Smlouva o sdružení
Vysoké školy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen "účastníci smlouvy") uzavírají
za účelem tuto
smlouvu o sdružení
podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. 1
Účelem sdružení je vytvořit materiální podmínky pro činnost Rady vysokých škol (dále jen
"Rada") jako orgánu reprezentace vysokých škol podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách).
Čl. 2
(1) Každý z účastníků smlouvy se zavazuje hradit roční příspěvky (dále jen "příspěvky")
na činnost Rady.
(2) Výši příspěvku účastníka smlouvy na příští rok stanoví předsednictvo Rady tak, že
podíl částky, která je ve schváleném rozpočtu Rady označena jako příjmy z příspěvků
vysokých škol a celkového počtu členů, které účastníci smlouvy vyšlou do Sněmu Rady (dále
jen "základ") vynásobí počtem členů, který vyšle příslušný účastník smlouvy. Počet
vyslaných členů ohlásí účastník smlouvy Agentuře Rady nejpozději do 30. listopadu
běžného roku; nestane-li se tak, platí, že počet bude shodný s běžným rokem.
Čl. 3
(1) Příspěvek se platí do konce ledna roku, pro který byl stanoven, na účet Univerzity
Karlovy v Praze (dále jen "správce"). Bankovní spojení je uvedeno v příloze č. 2 této
smlouvy.
(2) S příspěvkem hospodaří Agentura Rady, která je vnitřní organizační jednotkou správce.
Řídí se přitom Statutem Rady a vnitřními předpisy správce.
Čl. 4
(1) K této smlouvě může jednostranným písemným prohlášením přistoupit kterákoli
veřejná vysoká škola, právnická osoba, která je oprávněna působit jako soukromá vysoká
škola, a státní vysoká škola. Přistoupení je účinné, jakmile bylo prohlášení doručeno Agentuře
Rady. Ode dne doručení má přistupující vysoká škola práva a povinnosti účastníka smlouvy.
(2) Za rok, v němž vysoká škola přistoupila k této smlouvě se platí příspěvek, jehož výše je
součinem základu a počtu členů vyslaných do Sněmu Rady přistupujícím. Příspěvek se platí
do jednoho měsíce ode dne přistoupení.

Čl. 5
(1) Jestliže účastník smlouvy vyšle v průběhu roku do Sněmu Rady více členů, doplatí za
každého z nich tolik, kolik činí základ. Doplatek se platí do jednoho měsíce ode dne, kdy
bylo oznámení o zvýšení počtu členů doručeno Agentuře Rady.
(2) Snížení počtu členů v průběhu roku výši příspěvku neovlivňuje.
Čl. 6
(1) Účastník smlouvy může smlouvu písemně vypovědět do 30. září běžného roku s
účinností od 1. ledna roku příštího. Výpověď musí být doručena Agentuře Rady.
(2) Výpověď správce je učiněna, jakmile byla doručena všem ostatním účastníkům
smlouvy. Nedohodnou-li se účastníci do 30. listopadu běžného roku na změně této smlouvy v
otázce, který z nich bude spravovat příspěvky, odevzdá správce zůstatek účtu v hotovosti
spolu s vyúčtováním a s písemnými projevy účastníků smlouvy, které se týkají smlouvy, do
notářské úschovy a uvědomí o tom účastníky smlouvy. Náklady s tím spojené hradí tito
účastníci smlouvy rovným dílem.
(3) Účastník, který vypověděl smlouvu, je povinen přispět na úhradu ztráty hospodaření a
má právo na vrácení přebytku hospodaření v poměru odpovídajícím podílu jeho příspěvku na
celkové výši příspěvků v roce, kdy smlouvu vypověděl.
(4) Smlouva zaniká, jestliže počet účastníků smlouvy klesne v důsledku učiněných
výpovědí pod polovinu celkového počtu vysokých škol, které kdy byly účastníky smlouvy.
Ustanovení odstavce 3 platí obdobně.
Čl. 7
(1) Výši příspěvku na každý rok, stanovenou podle čl. 2, odst.(2) sdělí Agentura Rady
vysokých škol účastníkům smlouvy.
Čl. 8
(1) Vůli uzavřít tuto smlouvu projevuje účastník smlouvy podpisem písemného vyhotovení
smlouvy, které zašle bez zbytečného odkladu k uložení Agentuře Rady.
(2) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude u Agentury Rady uloženo písemné
vyhotovení smlouvy podepsané podle odstavce 1 patnáctým účastníkem smlouvy.
***

Na důkaz uzavření smlouvy o sdružení za účelem vytvořit materiální podmínky pro činnost
Rady vysokých škol (dále jen "Rada") jako orgánu reprezentace vysokých škol podle § 92
odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), připojuji svůj podpis.

V .................. dne ...................

Za .....................................................
( název vysoké školy)

......................................
razítko a podpis rektora

