Směrnice rektora č. 11/2014
o způsobu nakládání s výsledky duševní činnosti
Článek 1
Předmět úpravy
1. Předmětem této směrnice je stanovit pravidla pro nakládání s výsledky duševní činnosti na Slezské
univerzitě v Opavě, které původce/autor vytvořil při plnění úkolů plynoucích z jeho pracovního
poměru nebo jiného obdobného pracovněprávního vztahu ke Slezské univerzitě v Opavě (dále
jen ,,SU“), nebo v rámci plnění studijních povinností na SU, ať už s podporou dotace poskytnuté
podle zákona či mimo dotační režim. Směrnice rovněž upravuje nákup práv k duševnímu
vlastnictví SU na základě licenční smlouvy. Licenční smlouvu je oprávněn podepsat rektor, děkan
příslušné součásti SU nebo pověřený zaměstnanec SU. Může přitom jít o (a) autorská díla; (b)
předměty průmyslového vlastnictví chráněné zvláštními právními předpisy; (c) jiné duševní
vlastnictví chráněné zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Na výsledky, dosažené v rámci společných projektů nebo jiných forem spolupráce se třetími
osobami, u nichž je nakládání s výsledky projektu nebo jiné formy spolupráce upraveno zvláštní
smlouvou, se použijí ustanovení této smlouvy. Vzorová smlouva upravující právní vztahy dle
předchozí věty je uvedena v Příloze č. 2 této směrnice. Smlouva dle předchozí věty bude pro ten
který konkrétní případ individualizována. Tuto smlouvu je oprávněn podepsat rektor, děkan
příslušné součásti SU nebo některým z nich pověřený zaměstnanec SU.
Článek 2
Vymezení pojmů
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) Autorem: fyzická osoba, která dílo vytvořila; v případě díla souborného jako celku též fyzická
osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.
b) Autorským dílem: dílo literární, jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.
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c) Licenční smlouvou1 rozumíme dvoustranný právní úkon, kterým, poskytovatel opravňuje
nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového
vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování sjednané úplaty nebo jiné majetkové hodnoty.
Licenční smlouva k právům průmyslového vlastnictví nabývá účinnosti vůči třetím osobám
zápisem do příslušného rejstříku vedeného Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví pro ta
která průmyslová práva. Licenční smlouva pro předměty duševního vlastnictví chráněné
autorským zákonem je upravena speciálním právním předpisem.2
d) Ochrannou známkou3: jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova,
včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto
označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby.
e) Patentem: ochranný dokument, který se uděluje na vynálezy. Majitel patentu má výlučné právo
chráněný vynález využívat, poskytovat souhlas k využívání jiným osobám (např. licencí) a má
právo převést patent na jinou osobu.
f) Pracovním poměrem: pracovní poměr, resp. pracovně právní vztah založený pracovní
smlouvou, dohodou o provedení práce, dohodou o pracovní činnosti, smlouvou o dílo, smlouvou
o výzkumu a vývoji apod.
g) Právy autorskými4: práva k dílům literárním, jiným uměleckým nebo vědeckým.
h) Průmyslovým vlastnictvím: výsledky duševní činnosti, které jsou nové a průmyslově
(hospodářsky) využitelné. Jde o vynálezy, technická řešení chráněná užitným vzorem,
průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, zlepšovací návrhy, ochranné známky.
i) Průmyslovým vzorem5: vzhled výrobku nebo jeho části spočívající zejména ve znacích linií,
obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení.
j) Původcem: jakoukoli fyzickou osobu v pracovním poměru nebo jiném obdobném
pracovněprávním vztahu k SU, která se podílela na vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví
(tj. zaměstnanec SU - akademický i neakademický pracovník, ale také např. hostující profesor,
hostující odborný asistent nebo jiná osoba, která dočasně pracuje nebo provádí výzkum na SU).
k) Školním dílem: dílo, které student SU vytvořil ke splnění studijních povinností. Za školní dílo se
obdobně považuje rovněž dílo vytvořené účastníkem celoživotního vzdělávání.
l) Topografií polovodičových výrobků6: sérii jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně
souvisejících zobrazení znázorňujících trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev, z nichž se
polovodičový výrobek skládá, přičemž každé zobrazení znázorňuje vzor jedné vrstvy
polovodičového výrobku nebo jeho části, popřípadě povrchu polovodičového výrobku v
jednotlivých stupních výroby nebo jeho částí, které však nejsou v průmyslu polovodičových
výrobků běžné. Tímto pojmem se označují rovněž části topografie, které jsou využitelné
samostatně, jakož i na zobrazení sloužící k výrobě topografie.
m) Užitným vzorem7: forma ochrany pro technická řešení, která jsou nová, přesahují rámec pouhé
odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Užitný vzor představuje nižší úroveň ochrany
než patent.
n) Vynálezem8: technické řešení, které je nové, je výsledkem vynálezecké činnosti, je průmyslově
využitelné a chránitelné patentem nebo užitným vzorem.
o) Zaměstnaneckým dílem: dílo, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z
pracovněprávního vztahu k SU. Za zaměstnanecké dílo se považuje i kolektivní dílo, tj. dílo, na
jehož tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením SU a uváděno na
dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
§ 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů.
