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Masarykova univerzita
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224,
zastoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D.,

a

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, IČ 60076658,
zastoupená rektorem Prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc.,

a

Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, IČ 00025798,
zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.,

a

Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Zámek 1, 252 43 Průhonice, IČ 67985939,
zastoupený ředitelem doc. RNDr. Janem Kirschnerem, CSc.

a

Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, IČ 67985831, 
zastoupený ředitelem RNDr. Václavem Cílkem, CSc.

a

Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.
Branišovská 1160/31, 370, 05 České Budějovice, IČ 60077344,
zastoupené ředitelem prof. RNDr. Františkem Sehnalem, CSc.  

a

Comenium o.p.s.
Vranovská 1975/1, 251 01 Říčany, IČ 283 64 694,
zastoupené předsedou správní rady doc. RNDr. Zdeňkem Kukalem, DrSc.,



uzavírají

následující dohodu o spolupráci v rámci Národního centra výzkumu polárních oblastí 
(dále jen Centrum) a na společném postupu při budování a činnosti tohoto Centra,

s cílem navázat na tradici českých polárních výzkumů, zejména z 50., 60. a 80. let XX. 
století,  a převzít  odpovědnost za koncepci a plnění stávajících i budoucích vědeckých 
programů  polárního  výzkumu, koordinovat  a  prohloubit  český  výzkum  polárních 
oblastí, usnadnit mezinárodní spolupráci při výzkumu polárních oblastí, vytvořit systém 
komplexního  vzdělávání  mladé  generace  vědců  v polární  problematice  a  seznamovat 
odborníky a veřejnost s výše uvedenými činnostmi a jejich výsledky.  Strany uzavírají 
tuto dohodu u vědomí nutnosti  ochrany přírody a životního prostředí Antarktidy ve 
smyslu zákona č. 276/2003 Sb. o Antarktidě.

I.
Cíle Centra

1. Koordinovat, slučovat a optimalizovat činnost českých vědeckých pracovišť, která se 
zabývají  výzkumem polárních  oblastí  a  podporovat  iniciativy členských organizací 
Centra v těchto činnostech.

 
2. Akcentovat  výzkumná  témata  zaměřená  na  základní  i  aplikovaný  výzkum  v 

jednotlivých  vědních  disciplínách  včetně  současných  globálních  problémů  světa 
ovlivňujících polární regiony (např. globální oteplování, ochrana přírodního prostředí 
před  antropogenními  vlivy,  trvale  udržitelný  rozvoj,  prognózy  vývoje  přírodního 
prostředí polárních oblastí).

3. Reprezentovat  českou  polární  vědu  vůči  zahraničním  národním  i  mezinárodním 
institucím  a  programům  polárního  výzkumu.  Vystupovat  jako  jejich  rovnocenný 
partner při řešení vědeckých i technicko-logistických problémů spojených s polárními 
výzkumy. Spolupracovat při uzavírání a naplňování mezinárodních smluv o spolupráci 
v polárních oblastech.

4. Podílet  se  na  realizaci  jednoho  ze  současných  záměrů  zahraniční  politiky  ČR,  tj. 
aktivně působit ve sféře vymezené Smlouvou o Antarktidě,  a přispět tak k ochraně 
životního  prostředí  jejího  prostoru  a  spolu  s  rozvinutím  systematického  výzkumu 
splnit podmínky pro získání konzultativního statutu v systému Smlouvy o Antarktidě.

5. Po  technické  a  logistické  stránce  zajišťovat  provozuschopnost  a  optimální  využití 
českých  polárních  stanic,  vést  administrativu  spojenou  s jejich  činností,  zajišťovat 
vybavení  expedičních  týmů  a  jejich  přepravu  mezi  ČR  a  polárními  stanicemi  i 
veřejnou propagaci vědeckých polárních programů.

6. Zabezpečovat  pravidelné  vzdělávání,  především  vysokoškolské,  v oborech  polární 
vědy, včetně terénního školení na českých stanicích. Rozvíjet informovanost obyvatel 
České republiky o polárních  oborech a současně vytvářet  podmínky pro propagaci 
české polární vědy. 

