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MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI  

Smluvní strany 

  

Ostravská univerzita 
se sídlem: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
IČ: 619 88 987 
DIČ: CZ61988987  
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem 
ID datové schránky: 37gj9fm 
(dále jen OU) 
 
a 
Sdružení knihoven České republiky, z. s. 
se sídlem: Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1 
IČ: 70282170 
DIČ: CZ70282170 
zastoupený: RNDr. Tomášem Řehákem, předsedou 
ID datové schránky: 3enrdcq 
(dále jen „SDRUK“) 
  
a  
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 
se sídlem: Praha 1, Mariánské náměstí 190/5, PSČ 110 00 
IČ: 40765407 
DIČ: CZ040765407 
zastoupený: Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D., předsedou 
ID datové schránky: 47hk582 
(dále jen „SKIP“) 
 
(společně také jako „smluvní strany“) 

Vzhledem ke společnému  zájmu rozvíjet vzájemnou spolupráci a vyhledávat její další možnosti 
sjednávají smluvní strany toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum“). 

  
Článek 1 

Základní ustanovení 
 
Smluvní strany tímto veřejně deklarují, že si jsou si vědomy významu vzdělanosti, kulturního a 
znalostního bohatství. Smluvní strany jsou si rovněž vědomy svých povinností vůči veřejnosti, které 
plynou z jejich poslání.  Cílem tohoto memoranda je dlouhodobý rozvoj vzájemné spolupráce v souladu 
s cíli Koncepce rozvoje knihoven v ČR (2021–2027), Strategickým záměrem MŠMT pro oblast VŠ 
(2021+) a Strategickým záměrem OU 2021-2025 v oblasti podpory vzdělanosti, kultivace veřejné 
diskuze a rozvoje občanské společnosti.   
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Článek 2 

Obecná spolupráce 
Smluvní strany se zavazují rozvíjet vzájemnou spolupráci v následujících oblastech: 

a) pořádání přednášek, besed a workshopů, 
b) pořádání akcí za účasti studentů, 
c) dobrovolnická činnost. 
 

 
Článek 3 

Spolupráce v oblasti vzdělávání 
 
Obě strany se zavazují, že budou rozvíjet další spolupráci v oblasti pořádání vzdělávacích akcí pro 
veřejnost v knihovnách, které se budou věnovat zejména celospolečensky významným tématům. 
Ostravská univerzita za tímto účelem zajistí:  

a) seznam relevantních témat, k nimž se odborníci z řad akademiků (případně studentů) mohou 
vyjádřit, 

b) jmenný seznam potenciálních „lektorů“. 
 
Sdružení knihoven ČR a Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR zajistí následující: 

a) seznam knihoven, které mají o akci/téma zájem, 
b) organizaci a propagaci akcí.  

 
 
 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V případě potřeby budou k realizaci spolupráce uzavírány vlastní dílčí, realizační dohody, ve 

kterých budou přesně definovány veškeré závazky a povinnosti smluvních stran. 
2. Z této smlouvy neplyne žádné finanční plnění či finanční závazky pro smluvní strany. 
3. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
4. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu.  

Výpovědní doba se sjednává v délce 60 kalendářních dnů od data doručení druhé smluvní 
straně. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

 
 
 
 

V                    dne 
 
 

 

V                        dne 
 

V                      dne 
 

…………………………………. …………………………………. …………………………………. 
prof. MUDr. Jan Lata, CSC. 

rektor OU 
RNDr. Tomáš Řehák 

předseda SDRUK 
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., 

předseda SKIP 
 
  


		2022-03-31T13:40:22+0200
	Giebisch Roman


		2022-03-31T16:52:17+0200
	RNDr. Tomáš Řehák


		2022-04-08T15:11:47+0200
	prof. MUDr. Jan Lata, CSc.




