
Příloha č. 1 - Opatření rektora č. 26/2019 - Spolupráce v rámci organizace studia doktorského studijního 

programu akreditovaného na více fakultách Univerzity Karlovy 

 
Dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorského 

studijního programu 
 …………1  

 

 
 
 
Univerzita Karlova, Fakulta ………… 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
se sídlem fakulty:…………… 
zastoupena:……….. 

kontaktní osoba:  ……………. 
 
 
a 
 
Univerzita Karlova, Fakulta ………….. 
IČO: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
se sídlem fakulty: ………….. 
zastoupena: ……………… 
kontaktní osoba: …………….. 
 

 

(společně také jen „smluvní strany“ či „zúčastněné fakulty“) 
 
 

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů   

 
 

Čl. 1 Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany se zavazují paritně spolupracovat při uskutečňování společně 

akreditovaného doktorského studijního programu ………..1 v ……….2 formě studia 
(dále jen „předmětný studijní program“), ve smyslu čl. 22 odst. 3 písm. c) Statutu 

Univerzity Karlovy, v platném znění (dále jen „Statut UK“). 
2. Smluvní strany budou společně vytvářet příznivé podmínky pro řádnou výuku 

a odborný i lidský růst studentů, pro efektivní práci akademických pracovníků 
a užívání finančních prostředků, studijních materiálů i technického vybavení. 

3. Smluvní strany se zavazují při plnění této dohody dodržovat zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

                                                           
1 Doplňte název studijního programu; 
2 Doplňte formu studia 
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školách), ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní předpisy Univerzity Karlovy 

a vnitřními předpisy zúčastněných fakult. 
4. Zúčastněné fakulty respektují rozhodnutí druhé smluvní strany/ostatních smluvních 

stran3 ve věcech studia předmětného studijního programu studentů zapsaných ke 
studiu na dané fakultě. 

5. Smluvní strany sdílí všechny údaje o zapsaných studentech.  
 
 

Čl. 2 
Uskutečňování a tvorba studijního programu 

1. Všechny smluvní strany se při uskutečňování předmětného studijního programu 
budou podílet na: 
a) sestavování individuálních studijních plánů v souladu s rámcovým individuálním 

studijním plánem uvedeným v žádosti o akreditaci předmětného studijního 

programu, nebo v návrhu uskutečňovat předmětný studijní program v rámci 
institucionální akreditace, 

b) dohledu na průběh studia jednotlivých studentů předmětného studijního 
programu, a to formou zastoupení zaměstnanců obou/všech zúčastněných fakult 
v oborové radě předmětného studijního programu, 

c) personálním zabezpečení předmětného studijního programu, zejména 
personálním zajištění výuky, školitelů doktorandů, členstvím ve 
zkušebních komisích, personálním zajištění státních doktorských zkoušek 
a obhajob disertačních prací, 

d) materiálním zajištění výuky, zejména zajištění techniky a prostor, 
e) informačním zabezpečení výuky spočívajícím zejména v umožnění přístupu 

jednotlivým studentům k dostupným informačním zdrojům. 

2. V oborové radě předmětného studijního programu jsou zastoupeni zaměstnanci 
univerzity v pracovním poměru zařazení na obou/všech zúčastněných fakultách 
vyváženě při zachování dostatečného počtu osob mimo akademickou obec 
zúčastněných fakult i univerzity podle Statutu UK.  

3. Jmenování a odvolání členů oborové rady a garanta předmětného studijního 
programu provede rektor na návrh děkanů zúčastněných fakult předložený mu po 
vzájemné dohodě a po vyjádřeních příslušných vědeckých rad.  

4. Oborová rada navrhuje školitele pro jednotlivé studenty s přihlédnutím k jejich 
odbornému zaměření a k potřebám obou/všech smluvních stran. Školitele na 
základě takových návrhů jmenuje a odvolává děkan fakulty, na které je student 
zapsán. Vnitřní předpisy fakulty stanovující pravidla možného výkonu činnosti 
školitele se vztahují výlučně na zaměstnance příslušné zúčastněné fakulty a nelze je 

vztahovat na školitele z druhé/jiné zúčastněné fakulty. 
5. Podklady pro přípravu žádosti o akreditaci studijního programu, příp. návrhu 

studijního programu v rámci institucionální akreditace vypracovávají zúčastněné 
fakulty ve vzájemné spolupráci pod vedením budoucího garanta studijního 
programu. Fakulty si poskytnou vzájemnou součinnost ve sdílení údajů nezbytných 
k podání žádosti o akreditaci studijního programu, příp. návrhu studijního 
programu v rámci institucionální akreditace.  

