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Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky na 

jedné straně  a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, Filosofickou Fakultou 

a Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy, Historickým ústavem, Ústavem pro 

soudobé dějiny, Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd České republiky, 

Památníkem národního písemnictví ČR, Slovanskou knihovnou NK ČR a Ústav pro 

studium totalitních režimů na straně druhé o založení Moskevského programu 

Luboše Dobrovského:  

(1) S cílem připomínat památku a odkaz mimořádného rusisty, publicisty, 

diplomata a člověka, jakým byl Luboš Dobrovský, se níže podepsaní shodli na 

založení Moskevského programu Luboše Dobrovského. 

(2) V rámci Moskevského programu Luboše Dobrovského MZV ČR poskytuje 

bezplatné ubytování v objektu ZÚ Moskva v délce maximálně tří měsíců ve 

standardně vybaveném bytě s přístupem k internetu. K dispozici je rovněž 

knihovna úřadu.  

(3) Podmínkou pro schválení studijního pobytu je občanství České republiky.  

(4) Přihlášky s popisem výzkumného záměru obsahující plánovaný termín pro 

studijní pobyt bude možné podávat průběžně emailem na ZÚ ČR v Moskvě 

nejpozději tři měsíce před začátkem pobytu. ZÚ postoupí přihlášky spolu se 

svým vyjádřením OZAP, který je gestorem programu a zajistí (per rollam) 

vyjádření teritoriálního odboru, SBM (případně dalších odborů dle tématu), 

určených zástupců zúčastněných institucí a rodiny Luboše Dobrovského. 

Konečné slovo při výběru pobytů bude mít MZV ČR, ostatní vyjádření budou 

doporučující. Přihlášky se posuzují dvakrát ročně, a to vždy na konci května a 

na konci listopadu, popřípadě dle potřeby. Počet schválených studijních pobytů 

je omezen pouze kapacitními možnostmi ZÚ Moskva, neměl by ale být menší 

než čtyři ročně. 

(5) Cestovní náklady jdou k tíži výzkumníka, resp. instituce, která jej vysílá. Stejně 

tak výzkumník, resp. vysílající instituce odpovídá za sjednání příslušného 

cestovního zdravotního pojištění.   

(6) Povinností výzkumníka je v průběhu pobytu prezentovat svůj výzkum na 

veřejném či uzavřeném semináři organizovaném ZÚ Moskva a po skončení 



pobytu publikovat minimálně jeden článek v odborném či běžném tisku s 

poznámkou, že vznikl v rámci studijního pobytu Luboše Dobrovského na ZÚ ČR 

v Moskvě. Kopii článku zašle na ZÚ, který ho po vzájemné dohodě zveřejní na 

internetových stránkách úřadu či jinak využije a postoupí pro informaci rodině.  

(7) K Moskevskému programu Luboše Dobrovského se mohou na základě souhlasu 

MZV ČR připojit další veřejnoprávní či státní instituce. 

(8) Fungování projektu bude jednou ročně vyhodnocováno na společném setkání 

zástupců zúčastněných institucí. 

 


