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Západočeská univerzita v Plzni
se sídlem:
lČ:
jednající:

lČ:
jednající:

(dále jen ,,zČv" na straně jedné)

a

statutární město Plzeň
adresa pro doručování: náměstí Republiky ]., 306 32 Plzeň

Univerzitní ul. 8, 306 'J'4 Plzeň
497775t3
doc. PaedDr. llonou Mauritzovou, Ph. D., rektorkou

00075370
Mgr. Martinem Baxou, primátorem města Plzně

(dále jen ,,město Plzeň" na straně druhé)

uzavírají Smlouvu o partnerstvív následujícím znění:

Preambule

Město Plzeň je městem s dlouhou tradicí vysokoškolského vzdělávání. Je si vědomo důleŽitosti
vzdělání pro město i celý západočeský region. Proto v návaznosti na svůj Program rozvoje města
Plzně schválený usnesením ZMP č. 686 ze dne 'J'1'. 12. 2003 prohlašuje, že má zájem i nadále
podporovat a rozvíjet oblast vzdělávání, má zájem vytvořit obraz silného univerzitního města, města
podporujícího výzkum, inovace a nové technologie.

zČu je největší představitelkou veřejného vysokoškolského vzdělávání v Plzni a v Plzeňském kraji.
V současné době se svými devíti fakultami poskytuje vysokoškolské vzdělání ve většině hlavních
vzdělávacích oborů. Přestože zde studujístudenti z celé republiky i ze zahraničí, je určena především
pro studenty ze západních Čech.

obě sm|uvní strany považují za smysluplné a přínosné spolupracovat, vzájemně se v různých
oblastech podporovat a slavnostně podepisujítuto smlouvu o partnerství.

I.

Předmět smlouvy

Pro společné činnosti a vzájemnou spolupráci vymezujísmluvnístrany zejména následující oblasti:

1. oblast vzdělávání a výzkumu

o podpora studentů ZČU formou Stipendía města Plzně

o podpora činnostístudentských organizací působících na zČu
o podpora zahraničních výměnných pobytů studentů ZčU

o podpora aktivit vedoucích ke zvýšení zájmu o studium na fakultách s technickým zaměřením
s cílem připravit odpovídající počet kvalifikovaných odborníků technických oborů

. spolupráce při zadávání bakalářských a diplomových prací studentům ZČU



'Lil?jli'}tinnost pracovníků města Plzně při tvorbě bakalářských a diplomových prací
o podpora absolventů a mladých talentů (odborné stáže a praxe na MMP)o podpora studijních a vědeckých projektů týkajících se rozuo,e města Plzněo spolupráce při vytváření koncepcí rozvojeměsta za danou oblasto podpora dalšího vzdělávání pedagogů základních . Á.i"rrkrr.h škol zřízovaných měste m Plzní'ffil:."#j3'.]:"J;:.".J:f'.xt![1ffiTn!*i';'o''"u ve spolupráci s ústavem jazykové

2. oblast kultury, sportu a mimoškolních aktivit

'ffi:ll::::lJifJl:Í,.?,uo'o',"n'"ch ZČu a jejích fakult za účelem možného využití pro

' vzájemná spolupráce na evaluaci kulturního dění ve městě Plzní:- spolupráce v oblasti odborných výzkumů současné k;il"ru a kulturního dědictví plzeňskéhoregionu a průzkumů veřejného minění 
" 
obl.J k"lt;;.

jůin:il.ť:::i,::il[Tl[i."',' kulturní temat. provázaná s tématy bakalářských,
o podpora kultívace veřejného prostoru.'ěrl., zejména výtvarnými prvkyo spolupráce na uměleckých rezidenčních pobytech ,'

'J'#u"#Í,sp.olupráce' informovanost a podpora při realizaci kulturních a sportovních akcí
- grantová témata vyhlašovaná městem PIznívoblasti kultury a sportu na podporu uměleckétvorby studentů a začínajících umělců a sportovců
- zástupci obou smluvních stran jako členove oJoorn'l.r' porot, komisí apod.

