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Memorandum o partnerství a spolupráci 
při přípravě projektu 

 

Multifunkční vzdělávací centrum v budově nádraží Rakouské 
severozápadní dráhy v Děčíně 

vyhlášené uvedenými subjekty: 

 
 České vysoké učení technické v Praze 

 
o Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 68407700,  
o jednající osoba: Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT 

 
 Ústecký kraj  

 
o Velká Hradební 3118/48, 401 00 Ústí nad Labem, IČO: 70892156,  
o jednající osoba: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje  

 
 Statutární město Děčín 

 
o Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO: 00261238,  
o jednající osoba: Mgr. Marie Blažková, primátorka Děčína 

 
 České dráhy, a.s. 

 
o Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226,  
o jednající osoba: Pavel Krtek, M.Sc., předseda představenstva ČD, a.s.; Ing. Miroslav 

Kupec, člen představenstva ČD, a.s. 
 

 
 Hospodářská a sociální rada Děčínska 

o Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín I, IČO: 26998998,  
o jednající osoba:  Ing. Jiří Aster, tajemník HSR Děčínska 

 
 Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 

 
o tř. Budovatelů 2532, 434 01 Most, IČO: 26530929,  
o jednající osoba: Gabriela Nekolová, DiS., předsedkyně HSR-ÚK 

 
 

dále jen „Memorandum“ a „účastníci Memoranda“ 

 



2 

 

Preambule 

Níže podepsaní deklarují tímto svůj vážný zájem o vybudování Multifunkčního vzdělávacího centra v 
budově nádraží Rakouské severozápadní dráhy v Děčíně. Za tímto účelem se rozhodli jednat ve 
vzájemné součinnosti s cílem smysluplně využít budovu nádraží pro rozvoj regionu. 

 

Článek 1  

Cílem spolupráce je ve smyslu preambule vybudování zázemí pro efektivní spojení vzdělávacích, 
výzkumných a kulturních aktivit doplněných o služby komerčního charakteru v oblasti kongresové a 
edukativní turistiky: 

 Vytvoření prostor pro děčínské pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze – 
Fakulty dopravní, včetně studentských kolejí 

 Vytvoření technického parku pro studenty Českého vysokého učení technického včetně 
laboratorních a simulačních vybavení, s možností využití i pro vzdělávání pro podnikatelskou 
sféru 

 Vytvoření prostor pro setkávání studentů vysokých a středních škol s možností společné 
práce, včetně partnerů z blízké Spolkové republiky Německo a dalších zemí 

 Vznik nové potřebné ubytovací kapacity využitelné pro studenty a účastníky vzdělávacích akcí 
a aktivit. 

 Vytvoření prostor a technického zázemí pro pořádání regionálních i mezinárodních 
konferencí 

 Vytvoření prezentačního a kontaktního místa pro širokou veřejnost s cílem propagovat 
technické vzdělávání 

 Vytvoření výstavní expozice nadregionálního významu 
 Vytvoření podmínek pro vědu a výzkum 
 Zvýšení renomé děčínského pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze 

v regionu Ústeckého kraje 
 Zlepšení image regionu 

 
Tento cíl bude naplňován následujícími aktivitami: 

 Zpracování studie proveditelnosti k ověření výše popsaného záměru včetně udržitelnosti 
 Zpracování projektu včetně vyčíslení nákladů 
 Vyřešení majetkoprávních vztahů 
 Určení nositelů projektu  
 Zajištění finančních zdrojů 
 Realizace projektu 

 
 

Článek 2 

Účastnící Memoranda se nezavazují k poskytnutí majetkových hodnot. Veškeré náklady na činnost 
související s naplňováním cílů Memoranda nesou jednotliví účastníci na základě svého dobrovolného 
rozhodnutí a nemají nárok na jejich úhradu ze strany ostatních účastníků. Pokud při této činnosti 
vzniknou majetkové hodnoty, jejich vlastníky se stávají ti, kteří se na jejich vzniku podíleli. Případné 
společné financování aktivit bude řešeno samostatnou dohodou. Náklady spojené s běžnou činností, 
tj. zajištění jednání, komunikace a související administrativa budou hrazeny Českým vysokým učením 
technickým v Praze.  
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Účastníci Memoranda prohlašují koordinátorem aktivit České vysoké učení technické v Praze, Fakultu 
dopravní. Úkolem koordinátora je zejména koordinace postupů při realizaci společných aktivit, 
distribuce informací, svolávání jednání, řízení jednání a pořizování zápisů z jednání, zajištění jednotné 
publicity a prezentace aktivit vyplývajících z Memoranda.  

 

Článek 3 

Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi oprávněnými zástupci 
účastníků Memoranda. 

Memorandum se sjednává na dobu neurčitou.  

Účast na aktivitách vyplývajících z tohoto Memoranda lze ukončit dohodou účastníků nebo písemnou 
výpovědí; výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi koordinátorovi aktivit.   

Změnit nebo doplnit toto Memorandum je možné pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek tohoto Memoranda a podepsány oprávněnými 
zástupci účastníků Memoranda. 

K tomuto Memorandu lze přistoupit na základě žádosti, o které rozhodnou účastníci Memoranda 
formou hlasování. 

Přistoupení k Memorandu bude řešeno písemným dodatkem.  

Memorandum je vyhotoveno v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci účastníků 
Memoranda, přičemž každý z účastníků Memoranda obdrží po jednom vyhotovení. 

Účastníci Memoranda shodně prohlašují, že si toto Memorandum před jeho podepsáním přečetli, že 
bylo uzavřeno po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy. 

Nedílnou součástí Memoranda jsou podpisové archy stvrzující vyhlášení Memoranda.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


