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Smlouva
o spolupráci v pľojektu vysokoškolského vzdélávání

1. Karlovarsktý kraj
lco: zoggĺ ĺog
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupený: Mgr. Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Karlovarského kraje

2. cVuT v Praze Fakulta dopravní
lČo: ogąozzoo
se sídlem: Konviktská 20,110 00 Praha 1

Zastoupená: doc. lng. Pavlem Hrubešem, Ph.D., děkanem

uzavírají tuto smlouvu o spolupráci v realizacĺ projektu poskytování vysokoškolského
vzdélávání v Karlovarském kraji

ct. I

Preambule
Smluvní strany reagují na reálnou celosvětovou potřebu rnýcviku a vzdělávání v oblasti
civilního letectví a společným postupem chtějí vytvořit příleŽitost pro poskytování
vysokoškolského vzděláv ání v Karlovarském kraj i.

ct. il
Smluvní strany vyjadřují zájem na spolupráci a součinnosti vedoucí k vytvoření pracoviště
Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty dopravní v Karlovarském kraji (dále jen

,,pracoviště cvur KV"), na kterém by mohla probíhat výuka v bakalářských programech pro
oblast letecké dopravy, jako např. ,,Letecká doprava", ,,ProÍesionální pilot", ,,Technologie
ŰdrŽby letadel", které by byly zaváděny na základě zhodnocení poptávky. Výhledově můŽe být
uvaŽováno i o zavedení dalších programů bakalářského i magisterského studia.

ct. ill
Je plánováno, Že studium bude zaměřeno na studenty jak z Ceské republiky,takze zahranićí,
s rnýukou v anglickém jazyce.

ct. tv.
Smluvní strany vyvinou potřebné úsilí pro tvoření podmínek a poskytnou si vzájemnou
součinnost, která by vedla ke vzniku a zajištění prostor a vybudování potřebné infrastruktury,
potřebných ubytovacích a stravovacích kapacit azařízení pro volnočasové a sportovní aktivity
studentů pro pracoviště CVUT KV (dále jen ,,projekt").

ct. v.
Smluvní strany vytvoří do šesti měsíců od podpisu této smlouvy pracovní skupinu sestávající
ze zástupců smluvních stran, která do konce ledna roku2O2o zpracuje plán realizace projektu

a

MĄ



včetně finančních nákladů s rnýhledem do roku 2023, ve kterém budou stanoveny nutné kroky,
postupy a budou deÍĺnované priority.

čl. vl.
Realizaci projektu mohou smluvnístrany zajišťovat dalšími, vzájemně mezi sebou uzavíranými
smlouvami.

čl. vll.
Náklady spojené s realizací projektu nese kaŽdá strana podle toho, jaký úkol bude v jeho rámci
zajĺšťovat.

Gt. vil!.
Smluvní strany se zavazují rozvýet spolupráci s dalšími subjekty, které mají zĄem narealizaci
projektu (např. F AlR, spol. s r.o., která zajišťuje pro cvuĺ v Praze Fakultu dopravní praktický
výcvik studentŮ v oboru ,,Profesionální pilot").

cl. x.
Smlouva se uzavírá na dobu do realizace projektu

Výpověd' můŽe být dána k 31. prosinci kalendářního roku z důvodu, pokud nastaly objektivní
skutečnosti, které realizaci projektu brání.

Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a uýpovědní lhůta začíná běŽet prvního dne měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byla vrýpověd'doručenazbýuĄícím smluvním stranám.

Sm louva zaniká téi. vzĄemnou p ísem nou dohodou sm l uvn ích stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran, účinnosti uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Karlovarský kraj.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platnostĺ originálu, znlchžkaŽdá
ze smluvních stran obdrŻí dva v1ýtisky.
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