:;:t11xll.l':T',"il#lil:l.':' a prostor u" ui.rtni.tví města pro realizaci kulturních,
ovzájemná spolupráce na rozvoji kreatr,vn'í{ průmyslů v plzeňském regionu, podpora vznikuspolečně financovaného kreativního inkubátoru prá etonImicty rozvojregionu':lťn]Tr:1ff:'.jl,:'-u akredítovaného studijního onoru Arts managementu na Fakultě

3. oblast sociální

o podpora realizace Univerzity třetího věku na zČU pro potřeby seniorů města Plzně';ff][1Í':-?fi1',""ff'í spolupráce v oblasti spoternycrr projektů se ZČU, zejména s Fakultou

'::#:iff: 
I'"j,]T'ilT';1T1;ffirných 

stáží a praxí 
" ::::' 

výcvikového pracoviště odboru

'společná realizace vzdělávacích 
'"J'il;í:[:.'Tilí:J?!"ro oooornou i laickou veřejnost.

4. oblast vzájemné prezentace

':T'rTfi:':;':lTJlÍl'iii?}ii:;"." s logem druhé smluvní strany na webových stránkách

'il/i:Ť:ir:"ffff|.ir:annerů města Plzně vprostorách zČu a reklamních bannerů ZČU



o spolupráce v oblasti realizace průzkumů, anket a mystery - shoppingů pro potřeby města

o zadávání prací studentům s ohledem na potřeby města v oblasti propagace a cestovníhoruchu a v oblasti dalšího rozvoje města, a to ve 
'pátupnl.i 

především , r.tu'ítou ekonomickou(katedra marketingu, obchodu a služeb, katedra geografie - středisko pro výzkumregionálního rozvoje) a s Fakultou umění a designu ZČU
o podpora akce ZčU ,,Dny vědy a techniky" ze strany města Plzně
o poskytování informací o projektech zČU a jejích fakult za účelem možného využití promarketing města Plzně
oprezentace zČu a vybraných projektů pořádaných zču vPlzni v propagačních materiálechměsta Plzně
o poskytování propagačních materiálů města Plzně a darů na akce pořáda néZČU.

5. Projekt Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

při přípravě a realizacitohoto projektu v letech 201'3 _2015
projektů a aktivit s potenciálem trvalé udržitelnosti po roce

o vzájemná spolupráce a podpora
o vzájemná spolupráce a podpora

2015.

il.
Pracovní skupina

Smluvní strany se dohodly na vytvoření společné pracovní skupiny složené z odborných pracovníkůMagistrátu města Plzně a ZČU, zastoupené po třech členech z obou smluvních stran. Pracovní skupinase bude scházet nejméně jedenkrát za pololetí s tím, že její hlavní činností bude koordinace apříprava společných činností a projektů uvedených v čl. l této #touuy včetně plánovaného rozdělenífina nčn ích prostředků.

1il.

Finanční a jiná plnění

1' Město Plzeň se zavazuje každoročně poskytnout zČll zesvého rozpočtu účelově vázanéfinančníprostředky na realizaci výše uvedených oblastí až do výše 2 mil. Kč. o poskytnutí finančníchprostředků v daném kalendářním roce bude vždy uzavřena samostatná smlouva dle rozhodnutípříslušného orgánu města Plzně.
2' ZČU bere na vědomí, že v souvislosti s poskytnutím finančních prostředků je město Plzeň

;ffÍ:J'::" 
vykonávat u zču v souladu s příslušnými právními předpisy vereinospravní finanční

3' zču se zavazuje na všech akcích a v rámci projektů podpořených ve smyslu tohoto článkusmlouvy propagovat město Plzeň formou jeho loga, a to bezúplatně.4' Na akce financované podle tohoto článku smlouvy se zČU zavazujezvát zástupce města Plzně.5' obě smluvní strany se zároveň zavazujívzájemně se informovat o termínech konání relevantníchdůležitých projektů a akcí.



tv.
ostatní ujednání

Pro dohled nad plněním této smlouvy a dalších smluv na ní navazujících si smluvní strany ujednávajítyto garanty:
Za město Plzeň: PhDr. HelenaKníŽová, ředitelka Úřadu služeb obyvatelstvu MMP
7aZČIJ: Prof. lng. Josef Basl, CSc., prorektor pro rozvoja vnějšívztahy

V.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva představuje vyjádření obou stran vyvinout své nejlepší úsilí kjejímu smysluplnémunaplnění.

Vůle města Plzně k uzavřenítéto smlouvy je dána usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 547 zedne7. 1,I.2013.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí občanským zákoníkem.

Na stvrzenívýše uvedeného zástupci obou stran připojují své podpisy.

v Plzni ane y'?, y'l, zotz

!--* fuq
Plzeň, statutá rn í město
Mgr. Martin Baxa
primátor města

D.
rektorka