                                                           
3 Nehodící se škrtněte (dle počtu smluvních stran, i dále v dohodě kurzívou) 
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Čl. 3 

Přijímání ke studiu, průběh a ukončení studia  
 

1. V podmínkách přijímacího řízení bude uvedena skutečnost, že předmětný studijní 
program je realizován na obou/všech fakultách ve vzájemné spolupráci a že 
přihlášku ke studiu lze podat jen na jednu z fakult. 

2. Pokud se smluvní strany před vyhlášením podmínek přijímacího řízení do daného 
akademického roku nedohodnou, že přijímací řízení vypíše jen jedna fakulta/více 
zúčastněných fakult, vyhlašují vlastní přijímací řízení všechny/obě fakulty, přičemž 
se dohodnou na stanovení shodných podmínek pro přijetí ke studiu. 

3. A.4 Zkušební komise pro přijímací řízení ke studiu v předmětném studijním 
programu jsou na každé z fakult jmenovány samostatně. V každé takové zkušební 

komisi bude alespoň jeden pracovník z každé zúčastněné fakulty.  
B. Zkušební komise pro přijímací řízení ke studiu v předmětném studijním 
programu je společná s účastí alespoň jednoho pracovníka z každé zúčastněné 
fakulty. Členové jsou v souladu s příslušnými předpisy jmenováni děkany fakult 
s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření a k potřebám obou/všech smluvních 
stran.5 

4. Průběh studia je dán individuálním studijním plánem, který je v souladu 
s rámcovým studijním plánem uvedeným v žádosti o akreditaci studijního 
programu, resp. v návrhu předmětného studijního programu schváleného v rámci 
oprávnění uskutečňovat předmětný studijní program, a schvaluje jej oborová rada. 

5. Výuka v souvislosti s plněním studijních povinností probíhá pro studenty 
obou/všech fakult společně, pokud to organizační podmínky dovolují. 

6. Rozhodování v záležitostech studia je v kompetenci děkana fakulty, na které je 
student zapsán. 

7. V rámci hodnocení individuálního studijního plánu hodnotí oborová rada studenty 
zúčastněných fakult podle společných kritérií, přičemž respektuje odlišné zvyklosti 
organizace hodnocení studia na zúčastněných fakultách. Při hodnocení využívají 
hodnotitelé na všech úrovních slovního hodnocení.  

8. Nelze vztahovat vnitřní pravidla organizace hodnocení jedné ze zúčastněných fakult 
na studenty fakulty jiné. Případné spory řeší děkani (příslušní proděkani) 
zúčastněných fakult.   

9. V případě prezenčního doktorského studia je studentovi přiznáváno doktorské 
stipendium. Organizace přidělování stipendia i jeho výše je upravena v souladu 
s vnitřními pravidly přiznávání doktorských stipendií na každé fakultě.  

10. Stipendia se jednotlivým studentům přiznávají podle předpisů platných na fakultě, 
kde je student zapsán ke studiu.  

11. Studenti vykazují vědecké výstupy do příslušných bibliografických databází (IS 
VEDA) na té fakultě, kde jsou zapsáni a respektují přitom pokyny, které fakulta 

                                                           
4 Rozdělení odstavce na varianty A a B reflektuje čl. 2 odst. 5 OR XX/2019 dle něhož je komise společná 
nebo samostatná. Ponechá se tedy pouze jedna z variant. 
5 Ve vzoru je uveden možný způsob řešení, možné zvolit i jiný, při zachování podmínky alespoň jednoho 
pracovníka z každé zúčastněné fakulty  
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k této evidenci vydala. Hodnocení relevantnosti publikačních i konferenčních 

výstupů v rámci doktorského studia náleží oborové radě.  
12. Organizace evidence zahraničních stáží jako povinné součásti doktorského studia 

zohledňuje způsoby evidence zahraničních stáží na zúčastněných fakultách. Uznání 
relevance zahraničního pobytu ve vztahu ke studiu náleží oborové radě. 

13. Po řádném ukončení studia bude absolventům předmětného studijního programu 
vydán vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu v souladu se zákonem o vysokých 
školách a vnitřními předpisy UK prostřednictvím té fakulty, na které je student 
zapsán.  

