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Memorandum o spolupráci

mezi

Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

a

Vysokou školou ekonomickou v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen 

Strany), vedeny přáním rozvíjet spolupráci ve výzkumu specifických oblastí mezinárodních vztahů, 

vzdělávání diplomatického personálu MZV a prohlubování profesionálních znalostí a dovedností 

studentů VŠE, se dohodly na následujícím:

Článek 1

Obě Strany budou vytvářet podmínky pro udržování kontaktu, výměnu informací a praktické 

formy spolupráce. Spolupráce bude založena na zásadách reciprocity a prospěchu studentů a 

akademických pracovníků VŠE, diplomatických pracovníků MZV, zahraniční služby a České republiky 

jako takové.

Článek 2

Účelem spolupráce Stran je vypracování, zavedení a využívání moderních metod vzdělávání 

diplomatů a odborníků v oblastech zahraniční politiky, mezinárodních vztahů, ekonomiky, 

ekonomické diplomacie a v dalších souvisejících oborech, jakož i umožnění studentům VŠE 

konfrontace teoretických znalostí nabytých během studia s praktickou činností státní správy jak 

v ústředí MZV, tak na zastupitelských úřadech ČR. 

Článek 3

Významnou formou spolupráce budou i společné výzkumné projekty v oblasti mezinárodních 

vztahů, realizované v podobě výzkumných grantů, studií, seminářů, panelových diskusí apod.

Článek 4

Spolupráce na základě tohoto Memoranda zahrnuje:

a) projekty základních a specializovaných vzdělávacích kurzů, popř. účast na části z nich

b) odborné stáže a praxe v České republice i zahraničí

c) výzkum v oblastech společného zájmu, především ve vnějších ekonomických vztazích 
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d) výměnu znalostí a zkušeností týkajících se organizace výuky v akademických institucích

e) společné konzultace ke kurzům cizího jazyka

f) výměny či společné účasti odborníků na konferencích, symposiích a panelových diskusích

g) organizaci setkání zástupců obou Stran ve věcech společného zájmu

h) jiné formy spolupráce dle vzájemné dohody

Článek 5

Hlavními útvary, které budou zajišťovat spolupráci podle tohoto Memoranda, budou na straně MZV:

- Diplomatická akademie (vzdělávání) 

- Kancelář strategií a plánování (výzkumná činnost) 

- Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu  

- Odbor mnohostranných ekonomických vztahů

Hlavními pracovišti, která budou zajišťovat spolupráci podle tohoto Memoranda, budou na straně 

VŠE:

- Fakulta mezinárodních vztahů

- Centrum evropských studií

Článek 6

Každá Strana hradí vlastní náklady vynaložené na spolupráci podle tohoto Memoranda, 

nebude-li Stranami dohodnuto jinak.

Článek 7

Toto Memorandum vstoupí v platnost a účinnost dnem jeho podpisu a sjednává se na dobu 

neurčitou. 

Memorandum lze ukončit dohodou Stran nebo písemnou výpovědí; výpovědní lhůta činí tři 

měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Memorandum je podepsáno ve dvou vyhotoveních, jedno pro každou Stranu.

V Praze dne 13.4.2012

Tomáš   D u b Richard H i n d l s

náměstek ministra zahraničních věcí rektor Vysoké školy ekonomické




