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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

  
 
číslo: R 342                                                datum: 8. 12. 2016 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Opatření rektora  
k uzavírání smluv o spolupráci se zahraničními subjekty 

 
 
Po projednání a schválení návrhu k jednotnému postupu při uzavírání smluv o spolupráci se 
zahraničními subjekty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vydávám toto opatření.  
 
 
1.  Smlouva se zahraničním subjektem uzavíraná na úrovni Jihočeské univerzity: 
 

a)  V tomto případě Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU odpovídá za správnost obsahové a 
formální stránky anglického textu smlouvy společné oběma zahraničním subjektům. V případě 
uzavírání dvojjazyčné smlouvy garantuje překlad smlouvy do daného jazyka shodující se 
s českým zněním. 

 
b)  Útvar pro zahraniční vztahy Rektorátu JU předkládá smlouvu rektorovi JU k podpisu nebo 

organizuje společnou signaci smlouvy oprávněnými zástupci obou stran.  
 
c) Útvar pro zahraniční vztahy předá bezprostředně po uzavření smlouvy jeden originál smlouvy 

pracovišti rektorátu zabezpečujícímu evidenci smluv v Registru smluv iFIS a zveřejňování smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
2.  Smlouva se zahraničním subjektem uzavíraná na úrovni fakult JU dle § 24 zákona č.  111/1998 Sb., 

o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 
 

a) Děkani fakult na základě § 24 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. a v souladu s čl. 15 písm. c) 
Statutu JU mají právo rozhodovat nebo jednat o zahraničních stycích a aktivitách. 

 
b)  Při uzavírání smluv se zahraničními subjekty jsou děkani fakult plně odpovědni za správnost 

obsahové a formální stránky smluv včetně případných finančních závazků ze smlouvy 
vyplývajících. Každá fakulta garantuje správnost anglického textu smlouvy, v případě 
dvojjazyčné smlouvy garantuje překlad smlouvy do daného jazyka shodující se s českým textem 
smlouvy. 

 
c)  K zajištění jednotné evidence těchto smluv v rámci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

jsou fakulty povinny doručovat kopie smluv uzavíraných se zahraničními subjekty na Útvar pro 
zahraniční vztahy Rektorátu JU a zajistit evidenci smluv v Registru smluv iFIS. V případech 
podléhajících povinné evidenci podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí fakulty 
zveřejnění smlouvy podle tohoto zákona. 
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3.  Toto opatření se vztahuje na smlouvy o spolupráci v oblasti vědy a vzdělávání, memoranda 
o porozumění, dohody o partnerství a akademické výměně se zahraničními subjekty. Tímto 
opatřením se ruší Opatření rektora č. R 203 z 21. května 2012. 

 
 
 
 
 
 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., v. r. 
rektor 

 
 

 
Zpracovala: doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D. 
 
 
 
Rozdělovník: děkani fakult JU 


