
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI 

při realizaci projektu Dějepis+ 

  

  

Název subjektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 

IČ: 00022985 

Zastoupený: Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr 

(dále jen „MŠMT“) 

a 

Název subjektu: Národní pedagogický institut České republiky 

Se sídlem: Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 

IČ: 45768455 

Zastoupený: Mgr. Ivo Jupa, ředitel 

(dále jen „NPI ČR“) 

a 

Název subjektu: Česká republika - Ústav pro studium pro totalitních režimů 

Se sídlem: Siwiecova 2 130 00 Praha 3 

IČ: 75112779 

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitel 

(dále jen „ÚSTR“) 

a 

Název subjektu: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická 

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

IČ: 68407700 

Zastoupený: prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D., děkan 

(dále jen „ČVUT“) 

  

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Dějepis+“, který realizuje pokusné ověřování Proměna 

výuky dějin 20. století na českých základních školách – SINUS CZ, (dále jen „Memorandum“). 

  

  

Článek 1 

Cíl Memoranda 

Memorandum slouží k podpoře realizace projektu s názvem „Dějepis+“ (dále jen „Projekt“), který realizuje NPI 

ČR. Smluvní strany tímto Memorandem vyslovují odhodlání a společnou vůli spolupracovat při realizaci Projektu 

tak, aby bylo dosaženo jeho cíle a účelu. Cílem je nastavit vzájemnou spolupráci při realizaci Projektu mezi MŠMT, 

NPI ČR, ÚSTR a ČVUT. 

  

Všechny strany se zavazují v rámci Projektu dodržovat a prosazovat principy: 

1) efektivní výuky dějepisu jako nástroje pro podporu aktivního občanství, 

2) předcházení extremistickým a xenofobním názorům podporou rozvoje historického myšlení, 

3) podpory konstruktivistické výuky se silnou rolí žáka jako “spolupodílníka” na vědění, 

4) postupů založených na respektování plurality pohledů na minulost. 

 

 

  

  



Článek 2 

Obsah Memoranda 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se po dobu realizace Projektu zavazuje: 

1) zajistit koordinaci a celkově zabezpečit Projekt po celou dobu jeho průběhu, včetně metodiky projektu, 

2) uvádět ÚSTR a ČVUT jako partnery ve všech dokumentech vzniklých na základě Projektu, 

3) zajistit financování Projektu v souladu s vyhlášením pokusného ověřování. 

  

NPI ČR se po dobu realizace Projektu zavazuje: 

1) vytvořit projektový tým a zajistit osoby, které se budou podílet na realizaci Projektu (centrální tým, 

podpůrný tým, komunity lokálních koordinátorů) s tím, že v centrálním týmu budou rovněž zastoupeni 

zaměstnanci ÚSTR, 

2) zajistit realizaci a podpůrné zázemí Projektu (projektový management, administrativa, sledování 

rozpočtu, grafická výroba materiálů pro realizaci i propagaci Projektu). 

  

ÚSTR se po dobu realizace Projektu zavazuje: 

1) zajistit garanci obsahové kvality projektu prostřednictvím osoby obsahového garanta, 

2) zajistit participaci svých kmenových zaměstnanců na realizaci Projektu ve stanovené části jejich 

pracovních smluv ve výši nezbytné pro naplnění cílů Projektu – minimálně ve výši 2,3 úvazku, 

3) v rámci výše uvedeného poskytnout jinou nezbytnou součinnost a expertízu pro realizaci Projektu  

v dostatečné obsahové kvalitě, 

4) k zajištění cílů Projektu poskytnout MŠMT bezúplatně, místně a množstevně neomezenou nevýhradní 

licenci k užívání aplikace Historylab i veškerých souvisejících písemných, grafických či softwarových 

výstupů včetně licence k jejich rozmnožování. Tato licence je časově omezená na dobu trvání projektu, 

podmínky jejího pokračování budou sjednány do konce Projektu. 

  

Smluvní strany se po dobu realizace Projektu dále zavazují rozvíjet aplikaci Historylab, a to následujícím 

způsobem: 

1) MŠMT zajistí: 

a. infrastrukturu IaaS pro aplikaci Historylab, 

b. financování provozu a rozvoje aplikace Historylab v rámci rozpočtu Projektu po dobu realizace 

Projektu. 

