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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA A FC VIKTORIA PLZEŇ PODEPSALY  
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 

 
Plzeň, 9. 7. 2014 – Dne 9. července 2014 podepsala rektorka ZČU Ilona Mauritzová  
a prezident FC Viktoria Tomáš Paclík rámcovou smlouvu o spolupráci. Obě významné 
plzeňské instituce spolupracují již delší dobu, slavnostním podpisem obou nejvyšších 
představitelů byla vzájemná kooperace potvrzena také formálně.   
 
Cílem rámcové smlouvy je podpořit užší propojení sportu a vysokoškolského studia, 
spolupráce v oblasti vzdělávání a výzkumu bude zaměřená především na práci s mládeží  
a sportovní aktivity. „Plánujeme spolupráci v oblastech, které jsou oběma institucím blízké. 

To se týká například vzájemné výpomoci a sdílení poznatků mezi fotbalovými odborníky z řad 

Viktorie Plzeň, a na druhé straně učitelů a studentů sportovních kateder naší univerzity,“ 
uvedla rektorka Mauritzová. 
 
Spolupráce mezi oběma institucemi probíhala již také v právě skončení fotbalové sezoně. 
Studenti a zaměstnanci ZČU měli oproti předložení platné JIS karty 30 % slevu na vstupném 
ligových duelů do sektoru R, stejná možnost bude k dispozici také v ročníku 2014/2015. 
Naproti tomu čtveřice studentů Západočeské univerzity absolvovala svoji povinnou praxi 
v PR a marketingovém úseku Viktorie.  
 
Obě instituce se budou vzájemně podporovat také v rámci společenských akcí a aktivit, které 
budou zacílené na veřejnost v západočeské metropoli.  
 

„Je pro nás ctí, že se můžeme také oficiální cestou spojit s tak renomovanou institucí, jakou je 

Západočeská univerzita. Dlouhodobě si stojíme za tím, že kvalitní vzdělání je nedílnou 

součástí sportovní výchovy mládeže, podpis smlouvy s jednou z tradičních českých univerzit je 

pak potvrzením tohoto přístupu,“ řekl při slavnostní příležitosti prezident Viktorie Tomáš 
Paclík. „Viktoria chce být aktivní nejen na poli sportovním, naší ambicí je pozitivně ovlivňovat 

také společenské a kulturní dění v západočeském regionu. Spolupráce se Západočeskou 

univerzitou, která je nedílnou součástí života Plzeňanů, nám může v tomto snažení dále 

pomoci. Věříme, že spolupráce bude dlouhodobě úspěšná pro obě strany, včetně studentů na 

straně univerzity a fanoušků na straně fotbalové Viktorie,“ dodal člen dozorčí rady FC 
Viktorie Plzeň, Petr Chvojka.  
 


