MEMORANDUM O SPOLUPRÁC|
účastnícimemoranda
spolek European Cyber Security Excellence Center, z. s.
Sídlo: Kolbenova 805/32, Praha 9 -Vysočany, PSČ: 190 00
lč: 05131391
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp.zn. L 65864
Email: valis@akvalis.cz
Zastoupený: členy výboru Martinem Uhrem, JUDr. Petrem Vališem a lng. Josefem Kopeckým

a

Národní institut pro obranu a bezpečnosti, z. ú.
Sídlo: Jaselská 205/25,602 00 Brno
lč: 053 90 681
DlČ: CZ05390681

Sp.zn. U 167 vedená u Krajského soudu v Brně
Email : info(d institutobra nv.cz

Zastoupený: Mgr. Adolf Kopřiva, ředitel

spolek European Cyber Security Excellence Center, z. s., dále jen SPOLEK a Národníinstitut pro obranu
a bezpečnosti, z. ú,, dále jen NlPOAB se jako ,,Účastníci" nebo každý z nich samostatně jako ,,Účastník"
dohodli na znění tohoto memoranda o spolupráci (dále jen ,,Memorandum"):
preambule

spolek European Cyber Security Excellence Center, z. s. aktivně podporuje, rozvoj a propagaci
informačních a komunikačních technologií a dále aktivně podporuje, rozvoj a propagaci projektů v
oblasti informačnícha komunikačních technologií, zejména těch týkajícíchse kybernetické
bezpečnosti,

Národní institut pro obranu a bezpečnost, z.ú., jehož hlavním účelemčinnosti je aktivně přispívat
k výchově nastupujícíchgenerací k hrdosti, vlastenectví a schopnosti čelit krizovým situacím, k
budování aktivníobčanskéspolečnosti schopné efektivně hájit svou národní suverenitu a k posilování

obČanskéspoluzodpovědnosti za všeobecnou bezpečnost a obranu Českérepubliky v případě jejího

ohrožení.

Oba ÚČastníci Memoranda mají zájem o spolupráci v oblastech, v kterých se aktivity spoLKU prolínají
s aktivitami NlPoAB.

ÚČastnícise dohodli na znění tohoto Memoranda, kterým upravují svoje vzájemné vztahy při

spolupráci a základní podmínky jejich realizace.

článek r
Obsah a cíIspolupráce
ÚČastníci Memoranda se dohodli, že jejich vzájemná spolupráce se bude týkat především (ale ne
výlučně) následujících oblastí:
PříPrava a realizace edukaČnícha studijních programů v oblasti kybernetické obrany, bezpečnosti

a

PříPravY na krizové situace, osvětové činnosti a profesního vzdělávání širokéveřejnosti ve výše
uvedených oblastech bezpečnosti státu, profesního vzdělávání odborné veřejnosti v oblastech
krizového řízenía lzs, školení v oblasti přípravy na krizové situace.

ÚČastníci memoranda budou svoji spolupráci ve výše uvedených oblastech naplňovat zejména (ale ne
výlučně} realizací následujících společných aktivit:

Výměna informací v oblastech vymezených bodem č. 1,

-

ÚČast PředstavitelŮ SPOLKU a NlPOAB na společnémučebnímprocesu (hostování, přednášky,

praktické cvičenr, exkurze apod.),
sPoleČná ÚČast ÚČastníkŮ Memoranda na domácích i mezinárodních aktivitách v souvisejících
v oblastech spolupráce,
spolupráce v oblasti vědy a výzkumu,
organizace vědeckých konferencí, tréninků,veřejných přednášek, seminářů a kolokvií, a
tvorba a výměna akademických, odborných a jiných publikací i ostatních materiálů, které jsou
předmětem všeobecného a odborného zájmu,

CÍlem spolupráce je vytvoření prostředí pro Účastníky Memoranda, ve kterém bude možnépropojení
teoretických informací s praxí za účelemzvýšení efektivnosti realizace společných cílů.