2) NPI ČR zajistí: 

a. technický helpdesk k aplikaci Historylab a související IT podporu v rozsahu 1,0 úvazku  

na základě doporučení ÚSTR, 

b. didaktickou supervizi a metodickou podporu uživatelů aplikace Historylab v rozsahu 1,0 úvazku 

na základě doporučení ÚSTR, 

c. běžný provoz aplikace Historylab na serverech MŠMT. 

3) ÚSTR zajistí: 

a. pro potřeby realizace Projektu poskytnutí aplikace Historylab, a to včetně autorského obsahu 

a metody, která je provozována na doméně historylab.cz, 

b. nezbytnou součinnost, lidské zdroje a expertní znalost při úpravě aplikace Historylab  

pro potřeby realizace Projektu. 

4) ČVUT zajistí: 

a. nezbytnou součinnost při migraci aplikace Historylab, která běží na zařízeních ČVUT  

na doméně historylab.cz na servery MŠMT pod správu NPI ČR, 

b. nezbytnou součinnost a znalosti při provozu a zajištění technického fungování aplikace 

Historylab pro potřeby realizace Projektu v rozsahu maximálně 550.000 Kč bez DPH ročně, 



c. převod aplikace Historylab na infrastrukturu NPI ČR a přípravu aplikace na vyšší zátěž, včetně 

provazby s webem Projektu v rozsahu maximálně 410.000 Kč bez DPH jednorázově. 

 

Technické řešení převodu a provozu Historylab bude řešeno na základě bilaterální smlouvy mezi NPI ČR 

a ČVUT. 

  

Článek 3 

Doba účinnosti memoranda 

1) Memorandum se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne podpisu Memoranda smluvními stranami, až 

do konce realizace Projektu, tj. 31. 12. 2023. Pokusné ověřování probíhá podle zákona č. 561/2004, § 

171 odst. 2 (školský zákon), a to od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023. 

2) Po dohodě stran může být Memorandum prodlouženo písemným dodatkem k Memorandu. 

  

Článek 4 

Ukončení memoranda 

1) Platnost Memoranda končí uplynutím doby uvedené v čl. 3. 

2) Memorandum může být okamžitě vypovězeno kteroukoliv ze stran, zejména pokud: 

a. jedna ze smluvních stran bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností podle tohoto 

Memoranda, a to ani po písemné výzvě druhé strany (s uvedením lhůty k nápravě), směřující 

k nápravě, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení, 

b. Projekt je z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončen, 

c. jakákoliv smluvní strana se v souvislosti s Projektem dopustila nekalého jednání. 

  

Článek 5 

Kontaktní osoby 

1) MŠMT určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Jan Mušuta, ředitel odboru 20. 

2) NPI ČR určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Martina Ondrouchová, manažerka projektu 

Dějepis+. 

3) ÚSTR určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Jaroslav Pinkas, obsahový garant projektu 

Dějepis+. 

4) ČVUT určuje jako kontaktní osobu ve věcech Memoranda: Miroslav Bureš, technický koordinátor. 

5) Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu v záležitostech naplňování 

Memoranda. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit Memorandum nebo jeho obsah. 

  

   

Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

1) Změny a doplnění Memoranda je možné činit jen ve formě postupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu. 

2) Jakákoliv sdělení a oznámení stran budou činěna písemnou formou a předána osobně či odeslána 

dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či e-mailovou adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené 

v tomto Memorandu. 

3) Toto Memorandum se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

jeden. 

4) Obsah tohoto memoranda bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Za zveřejnění 

memoranda v registru smluv odpovídá MŠMT. 

5) Smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto Memoranda, že souhlasí s jeho obsahem, že bylo sepsáno 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebylo ujednáno v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 



 

  

V Praze dne                                                                        V Praze dne 

 

 

 

 

 

 

................................…………………………………….                                ………………………………………............................... 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy                  Národní pedagogický institut České republiky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

            

V Praze dne                                                                        V Praze dne                                                                       

 

 

 

 

 

 

………………………………………..................                                              ………………………………………....................... 

Ústav pro studium totalitních režimů                                  České vysoké učení technické v Praze,  

Fakulta elektrotechnická 
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