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MEMORANDUM  
O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI 

 
 
Vysoká škola PRIGO, z.ú. 
sídlem: Vítězslava Nezvala 801/1, Havířov 
IČ: 25840886 
zastoupená doc. Mgr. Ing. Zuzanou Machovou, Ph.D., rektorkou  
 
a 
 
Statutární město Havířov 
sídlem: Svornosti 86/2, Havířov 
IČ: 00297488 
zastoupené Ing. Josefem Bělicou, MBA, primátorem 
 
dále také jako „strany memoranda“) 
 
vedeni snahou o vědecký, kulturní, sociální a ekonomický rozvoj společnosti na území 
Statutárního města Havířova a v jeho okolí uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 
Memorandum o dlouhodobé spolupráci (dále jen memorandum). 
 
 

Preambule 
 
Vysoké školy jsou podle zákona č. 111/1998 Sb. zákona o vysokých školách centry 
vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 
kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti, a to zejména tím, že uchovávají 
a rozhojňují dosažené poznání, pěstují tvůrčí činnost, hrají aktivní roli ve veřejných 
diskuzích, spolupracují s veřejnou, podnikovou i kulturní sférou a rozvíjejí mezinárodní 
spolupráci. 
 
Vysoká škola PRIGO je nestátní neziskovou organizací, jejímž posláním je poskytovat 
vzdělávání v akreditovaných studijních programech a programech celoživotního 
vzdělávání, jakož i pěstovat a rozvíjet vědeckou a další tvůrčí činnost ve spolupráci 
s domácími a zahraničními vysokými školami, výzkumnými a dalšími institucemi, se 
státní správou a s podnikovou a kulturní sférou. Hodnotami Vysoké školy PRIGO jsou 
otevřenost a proinkluzivita, rovný přístup ke vzdělávání, respektování vzdělávacích 
potřeb každého jednotlivce, relevance a efektivnost. Jejím cílem pro období 
nadcházejícího desetiletí je stát se univerzitou, která bude špičkovou vzdělávací institucí 
a excelentní výzkumnou organizací s mezinárodním dopadem. 
 



    

2/4 
 

Statutární město Havířov je druhým největším městem Moravskoslezského kraje, 
největším městem české části Těšínského Slezska a jeho neformálním regionálním 
centrem. Do regionu české části Těšínského Slezska spadá přibližně 450 tis. obyvatel. 
V tomto regionu nepůsobí žádná univerzita (s výjimkou jedné detašované fakulty Slezské 
univerzity v Opavě), a to přestože ve zbylé části Moravskoslezského kraje, která má 
přibližně dvojnásobek obyvatel, působí tři velké univerzity a stejně tak působí několik 
univerzit v polské části Těšínského Slezska. 
 
S ohledem na svou geografickou polohu, infrastrukturu, dostupnost, urbanistickou 
koncepci a rekreační zázemí má přitom Havířov všechny předpoklady pro to, stát se 
univerzitním městem a zajistit narovnání zmíněných disproporcí. Vznik univerzity na 
území Statutárního města Havířova přispěje k rozvoji poznání, vzdělanosti, vědecko-
výzkumných a jiných tvůrčích aktivit, zvýšení inovačního potenciálu a podnikavosti, 
snížení zejména strukturální a dlouhodobé míry nezaměstnanosti a jejich dopadů, ke 
změnám demografického vývoje a vzájemnému porozumění při utváření občanské 
společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Umožní také emancipovaný rozvoj 
Těšínského Slezska, jako svébytného regionu s několikasetletou historií. 
 
 

Článek I 
Účel memoranda 

 
Smluvní strany Memoranda deklarují svůj zájem spolupracovat zejména na aktivitách 
směrem k vědeckému, kulturnímu, sociálnímu a ekonomickému rozvoji společnosti 
prostřednictvím kroků vedoucích ke vzniku univerzity a vědecko-výzkumného 
a inovačního centra na území Statutárního města Havířova a jeho okolí. 
 
 

Článek II 
Obsah memoranda 

 
1. Vysoká škola PRIGO se zavazuje přispět k naplnění účelu Memoranda dle Článku I 
zejména následujícími aktivitami: 
 
a) ve všech aspektech definovaných českými právními předpisy naplňovat třetí roli 
vysoké školy ve vztahu ke Statutárnímu městu Havířovu a jeho obyvatelům a aktivně se 
zapojovat do vzdělávacích, výzkumných, společenských, kulturních a dalších relevantních 
akcí Statutárního města Havířova a jeho partnerů, 
b) usilovat o příliv nových akademických a vědecko-výzkumných pracovníků, včetně 
zahraničních, kteří se trvale usídlí ve Statutárním městě Havířově, 
c) pečovat o rozvoj nabídky akreditovaných studijních programů a s tím související trvalý 
růst počtu studentů, včetně zahraničních, 
d) poskytovat součinnost při přípravě žádostí o poskytnutí dotace z národních 
i mezinárodních dotačních titulů druhé straně Memoranda. 
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2. Statutární město Havířov se zavazuje přispět k naplnění účelu Memoranda dle Článku I 
zejména následujícími aktivitami: 
 
a) podporovat záměr Vysoké školy PRIGO stát se univerzitní vysokou školou, 
b) podporovat záměr Vysoké školy PRIGO vybudovat na území Statutárního města 
Havířova excelentní vědecko-výzkumné a inovační centrum včetně experimentální 
laboratoře společenských věd, 
c) poskytovat součinnost při přípravě žádostí o poskytnutí dotace z národních 
i mezinárodních dotačních titulů druhé straně memoranda, 
d) jednat za účelem poskytnutí ekonomické, společenské a politické podpory při budování 
reprezentativního kampusu vysoké školy. 
 
 

Článek III 
Další práva a závazky stran 

 
1. Strany se zavazují vyvíjet činnost k dosažení účelu tohoto memoranda ve vzájemné 
shodě a s vědomím odpovědnosti za realizaci činností a plnění závazků vyplývajících z 
Článku II. 
 
2. Každá ze stran se zavazuje zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo 
ztížit dosažení účelu Memoranda nebo jež by mohla ohrozit zájmy druhé strany v 
souvislosti s dosažením účelu Memoranda, nevyvstane-li kterékoliv straně jiná důležitá 
povinnost, která bude s tímto závazkem v rozporu.  
 
3. Memorandum nezakládá právo žádné ze stran na finanční či hmotné plnění od druhé 
strany. 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
1. Každá ze stran může Memorandum písemně vypovědět, a to bez uvedení důvodu.  
 
2. K Memorandu se může připojit další subjekt se sídlem na území Statutárního města 
Havířova nebo i mimo něj, především z katastru Těšínského Slezska, jehož připojení 
přispěje k naplnění účelu memoranda, a to formou písemného dodatku s podpisem 
stávajících stran. 
 
3. Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými 
a podepsanými všemi stranami. 
 
4. Memorandum se vyhotovuje v dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
ze stran obdrží po jednom vyhotovení. 
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5. Strany prohlašují, že je jim obsah Memoranda dobře znám v celém rozsahu, je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle a že jej neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz této skutečnosti jejich oprávnění zástupci níže připojují své podpisy. 
 
6. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
 
V Havířově dne 1.6.2021 
 
 
………………………………………….    ……………………………………………. 
Doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D.    Ing. Josef Bělica, MBA 
rektorka       primátor 
Vysoká škola PRIGO      Statutární město Havířov 