článek z
Způsob spolupráce a využitelnost její spolupráce
ÚČastníci Memoranda se dohodli, Že pro každou konkrétní aktivitu spolupráce uzavřou zvláštní
PÍsemnou smlouvu nebo dohodu, ve které se přesně upraví svoje práva a povinnosti v souvislosti

s PřísluŠnouaktivitou. Pokud

ve zvláštní písemnésmlouvě dohodnou některé práva a povinnosti

ÚČastníci jinak neŽ V ustanovení Memoranda, platí pro jejich vzájemný vztah práva
domluvené ve zvláštnípísemnésmlouvě.

a povinností

ÚČastníci Memoranda se dohodli, že souvislosti se vzájemnou spolupráci si budou navzájem na
PoŽádání Poskytovat informace potřebné k řádnému a včasnémuplnění jejich závazků vyplývajících
z tohoto Memoranda.

Účastníci Memoranda se osobně dohodli, že se budou navzájem informovat o možnostech vzájemné
spolupráce, o kterých se dozví během platnosti tohoto Memoranda, a to zejména o projektech
v oblastech vzdělávání, vědy a výzkumu financovaných z veřejných zdrojů, kterých by se Účastníci
Memoranda mohli společně účastnit, nebo na nich spolupracovat, nebo participovat.
Pokud se smluvní strany dohodnou, že informace majícípůvod v oblasti spolupráce jsou chráněné
autorským nebo jiným zákonem, ujednávají si ,že budou k těmto majetkovým a nemajetkovým
hod notám přistupovat jako k pod ílovému spoluvlastnictví smluvních stran.
Účastníci se zavazují, že společně vytvořené hmotné a nehmotné produkty, nebudou poskytovat třetím
stranám bez výslovného souhlasu obou účastníků.

čIánek g
Trvání Memoranda
ÚČastnícise dohodli, že toto Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou ode dne jeho účinnosti.
Memorandum nabývá platnost i účinnostdnem podpisu oběma Účastníky,

Memorandum je oprávněn vypovědět každý Účastník i bez udání důvodu. Výpovědní doba je dva
měsíce a začínáplynout dnem následujícím po dnidoručenívýpovědidruhému Účastníku Memoranda.
Výpověd'musí b,it písemná. V případě výpovědi zaniká Memorandum uplynutím výpovědnídoby.
Každý účastníkMemoranda je oprávněný od Memoranda odstoupit v případě porušenípovinnosti
vyplývajícíchz Memoranda, nebo zvláštní písemnésmlouvy podle článku 2 bod 1. Memoranda
druhému Účastníkovi. Odstoupení musíbýt písemnéa odůvodněné.
V případě, že některý z ÚčastníkůMemorandum vypoví, nebo od nějodstoupí, zanikajívšechny práva
a povinnosti Účastníkůke dni zániku Memoranda, kromě práv a povinností v souvislosti s platnou a
účinnouzvláštnísmlouvou uzavřenou Účastníky podle článku 2 bod 1. Memoranda, práva a povinnosti
Účastníkůvyplývající ze zvláštní smlouvy, nebo stouto smlouvou související zaniká až ukončením
zvláštnísmlouvy.

Výpověd'i odstoupení musí být druhému Účastníkovi doručené,a to na adresu účastníkauvedenou
v záhlaví Memoranda, pokud z pozdějšího oznámení Účastníka nevyplývá jiná adresa pro doručování.
článek a
závěrečná ustanovení
Změny a doplnění memoranda je možnéčinit jen ve formě postupně číslovanýchpísemných dodatků

podepsaných oběma stranami, Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
Toto memorandum se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , z nichžkaždá z obou stran obdržíjeden.
Obě strany prohlašujípo přečtenítohoto memoranda, že souhlasí

s jeho obsahem, že by|o sepsáno na
základě pravdivých údajů,jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno vtísni ani za jinak
jednostra nně nevýhod ných podmínek.
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JUDr. Petr Vališ, člen výboru

Martin Uher, člen výboru
lng. Josef Kopecký, ERA-BHC CS, člen výboru

