpoře a poskytování informací (dále jen jako „Memorandum“).

1.

PREAMBULE



FBMI je fakultou Českého vysokého učení technického, která vznikla na základě rozhodnutí
Akademického senátu ČVUT ze dne 15. 12. 2004 a souhlasného stanoviska Akreditační komise MŠMT ČR dne 27. května 2005, jejímž cílem je vytvoření ústředního koordinačního pracoviště výzkumných a výukových aktivit v oboru biomedicínského inženýrství.



MČ Kunratice vznikla dne 24. listopadu 1990 zákonem ČNR č. 418/1990 Sb. o hlavním městě
Praze ze dne 9. 10. 1990. Jedná se o subjekt vzniklý ze zákona, zabývající se všeobecnou veřejnou správou. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem
a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení Městské části, jejích orgánů a jejich
působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze zvláštní zákony a Obecně závazná
vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy „Statut hlavního města Prahy“. Městská část plní úkoly
patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené Statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených
zákonem o hl. m. Praze a Statutem hl. m. Prahy nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a
ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.
Je subjektem vzniklým ze zákona a navazuje na působení Místního národního výboru v Praze
4 – Kunraticích.

1



Před uzavřením tohoto Memoranda Strany bez jakýchkoliv výhrad a připomínek prohlašují,
že mají zájem na uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci, které bude založeno na základě
ekvity a bude výhodné pro obě Strany.

2.

PŘEDMĚT MEMORANDA



Předmětem tohoto Memoranda je vzájemná spolupráce mezi FBMI a MČ Kunratice spočívající
ve vzájemné podpoře a poskytování informací ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti
v oblasti hospodářských a organizačních opatření pro krizové stavy. Spolupráce bude spočívat ve společné výměně informací, výzkumu, vývoji, publikační, osvětové a pedagogické činnosti.



Strany uzavírají toto Memorandum za účelem úspěšného dosahování cílů Stran, a to zejména
v oblastech, které jsou pro Strany prioritní. Obě strany berou na vědomí, že plnění této
smlouvy je vždy odvislé od časových možností zástupců MČ, u kterých by plnění povinností
dle této smlouvy bylo plněním v rámci pracovního poměru. Nemožnost jakéhokoli plnění závazků z této smlouvy zástupci MČ z těchto časových důvodů nezakládá porušení povinností
plynoucích z této smlouvy.

3.

VZÁJEMNÉ ZÁVAZKY STRAN



Spolupracovat, podporovat se a poskytovat si informace ve vztahu k záležitostem, které jsou
předmětem jejich zájmu.



Poskytovat potřebnou a včasnou součinnost, aby mohlo být toto Memorandum úspěšně naplňováno.



Postupovat a jednat tak, aby byly chráněny oprávněné zájmy druhých Stran, a pokud to bude
možné, budou si za účelem prosazování těchto zájmů poskytovat vzájemně podporu.



Výsledky společné činnosti se mohou poskytovat třetí osobě pouze na základě písemné dohody obou Stran. Toto ustanovení neplatí v případě, že se jedná o společnou publikaci výsledků řešeného projektu autorů obou Stran.



Pokud bude výsledkem společné činnosti dílo chráněné zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít s příslušnými autory smlouvu o poskytnutí
licence.



Způsob případného komerčního využití výsledků vzájemné spolupráce v jednotlivých oblastech bude mezi stranami sjednán v konkrétních smlouvách.



Toto Memorandum nezakládá závazek žádné ze Stran k finančnímu plnění.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V oblasti vzdělávání a odborné pomoci se MČ Kunratice zavazuje zejména:


umožnit dle potřeby FBMI a možností MČ Kunratice praxe a stáže studentů na jeho vybraných
pracovištích v rozsahu maximálně 3 studentů ročně ;
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na základě požadavku FBMI a možností MČ Kunratice připravit témata pro bakalářské a diplomové práce (témata budou obsahovat název, popis problému a jméno konzultanta přiřazeného od MČ Kunratice) v rozsahu maximálně 3 ročně;



v případě požadavku FBMI vyslat zástupce MČ Kunratice do zkušební komise pro státní
zkoušky dle časových možností zaměstnanců MČ Kunratice .

