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DÍLČÍ DOHODA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI 

PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH 

PROGRAMŮ 

(dále jen „Dílčí dohoda“) 

 

Fakulta chemické technologie při Vysoké škole chemicko - technologické v 

Praze 

se sídlem Technická 5, 166 28  Praha 6 - Dejvice 

IČO: 60461373 

zastoupená děkanem prof. Dr. Ing. Karlem Bouzkem 

(dále jen „FCHT VŠCHT Praha“) 

a 

 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČO: 67985823 

zastoupený ředitelem MUDr. Janem Kopeckým, DrSc. 

(dále jen „Ústav“) 

 

(oba společně dále jen „Smluvní strany“, každý jednotlivě dále jen „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají ve smyslu čl. II. Dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktor-

ských studijních programů uzavřené dne 26. 6. 2018 mezi Akademií věd České repub-

liky a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (dále jen „Dohoda“) tuto Dílčí 

dohodu. Smluvní strany shodně prohlašují, že text Dohody je jim znám. 

 

 

Čl. I 

 

Ústav bude spolupracovat s FCHT VŠCHT Praha na uskutečňování doktor-

ského studijního programu: 
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Bioinformatika 

při školení doktorandů FCHT VŠCHT Praha. 

 

 

Čl. II 

Při společném uskutečňování akreditovaného studijního programu „Bioinformatika“ 

jsou pro obě Smluvní strany závazná všechna ustanovení Dohody, která jsou konkre-

tizována takto: 

 

1. Studenti doktorského studijního programu Bioinformatika jsou studenty FCHT 

VŠCHT Praha  se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími z následujících vnitřních 

předpisů FCHT VŠCHT Praha,  respektive Vysoké školy chemicko – technologické 

v Praze (dále jen „VŠCHT Praha“): 

 

- Studijní a zkušební řád VŠCHT Praha 

- Stipendijní řád VŠCHT Praha 

- Disciplinární řád pro studenty VŠCHT Praha a jejích fakult 

- Přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha 

- Kolejní řád SUZ  VŠCHT Praha 

- Statut VŠCHT Praha 

 

2. Studenti jsou dále povinni řídit se Pracovním řádem VŠCHT Praha a Ústavu a dal-

šími platnými předpisy konkrétního Ústavu. 

 

3. Náplň a organizaci studia v jednotlivých studijních oborech daného studijního pro-

gramu zajišťuje oborová rada studijního programu.       

     

4. Pro studenty doktorského studijního programu může oborová rada navrhnout 

kurzy, semináře a přednášky vypsané VŠCHT Praha, případně na dalších vyso-

kých školách a dalších zainteresovaných ústavech AV ČR.  

 

5. Ústav poskytuje studentovi provozní a technické zabezpečení.  

 

Čl. III. 
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1. Tato Dílčí dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze Smluvních stran však 

může smlouvu písemně vypovědět v jednoroční výpovědní lhůtě, počínající dnem 

doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Součástí výpovědi musí být ustanovení 

zabezpečující podmínky pro dokončení studia již přijatých studentů ve smyslu 

článku V. Dohody. 

 

2. Změny a doplňky této Dílčí dohody musí mít výhradně formu písemných dodatků, 

podepsaných oběma Smluvními stranami. 

 

3. V případě sporů se Smluvní strany zavazují, že spor bude předán k rozhodnutí nej-

prve osobám, uvedeným v této Dílčí dohodě: 

a) za Ústav: ředitel Ústavu 

b) za FCHT VŠCHT Praha: děkan FCHT VŠCHT Praha 

 

Čl. IV. 

 

Tato Dílčí dohoda byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dílčí dohoda nabývá plat-

nosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 

 

      

Za  

Fakultu chemické technologie při Vysoké škole chemicko-technologické v Praze   

 

děkan: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek 

V Praze dne  

 

 

Za  

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 

ředitel: MUDr. Jan Kopecký, DrSc. 

V Praze dne 18. února 2021 
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