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RÁMCOVÁ SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 
mezi 

Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze  
a Ministerstvem kultury  

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

 
Smluvní strany: 
 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 
sídlo:  nám. Jana Palacha 80 
116 93 Praha 1 
IČO: 60461071 
zastoupená: prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., rektor 

(dále také jako „UMPRUM“) 
 
a 
 
Ministerstvo kultury 
sídlo: Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1  
IČO: 00023671 
zastoupené: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury 

(dále také jako „MK“) 
 
(společně dále také jako „Smluvní strany“). 

 
 
     PREAMBULE 
 

1. UMPRUM je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích institucí v České republice, 
jejímž posláním je umožnit v souladu s demokratickými principy přístup 
k vysokoškolskému vzdělání, získání odpovídající profesní kvalifikace a přípravu 
pro uměleckou práci v oblasti malby, sochy, ilustrace a grafiky, architektury, 
oděvního, textilního, produktového i grafického designu, fotografie, keramiky a 
porcelánu. UMPRUM spoluprací partnerskými subjekty pečuje o kvalitu vzdělání 
svých absolventů a jejich úspěšné uplatnění v praxi. 
 

2. Ministerstvo kultury podle § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je 
ústředním orgánem státní správy pro umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní 
památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání 
neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a 
jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění 
autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury. 

 
3. Cílem Rámcové smlouvy je vymezení základního rámce spolupráce Smluvních stran, 

a to v souvislosti s poskytováním součinnosti v oblastech dále v Rámcové smlouvě 
vymezených. 
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I. 
Předmět Rámcové smlouvy 

 
1. Smluvní strany vyjadřují svůj zájem rozvíjet vzájemnou spolupráci, a to zejména 

v oblasti spolupráce na vědeckovýzkumných projektech, rozvoji kulturních a 
kreativních odvětví a spolupráce na výstavních a vzdělávacích projektech, jak popsáno 
blíže v následujících odstavcích. 

 
2. Smluvní strany budou spolupracovat a využívat vzájemné synergie na obou stranách, 

podle možností a zájmů Smluvních stran a s přihlédnutím k jejich kapacitním 
možnostem, zejména následujícími formami: 

• Vzájemná propagace a medializace, 
• Vzájemná spolupráce v oblasti podpory a rozvoje kulturních a kreativních 

průmyslů,  
• Poskytnutí odbornosti ze strany UMPRUM k formulaci kulturně politických a 

koncepčních materiálů MK ČR, zejména pak Strategie kulturních a kreativních 
průmyslů,  

• Vzájemná spolupráce na propagaci české kultury v zahraničí, 
• Poskytnutí odbornosti ze strany UMPRUM v otázkách národní prezentace, 
• Vzájemná spolupráce na výstavní a publikační činnosti prezentující český 

design, umění, architekturu a další kreativní obory. 
• Organizování společných akcí za účelem zvýšení informovanosti o umění a 

kreativních průmyslech. 
• Poskytování partnerství a záštit vybraným akcím. 

 
3. Smluvní strany mohou dohodnout i jiné formy a oblasti spolupráce. 
4. Smluvní strany prohlašují, že si navzájem poskytnou veškerou potřebnou součinnost 

k plnění této Rámcové smlouvy a zavazují se vyvinout maximální úsilí k tomu, aby 
sjednané plnění podle této Rámcové smlouvy bylo ve vzájemné spolupráci a 
součinnosti využito v maximální možné míře v souladu s cílem touto Rámcovou 
smlouvou deklarovaným. 

5. Smluvní strany v návaznosti na tuto Rámcovou smlouvu mohou uzavřít další smluvní 
ujednání pro bližší specifikaci spolupráce a bližší vymezení práv a povinností 
Smluvních stran.  

6. Ve věcech této smlouvy jsou oprávněny jednat následující osoby: 
a. za MK ČR: Mgr. Milan Němeček, Ph.D., nebo osoba jím pověřená 
b. za UMPRUM: doc. MgA. Radek Sidun, prorektor pro vnější vztahy a 

mezinárodní spolupráci, nebo osoba jím pověřená 
 

II.  
Trvání Rámcové smlouvy 

 
1. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Smluvní strany se dohodly, že dobu trvání této Rámcové smlouvy lze ukončit: 

a) písemnou dohodou Smluvních stran; 
b) uplynutím výpovědní doby, která činí tři kalendářní měsíce, a to na základě 

písemné výpovědi podané kteroukoliv ze Smluvních stran; výpovědní doba 
počíná běžet prvním kalendářním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. 
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III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit a doplňovat výhradně na základě písemných, 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Rámcové smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv podmínek. 

3. Tato Rámcová smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany vedeny zájmem o další spolupráci si výslovně přejí zachovat vztahy 
podle této Rámcové smlouvy a zavazují se vykládat veškerá její ustanovení ve 
prospěch sjednaného vztahu. 

5. Oprávnění zástupci Smluvních stran prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu řádně 
přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle a nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy. 

 
 
 
V Praze dne: 30. 09. 2020       
 
 
 
 
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Ministerstvo kultury 
 
 
 
 
 
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.  PhDr. Lubomír Zaorálek 
rektor UMPRUM      ministr kultury 