4.2 V oblasti vzdělávání a odborné pomoci se FBMI zavazuje zejména:


informovat studenty o možnosti praxí a stáží u MČ Kunratice;



nabídnout studentům FBMI témata bakalářských a diplomových prací poskytnutých MČ Kunratice;



poskytnout odborné konzultace pro pracovníky MČ Kunratice;



v případě požadavku MČ Kunratice připravit přednášku na odborné téma v prostorách FBMI
nebo MČ Kunratice.

4.3 V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se MČ Kunratice zavazuje zejména:


připravit témata výzkumných projektů pro spolupráci s odbornými pracovišti FBMI podle
vzájemné dohody;



připravit veškeré podklady k dohodnutým výzkumným projektům Stran;



po vzájemné dohodě bezplatně zapůjčit přístroje a pomůcky potřebné pro řešení společných
projektů.

4.4 V oblasti vědecko-výzkumné činnosti se FBMI zavazuje zejména:


poskytnout součinnost a odborné kapacity (studenty FBMI) při společném výzkumu, vývoji a
testování ve smluvených oblastech řešené problematiky;



po vzájemné dohodě bezplatně zapůjčit přístroje a pomůcky pro řešení společných projektů.

4.5 V oblasti personální a marketingové spolupráce se MČ Kunratice zavazuje zejména:


umožnit svým zaměstnancům po vzájemné dohodě konzultování bakalářských a diplomových prací se studenty FBMI;



ve spolupráci s FBMI provést individuální prezentace k oslovení studentů FBMI s cílem náboru budoucích zaměstnanců MČ Kunratice a jeho partnerů;



ve spolupráci s FBMI umístit propagační materiály ČVUT týkající se edukace a vědy v prostorách MÚ Kunratice



v rámci svých možností podpořit odborné aktivity FBMI.

4.6 V oblasti personální a marketingové spolupráce se FBMI zavazuje zejména:


informovat MČ Kunratice o konání akcí FBMI s možností jeho prezentace;



umožnit individuální prezentaci MČ Kunratice k oslovení studentů FBMI s cílem případného
náboru budoucích zaměstnanců MČ Kunratice a jeho partnerů;



umožnit umístění propagačních materiálů MČ Kunratice v prostorách FBMI k tomu určených
k oslovení studentů na akcích FBMI (Den otevřených dveří, apod.);



zprostředkovat MČ Kunratice možnost publikování v periodicích ČVUT se zaměřením na jeho
představení a aktuální zajímavosti ve spojení s informacemi o spolupráci s FBMI.
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5.

DOHODNUTÉ AKTIVITY



Strany se dohodly, že za účelem naplňování předmětu a dosažení účelu tohoto Memoranda
podniknou zejména následující aktivity:



informace na www stránkách, prolink obou Stran,



kontaktní jednání odborných pracovníků Stran.

6.

DOBA TRVÁNÍ MEMORANDA



Toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od data jeho uzavření.



Toto Memorandum může být písemně jednostranně vypovězeno s výpovědní dobou tři měsíce. Výpovědní doba počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé Straně.

7.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Toto Memorandum se uzavírá ve čtyřech autentických vyhotoveních, z nichž každá Strana
obdrží dvě.



Veškeré spory vyplývající z tohoto Memoranda budou řešeny smírně vzájemným jednáním
vrcholných představitelů Stran.



Toto Memorandum lze doplňovat či měnit pouze formou písemných, očíslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci Stran.



Strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých z Memoranda.



Strany prohlašují, že toto Memorandum představuje projev jejich skutečné, svobodné, a
vážné vůle, a jako takové ho stvrzují svými podpisy.



Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha - Kunratice“ vedeném městskou částí, který
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách Městské části Praha - Kunratice na
síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh a případných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne

………………………………………………………
Ing. Lenka Alinčová, starostka

V Kladně dne

………………………………………………………
prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., děkan
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