 
 

Čl. 4 
Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce 

Státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce vykonává student na té fakultě, 

kde je zapsán. Předseda a členové komise pro státní doktorskou zkoušku a komise 
pro obhajobu disertační práce jsou na návrh oborové rady jmenováni děkanem 
příslušné zúčastněné fakulty podle pravidel, která zohledňují vnitřní předpisy té fakulty, 
na níž je student zapsán.  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, členem komise bude 
alespoň jeden pracovník z jiné zúčastněné fakulty. Alespoň jeden člen nesmí být členem 
akademické obce žádné ze zúčastněných fakult. 
 

 
 

Čl. 5 
Finanční zabezpečení 

1. Každá ze smluvních stran nese sama své náklady vzniklé realizací této dohody. 

Každá ze smluvních stran bude vyplácet mzdu či odměnu pouze svým 
zaměstnancům podílejícím se na uskutečňování předmětného studijního programu.  

2. Náklady vzniklé v souvislosti s uskutečňováním studia jednotlivého studenta, 
zvláště cestovní náhrady, nese fakulta, na níž je student zapsán. 

3. Náklady na odměny za vypracování posudků oponentů, kteří nejsou členy 
akademické obce příslušné fakulty, na členství v komisích pro státní doktorskou 
zkoušku a obhajobu disertační práce členů komisí mimo akademickou obec 
příslušné fakulty hradí ta fakulta, na které je příslušný student zapsán. 

4. Případné další náklady vznikající s obecným fungováním předmětného doktorského 
programu se sdílí paritně.  

5. Smluvní strany se zavazují usilovat o získávání finančních prostředků na podporu 
rozvoje předmětného studijního programu, a to zejména grantů, darů, apod. 
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Čl. 6 

Cotutelle 
V případě uzavírání smlouvy o dvojím vedení disertační práce vede jednání se 
zahraniční vysokou školou ta fakulta, jejíž student o studium pod dvojím vedením 
usiluje.  
 
 

Čl. 7 
Evaluace studijního programu 

V rámci evaluace studijního programu a hodnocení jeho kvality si zúčastněné fakulty 
poskytnou vzájemnou součinnost při sdílení a vykazování příslušných údajů a dat.  

 
Čl. 8 

Platnost, účinnost a trvání dohody 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda se uzavírá a nabývá účinnosti dnem 
podpisu poslední ze smluvních stran. 

2. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení platnosti akreditace 
předmětného studijního programu, resp. oprávnění uskutečňovat předmětný studijní 
program. V případě záměru prodloužení platnosti akreditace, resp. oprávnění 
uskutečňovat předmětný studijní program, se smluvní strany dohodly, že budou 
jednat o prodloužení platnosti této dohody. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto dohodu kdykoli bez udání 
důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden rok, není-li ve výpovědi stanovena lhůta delší, 
a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po měsíci, v němž 
byla výpověď druhé smluvní straně/poslední ze smluvních stran doručena dle 
následujícího odstavce. 

4. Výpověď dohody se doručuje písemným oznámením druhé smluvní straně/všem 
smluvním stranám osobně, nebo na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, a to ve 
formě doporučené zásilky do vlastních rukou s dodejkou. Zásilka se považuje 
za doručenou sedmým dnem po odeslání, i když si ji adresát nepřevzal. 

5. Smluvní strany se v případě výpovědi této dohody zavazují učinit taková opatření, 
aby nedošlo k narušení práv studentů předmětného studijního programu, 
a zabezpečit řádné personální, materiální, technické a finanční podmínky 
pro možnost řádného ukončení studia těchto studentů. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ustanovení 
1. Veškeré změny a doplňky této dohody mohou být provedeny pouze se souhlasem 

všech smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků. To platí i pro tuto 
klauzuli. Smluvní strany se dohodly, že změny kontaktních osob uvedených v záhlaví 
dohody nevyžadují písemný dodatek k dohodě. Dostačující je jednostranná písemná 
informace zaslaná druhé smluvní straně/smluvním stranám na adresu uvedenou 
v záhlaví této dohody. 

2. Dohoda má celkem … stran (… stran vlastní dohoda a … stran přílohy) a vyhotovuje se 
ve …. exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
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3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjadřuje jejich pravou, svobodnou 

a vážnou vůli a že neuzavírají tuto dohodu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, 
a zavazují se k jejímu plnění, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………………………………    V Praze dne …………………………………………………… 

 

 

 

………………………………………………………            ………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………………           …………………………………………………………………… 


