
Dohoda o spolupráci mezi Podnikohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické 
v Praze a Ministerstvem kultury České republiky 

uzavřená podle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

Podnikohospodářská fakulta  
Se sídlem v Praze 3, náměstí Winstona Churchilla 4 
Jednající děkanem podnikohospodářské fakulty prof. Ing. Ivanem Novým, CSc. 
(dále jen FPH VŠE)  
 
a 
 
Organizační složka státu - Ministerstvo kultury  
Se sídlem v Praze 1, Maltézské náměstí 471/1 
Jednající ministrem  
PhDr. Lubomírem Zaorálkem 
(dále jen MK ČR) 
 
 
 

I. 
Smluvní strany uzavírají dohodu, která vymezuje obsah dlouhodobé spolupráce mezi 
Vysokou školou ekonomickou v Praze a Ministerstvem kultury se zaměřením na 
prohlubování poznatků a jejich praktické aplikace v oblasti kultury a pomoc studentům FPH 
VŠE v získávání praktických zkušeností a zlepšování studijních podmínek. 
 
 

II. 
1. FPH VŠE poskytne MK ČR: 
 
a. poradenskou a expertní činnost; 
b. konzultace při formulaci výzkumných záměrů a odborné posudky, oponentury a 

analýzy; 
c. spolupráci při formulaci kulturně politických a koncepčních materiálů MK ČR; 
d. spolupráce při zadávání, realizaci a vyhodnocování dílčích kulturologických výzkumů 

a studií vztažených ke kultuře 
 

2. MK ČR poskytne FPH VŠE podle možností: 
 
a. podkladové materiály, nezbytné pro zpracování analýz, studií, výzkumných záměrů a 

ostatních výstupů, uvedených v bodu 1; 
b. studentům fakulty možnost odborné praxe, stáží, konzultací při zpracování 

závěrečných prací, které se vztahují k problematice v působnosti MK ČR 
c. součinnost v pedagogické činnosti – specializované přednášky pracovníků MK ČR 

v rámci oboru Arts management 
 



3. FPH VŠE a MK ČR se budou o svých záměrech a potřebách vzájemně informovat, 
spolupráci budou společně plánovat a koordinovat tak, aby byla efektivní a 
hospodárná 

 
 

 
 

III. 
 
Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
 
 

IV. 
 
1. Ve věcech této smlouvy jednají: 
a. jménem FPH VŠE – doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., nebo osoba jím pověřená 
b. jménem MK ČR – Mgr. Milan Němeček, Ph.D., nebo osoba jím pověřená 
 
2. MK ČR zajistí plnění podle čl. II odst. 2 písm. b) prostřednictvím jednotlivých útvarů 

MK ČR, přičemž bude podle možností vycházet z požadavků FPH VŠE. 
 
3. FPH VŠE zajistí plnění čl. II., odst. 1., písm. a), b), c), d) na základě dílčí smlouvy, za 

dohodnutou cenu. 
 

4. Konkretizace spolupráce a plnění dohody budou pravidelně vyhodnocovány. 
 
 

V. 
 
1. Změny a dodatky k této dohodě budou prováděny písemně, se souhlasem obou 

smluvních stran 
2. Tato dohoda je vyhotovena v osmi výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží čtyři 

vyhotovení. 
3. Dohoda vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.   

 
 
V Praze, dne: 30. 09. 2020 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze          Ministerstvo kultury 
 
 
 
 
 
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.                                                        PhDr. Lubomír Zaorálek 

        děkan FPH VŠE                                                                         ministr kultury 

                                                                               


