
SMLOUVA
o spolupráci

uzavřená mezi

Fakultou bezpečnostního managementu
Policeiní akademie ČR v Praze

fdále jen FBM PA ČR)
zastoupenou

děkanem doc. RNDr. |osefem Požárem, CSc.

a

Fakultou biomedicínského inženýrství
Českého vysokého učení technického v Praze

fdále jen FBMI Čvur)
zastoupenou

děkanem prof. MUDr. |ozefem Rosinou, Ph.D.

I.

Účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění spolupráce mezi FBM PA ČR a rgIVII Čvur v oblasti
vzdéIávání, vědy a výzkumu.

II.
Vzdě|ávání

FBM PA ČR a r'nuI Čvur se zavazují, že budou spolupracovat při rozvoji bakalář-
ských, magisterských a doktorských oborů studijních programů orientovaných na
krizové Yízení a ochranu obyvatelstva formou ýměny informací o stávajících i při-
pravovaných studijních programech, na přípravě a zpravování společných akredi-
tačních přihlášek studijních oborů.

0bě fakulty umoŽní, po vzájemné dohodě, absolvování vybraných praktických cvi-
čení a seminářů i delších odborných stáží na sých pracovištích studentům druhé
fakulty a budou si vzájemně pomáhat při vypisování témat bakalářských, magister-
ských a doktorských diplomoých prací, případně poskytovat své učitele jako ve-
doucí čÍ oponenty těchto prací.

FBM PA ČR a r'gi\4l Čvur podpoří účast svých učitelů ve vědeckých a oborových ra-
dách druhé vysoké školy a jako přísedících při státních závěrečných zkouškách.
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III.
Věda a qfzkum

3.1 FBM PA ČR a FBMI Čvur se dohodly na výměně odborných informací týkajících se
problematiky ochrany obyvatelstva a všech oborů s tím souvisejících v zájmu spo-
lečného úsilí o zýšení kvality vědeckého poznávání formou osobních kontaktů, spo-
lečných seminářů a odborných akcí s celorepublikovým i zahraničním dosahem'

3.2 Vedení obou fakult podpoří vzájemnou spolupráci svých učitelů a vědeckých pra-
covníků při řešení ýzkumných úkolů a grantů a podávání přihlášek na nové vědec-
ké projekty s účastí obou univerzitních pracovišť.

IV.
ostatní uiednání

Tato smlouva o spolupráci se uzavírá na dobu 5 let. Po uplynutí tohoto období bude
plnění smlouvy vyhodnoceno a přistoupeno k případnému prodloužení její účinnos-
ti.

Smlouvu je možné vypovědět s šestiměsíční ýpovědní lhůtou, která začne běžet
prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověd'
druhé straně doručena.

obě smluvní strany se zavazují v případě vypovězení smlouvy zabezpečit dokončení
vzdě|ávacího cyklu studentů, kteří jiŽ studují v předmětných studijních oborech.

Změna obsahu smlouvy je možná pouze formou písemného dodatku a se souhlasem
obou smluvních stran.

4.5 Smlouva se řídí režimem občanského zákoníku.

4.6 Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích,zníchŽkaždá Ze stran obdrží po jed-
nom.

4.7 Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účin-
nost od 1''září2013.

V Praze dne 6. záÍí20L3 V Kladně dne 29' srpna 201"3
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doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
děkan FBM PA ČR

Policejníakademie České republiky v Praze
Fakulta bezpečnostního managementu

143 01 praha 4, p.O. BOX 54-1-
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