7. Shromažďovat  a  evidovat  výsledky  českého  polárního  výzkumu  a  poskytovat 
informace  o  tomto  výzkumu  zejména  formou  samostatné  www-prezentace  a 



mediálními  výstupy  určenými  jak  vědeckým  a  vzdělávacím  pracovištím,  tak  i 
veřejnosti. Realizaci těchto činností bude zabezpečovat zejména Comenium o.p.s.

8. Založit oddělení knihoven Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích  s cílem shromažďovat  polární  vědecká periodika  a  další  informace o 
českém polárním výzkumu.

II.
Právní postavení a organizační zajištění činnosti Centra

1. Centrum není  právním subjektem ani  sdružením účastníků  této dohody bez právní 
subjektivity podle ustanovení § 829 a následujících občanského zákoníku. 

2. Aktivity  Centra  řídí  Koordinační  rada  Centra  (dále  jen  Rada),  která  je  hlavním 
odborným garantem činnosti Centra. 

3. Členství další organizace v Centru vzniká na základě schválení její přihlášky Radou a 
podpisem  příslušného  dodatku  k této  dohodě.  Nutnou  podmínkou  přistoupení 
organizace  k  členství  v Centru  je  její  zaměření  na  systematicky  a  dlouhodobě 
prováděný polární výzkum a závazek její  finanční  spoluúčasti  zejména na provozu 
polárních stanic. 

4. Pracovníci  podílející  se  svou  činností  na  aktivitách  Centra  zůstávají  organizačně 
začleněni  na  příslušných  pracovištích  stran  této  dohody v rámci  jejich  organizační 
struktury.

5. Řízení vědeckých, výzkumných a popularizačních projektů, v jejichž rámci se budou 
uskutečňovat aktivity a realizovat cíle Centra, bude probíhat buď v rámci Centra podle 
pravidel  sjednaných  stranami  této  dohody,  nebo  v rámci  organizační  struktury 
jednotlivých  stran  dohody  a  v souladu  s jejich  vnitřními  normami  podle  pravidel 
stanovených externími poskytovateli prostředků na řešení těchto projektů.

6. Strany této dohody budou uvažovat o postupném převedení Centra na právní formu 
optimální  pro  jeho  efektivní  fungování,  včetně  možnosti  zřízení  centra  s právní 
subjektivitou.

III.
Koordinační rada Centra

1. Řídící činnosti v rámci Centra vykonává Koordinační rada Centra, která se při svém 
rozhodování řídí  zájmy rozvoje české polární vědy.  Funkční období rady je tříleté. 
Rada se schází nejméně dvakrát ročně.

2. Rada jedná v souladu s Jednacím řádem Centra, který bude schválen formou dodatku 
k této dohodě.



3. Každá  ze  smluvních  stran  je  v Radě  zastoupena  jedním  členem,  jehož  jmenuje  a 
odvolává v případě univerzit rektor, v případě ostatních institucí ředitel, resp. předseda 
správní rady. Předsedu volí Rada ze svých členů.

4. Rada koordinuje profilaci a rozsah vědeckovýzkumných činností Centra. V souvislosti 
s tím zejména

a) sestavuje každoroční plán výzkumných činností v polárních oblastech včetně 
plánu využití polárních stanic,

b) vyjadřuje se k návrhům projektů výzkumu a vývoje předkládaných grantovým 
agenturám  a  poskytovatelům  finančních  prostředků  jak  členskými 
organizacemi  Centra,  resp.  jejich  pracovníky,  tak  institucemi  vně  Centra, 
předpokládají-li tyto projekty využití polárních stanic, 

c) projednává  a  doporučuje  profesní  strukturu  expedičních  výzkumných  týmů 
s cílem zajistit úspěšné řešení výzkumných programů,

d) vydává  stanoviska  v souvislosti  s logistickým  zabezpečením  navrhovaných 
projektů  s cílem  optimalizace  logistických  a  výzkumných  činností  českého 
polárního výzkumu,

e) projednává  a  doporučuje  změny  v administrativním  a  logistickém  systému 
správy  stanic,  vydává  doporučující  stanovisko  státním  orgánům  vzhledem 
k nutným provozním nákladům,

f) navrhuje  příslušným  orgánům  (ministerstvům  apod.)  zástupce  ČR  do 
mezinárodních organizací polárního výzkumu, projednává výsledky zasedání 
mezinárodních  organizací  a  připravuje  informace  pro  zodpovědné  státní 
orgány,

