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NÁVRH MEMORANDA

o přistoupení Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna

MEMORANDUM („memorandum”) o přistoupení Vysoké školy báňské – Technické univerzity 
Ostrava k projektu Moravskoslezská vědecká knihovna je uzavřeno mezi Moravskoslezským 
krajem, se sídlem Ostrava, 28.  října 117, PSČ 702 18, IČ 70890692  („MSK”) a  Vysokou 
školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, se sídlem Ostrava – Poruba, 17. listopadu 
15, PSČ 708 33, IČ: 61989100 („VŠB – TU Ostrava”). 

Úvod

1. Smyslem výstavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě (dále též „MSVK“) je 
zajišťování  činností  k uspokojení  informačních  potřeb  občanů  a institucí,  k podpoře 
a rozvoji vzdělanosti, kulturní úrovně obyvatel a uchovávání literárního dědictví. Knihovna 
koordinuje ediční a bibliografické činnosti, řeší odborné otázky rozvoje a činnosti systému 
knihovních služeb v Moravskoslezském kraji. Knihovna bude nadále poskytovat kulturní  
a vzdělávací služby, bude disponovat pracovišti určenými k vědeckému bádání. Veřejností 
budou taktéž užívány prostory studoven, půjčoven a související služby. 

2. Problematika nových důstojných prostor knihovny pro potřeby Moravskoslezského kraje 
je řešena formou novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny. 

3. Byla  zpracována  kompletní  projektová  dokumentace  pro  výběr  zhotovitele  a  realizaci 
stavby, na akci jsou vydána veškerá pravomocná stavební povolení.

4. VŠB  -  TU  Ostrava  má  zájem  využít  část  prostor  objektu  knihovny  k centralizaci 
jazykového vzdělávání školy s cílem zvýšit úroveň jazykové přípravy jak studentů,  tak 
učitelů a veřejnosti. 

5. Přistoupení VŠB - TU Ostrava k projektu MSVK nenaruší vlastnické vztahy k budované 
stavbě. MSVK bude ve výlučném vlastnictví Moravskoslezského kraje.

Přistoupení k  projektu

Uvolnění části disponibilních prostor MSVK pro jazykové centrum VŠB – TU považuje MSK 
za vhodné rozšíření koncepce vědecké knihovny a oživení objektu pro užitečné aktivity.  

Ze shora uvedených důvodů se MSK a VŠB – TU Ostrava dohodly:

1. MSK je připraven v rámci projektovaných prostor 1. podzemního podlaží na úkor původně 
uvažované rezervy podzemního skladu knih zřídit učebny pro výuku studentů jazykové 
katedry VŠB – TU Ostrava. 

2. MSK hodlá redukovat oproti zpracovanému projektu své požadavky na užitkové plochy 
knihovny pro kancelářské účely a vytvořit tak potřebné zázemí pro jazykovou výuku VŠB 
– TU Ostrava. 

Společná deklarace

Jazykové znalosti  jsou a budou klíčovým předpokladem rozvoje Moravskoslezského kraje. 
Jazyková příprava 23 tisíc studentů VŠB – TU Ostrava probíhá v nevyhovujících podmínkách 
zrušené vojenské katedry.



Obě  strany  považují  koncept  nového  využití  části  prostor  MSVK  za  přínosný  zejména 
z pohledu  propojování  aktivit  vzdělávacích  institucí,  zaměřených   na  rozvoj  vědomostní 
společnosti.  Vytvoří  se  moderní  soustředěné  výukové  prostředí  se  synergickým efektem 
pro činnost  vědecké  knihovny  i  VŠB  –  TU  Ostrava.  Založí  se  předpoklady  pro  tvorbu 
a nabídku  nových  programů nejen  v jazykové  oblasti.  Koordinací  činnosti   obou institucí 
v rámci knihovny budou vytvořeny podmínky pro cizojazyčnou propagaci Moravskoslezského 
kraje a prezentaci regionu i města Ostravy ve vztahu k zahraničním návštěvníkům. Dojde 
nesporně k výraznému a významnému  oživení vnitřního i okolního prostředí knihovny. 

Realizace záměru

Po dobu platnosti tohoto memoranda MSK a VŠB – TU Ostrava jmenují koordinační skupinu, 
jejíž náplní bude kvantifikace potřeb obou partnerů v předmětných prostorách objektu nové 
Moravskoslezské vědecké knihovny a optimalizace činností knihovny a vzdělávacích aktivit 
VŠB  –  TU  Ostrava.  Výsledkem  deklarované  spolupráce  by  mělo  být  dosažení  shody 
v názorech na uspořádání pracovišť VŠB – TU Ostrava, která by měla být v objektu MSVK 
umístěna  a provozována ve vztahu k provozu  vlastní  MSVK.  Tato  pracovní  skupina  bude 
spolupracovat  s projektantem,  který  výsledky  činnosti  pracovní  skupiny  promítne 
do projektové dokumentace stavby.  

Doba účinnosti

Memorandum je účinné od okamžiku jeho podpisu do doby uzavření  smlouvy mezi  MSK 
a VŠB – TU v Ostravě o využití prostor knihovny pro potřeby VŠB – TU v Ostravě .

Náklady

MSK a  VŠB – TU Ostrava souhlasí  s  tím,  že  každý  ponese  své vlastní  náklady spojené 
s činností koordinační skupiny (viz oddíl „Realizace záměru“ tohoto Memoranda), pokud se 
výslovně nedohodnou jinak. 

Nezávaznost memoranda

Podpisem memoranda nemají strany v úmyslu vytvářet vůči sobě žádný jiný právní závazek, 
než jaký vyplývá z jejich vzájemného prohlášení o způsobu spolupráce ve zde uvedených 
oblastech. Každá ze stran je oprávněna vypovědět toto memorandum bez uvedení důvodu. 
Výpovědní doba činí  tři  měsíce a počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. 

Doložka platnosti

O uzavření tohoto memoranda rozhodla rada kraje usnesením č. …....ze dne…..

V Ostravě dne 

Za Moravskoslezský kraj:

.......................................
hejtman kraje

Za Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava:

.......................................
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