Memorandum o spolupráci mezi Úřadem vlády České republiky
a Akademií věd České republiky
Úřad vlády ČR,
jehož jménem jedná vedoucí Úřadu vlády ČR, Ing. Pavel Dvořák
Adresa: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1
IČO: 00006599
a
Akademie věd České republiky,
jejímž jménem jedná prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda
Adresa: Národní 3, 117 20 Praha 1
IČO: 60165171
(dále jen „strany“)
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 160 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů

toto

Memorandum o spolupráci

Úvodní prohlášení
Memorandum o spolupráci stanoví oblasti vzájemné spolupráce mezi Úřadem vlády ČR
a Akademií věd ČR. Rozvoj této spolupráce je dán zájmem na zodpovědném politickém
rozhodování na základě vědeckých informací a expertíz. Obě strany vycházejí z Koncepce
rozvoje činnosti Akademie věd ČR a zejména její části Strategie AV21, úspěšně fungující
platformy spolupráce přijaté odbornou i politickou veřejností.
Vedeny snahou o zvýšení kvality života občanů České republiky a schopnosti státu
vyrovnávat se se současnými i budoucími výzvami se strany dohodly na následujícím:
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I.

Působnosti obou stran

1. Úřad vlády ČR (dále jen „Úřad vlády“) je ústředním orgánem státní správy. Působnost
Úřadu vlády je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vlády
podle tohoto zákona plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým
zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů.
2. Akademie věd ČR (dále jen „Akademie věd“) je organizační složkou České republiky.
Působnost Akademie věd je stanovena zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd
České republiky, v platném znění. Akademie věd plní nezastupitelnou úlohu
v systému výzkumu, vývoje a vzdělávání v České republice. Výzkum uskutečňuje
prostřednictvím jí zřízených pracovišť.

II. Hlavní formy spolupráce
1. Strany s ohledem na svoji působnost a potřeby
podporovat spolupráci především v těchto oblastech:
a. vědy o živé přírodě,
b. vědy o neživé přírodě,
c. sociální a humanitní vědy.

deklarují

svůj

zájem

2. Hlavní formy spolupráce budou zaměřeny především na:
a. využívání nových poznatků výzkumů realizovaných v Akademii věd
v uvedených oblastech věd pro řešení konkrétních cílů s promítnutím do plánu
legislativních i nelegislativních úkolů vlády,
b. zpracování podkladů pro zadávání a přípravu vládních strategií a koncepčních
dokumentů a politik,
c. zvyšování efektivity využívání veřejných zdrojů při realizaci Strategie AV21
Akademie věd i v útvarech vytvářejících odborné zázemí Úřadu vlády,
d. společné organizování odborných seminářů, konferencí, kulatých stolů
a dalších forem otevřené diskuze k daným tématům.

3. Strany budou dle svých možností podporovat zejména:
a. zvyšování efektivity politického rozhodování a realizace politik,
b. sledování vývoje sociálně-ekonomické oblasti v souvislosti s realizací iniciativy
Průmysl 4.0 s cílem aktivního zapojení při její implementaci v podmínkách
České republiky,
c. studium a řešení ekologických problémů vzniklých dřívějšími i současnými
antropogenními vlivy a zkoumání možností eliminace negativních
antropogenních vlivů v životním prostředí.

4. Strany budou spolupracovat i v dalších oblastech v rozsahu stanoveném usnesením
nebo úkolem vlády.
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III. Organizační zabezpečení spolupráce
1. Řízením a koordinací spolupráce podle tohoto Memoranda se pověřují:
a. za Akademii věd ČR – pověřený zástupce AV ČR – místopředseda /
místopředsedkyně Akademie věd ČR,
b. za Úřad vlády ČR – pověřený zástupce – ředitel / ředitelka odboru trvale
udržitelného rozvoje.
2. Pověření zástupci se zavazují zejména:
a. koordinovat rozvoj spolupráce v souladu s potřebami a možnostmi obou stran
a zajišťovat operativní řešení,
b. v rámci spolupráce vyvíjet maximální součinnost při jednotlivých řešeních
a tato důsledně realizovat.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Náklady plynoucí z tohoto Memoranda si nese každá strana sama, vyjma úhrady
účelně vynaložených nákladů vzniklých při zajištění konkrétních analýz a doporučení
zpracovaných pracovišti Akademie věd.
2. Toto Memorandum je uzavíráno na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti
dnem podpisu oběma stranami.
3. Obě strany mohou vypovědět toto Memorandum bez udání důvodů v jednoroční
výpovědní lhůtě, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé straně.
4. Veškeré změny tohoto Memoranda lze provádět pouze písemnými dodatky
podepsanými statutárními orgány obou stran.
5. Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran
obdrží po dvou.

V Praze dne ………………..

……………………………….

………..………………………………………..

za Úřad vlády ČR
Ing. Pavel Dvořák
vedoucí

za Akademii věd ČR
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.,
předseda
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