g) projednává a navrhuje rozsah a kapacitu vysokoškolské výuky polární vědy a 
předkládá tyto návrhy ke zvážení příslušným univerzitním pracovištím,

h) řídí aktivity Centra a předkládá jeho členským organizacím návrhy směřující 
k získávání finančních prostředků,

i) schvaluje návrhy na nové členské organizace Centra,
j) vytváří  koncepci  popularizace  výsledků  členských  institucí  Centra  formou 

www-prezentací a prezentací v médiích, vytváří podmínky pro propagaci české 
polární vědy a podílí se na vzrůstu informovanosti české populace o přírodním 
prostředí v polárních oblastech.

5. S cílem prevence Rada sleduje plnění povinností členských organizací Centra a jejich 
zaměstnanců, plynoucích z Českého zákona o Antarktidě.

6. S cílem zabezpečení  činností  podle  odst.  4  Rada  sleduje  hospodaření  s finančními 
prostředky určenými jak pro údržbu stavebně technických systémů polárních stanic, 
tak  pro  řešení  výzkumných  programů  stanic,  dbá  na  jejich  optimální  využití  a  na 
dodržování  pravidel  finanční  odpovědnosti  členských  organizací  Centra  vůči 
stavebně-technickým strukturám českých polárních stanic. 



IV.
Formy spolupráce v rámci Centra

Při naplňování cílů Centra budou strany této dohody uplatňovat zejména tyto formy 
spolupráce:

a) spolupráce při řešení projektů výzkumu a vývoje financovaných z veřejných 
prostředků  v souladu  s ustanoveními  zákona  o  podpoře  výzkumu  a  vývoje 
(zákon č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů),

b) smluvní  vztahy  v souladu  s ustanoveními  občanského  nebo  obchodního 
zákoníku – vzájemné poskytování placených služeb.

V.
Využívání polárních stanic

1. Strany  této  dohody  mohou  při  naplňování  vědeckovýzkumných,  výukových, 
vzdělávacích a popularizačních cílů využívat

a) antarktické stanice Johana Gregora Mendela na ostrově Jamese Rosse ve vlastnictví 
Masarykovy univerzity, která byla uvedena do plného provozu v roce 2007,

b) arktické  stanice  na  Svalbardu,  budované  od  roku  2007  Jihočeskou  univerzitou 
v Českých Budějovicích, po jejím dokončení.

2. Strany této dohody se zavazují hradit společně náklady na udržování stanic a jejich 
provoz v jednotlivých výzkumných sezónách podle zásad vycházejících z technických 
a finančních podmínek vymezených podmínkami využívání stanic, a to 

a) na základě svého podílu počtu pracovníků na jednotlivých expedicích,
b) na  základě  nákladů  na  technicko-logistické  operace  spojené  s těmito 

expedicemi nebo přímo vázanými na zabezpečení činností svých pracovníků.

3. Konkrétní způsob financování nákladů na údržbu a provozu polárních stanic bude   
            sjednán dodatkem této dohody nebo samostatnými smlouvami uzavřenými jejími 
            účastníky.

4. Strany této dohody umožní využívání polárních stanic třetím subjektům po schválení 
jejich žádosti Radou a podle zásad, které budou schváleny jako dodatek k této dohodě.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato  dohoda  se  uzavírá  na  dobu  neurčitou.  Kterýkoliv  z účastníků  ji  může 
jednostranně písemně vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je 6 měsíců a 
počne  běžet  prvního  dne  měsíce  následujícího  po  doručení  výpovědi  poslednímu 
účastníkovi.

2. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi účastníky.



3. Dohoda se uzavírá v deseti písemných vyhotoveních. Každý účastník dohody obdrží 
po  jednom  vyhotovení,  po  jednom  vyhotovení  obdrží  také  Ministerstvo  školství, 
mládeže  a  tělovýchovy  ČR,  Ministerstvo  životního  prostředí  ČR  a  Ministerstvo 
zahraničních věcí ČR.

V Brně dne

Za   Masarykovu univerzitu

Za   Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích

Za   Českou geologickou službu

Za   Botanický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Za   Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Za   Biologické centrum Akademie věd České republiky, v.v.i.

Za   Comenium o.p.s.