3
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
ochranných známkách).
4
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon).
5
zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech,
průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.
6
zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků.
7
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech
8
zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích
1
2
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veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky zahrnuté do takového díla nejsou schopny
samostatného užití.
p) Zlepšovacím návrhem9: technické, výrobní nebo provozní zdokonalení, jakož i řešení problémů
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí, s nimiž má zlepšovatel právo
nakládat.
Článek 3
Informační povinnost k právům průmyslového vlastnictví
1. Vytvoří-li zaměstnanec SU (dále jen „původce“) při plnění úkolů vyplývajících z jeho pracovního
poměru k SU předmět chráněný právy průmyslového vlastnictví (vynález, zlepšovací návrh,
užitný vzor, průmyslový vzor nebo topografii polovodičového výrobku, dále jen „předměty
průmyslového vlastnictví“), je povinen nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vytvoření
daného řešení vyrozumět SU o této skutečnosti a předat podklady potřebné k posouzení tohoto
řešení (dále jen „informační povinnost“).
2. Původce splní svou informační povinnost tím, že předá rektorátu SU písemné Oznámení o
vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví, které bude obsahovat identifikační údaje
zaměstnance a přesný popis výsledku duševní činnosti a jeho průmyslovou využitelnost, to vše
způsobem, aby byl předmět průmyslového vlastnictví posouditelný (dále jen „oznámení“), a to na
předepsaném formuláři SU, jenž je Přílohou č. 1 této směrnice. Oznámení bude zpracováno ve
dvou vyhotoveních: jedno v písemné podobě a druhé v elektronické podobě. Písemné oznámení
bude zasláno na adresu: Slezská univerzita v Opavě, sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ
746 01 a elektronické oznámení bude doručeno na elektronickou adresu: rektor@slu.cz.
3. Při řešení vědeckovýzkumných, vývojových a jiných úkolů s třetí osobou je nutné předem
smluvně stanovit podrobné práva a povinnosti smluvních stran, kdy předmětem smluvní úpravy
bude specifikace projektu – společné činnosti – a dále úprava majetkových práv k duševnímu
vlastnictví SU a třetí osoby. Vzorová smlouva dle předchozí věty tvoří Přílohu č. 2 této směrnice.
Smlouva dle předchozí věty bude upravena pro ten který konkrétní případ. V případě, kdy se obě
strany dohodly na spoluvlastnictví, je nutné předem smluvně stanovit i výši spoluvlastnického
podílu každé ze stran.
Článek 4
Řízení o vytvořeném předmětu průmyslového vlastnictví
1. Práva a povinnosti k předmětu průmyslového vlastnictví přechází z původce na SU ze zákona,
není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno.
2. SU prostřednictvím rektorem SU pověřeného pracovníka vyrozumí původce ve lhůtě tří měsíců od
doručení oznámení, zda vůči němu SU uplatňuje právo na předmět průmyslového vlastnictví (toto
ustanovení neplatí pro zlepšovací návrh). Neuplatní-li SU ve stanovené lhůtě vůči původci právo
na předmět průmyslového vlastnictví, přechází toto právo ze zákona zpět na původce.
3. V případě zlepšovacího návrhu má zlepšovatel právo se zlepšovacím návrhem nakládat bez
omezení, jestliže s ním SU ve lhůtě dvou měsíců od nabídky zlepšovacího návrhu neuzavře
smlouvu o přijetí nabídky zlepšovacího návrhu a odměně za něj.
4. Zmešká-li SU lhůty uvedené v odstavci 2 a 3 tohoto článku této směrnice, je možné tento stav
napravit uzavřením smlouvy, pokud s tím bude původce souhlasit.
5. Rektorem SU pověřený pracovník SU provede na základě oznámení předběžný průzkum novosti
9

§ 72 a násl. zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.
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předmětu průmyslového vlastnictví a informuje rektora SU o výsledku svého průzkumu, ve lhůtě
6 týdnů ode dne obdržení oznámení.
6. V případě, kdy předmět průmyslového vlastnictví, nesplňuje podmínku novosti nebo průmyslové
využitelnosti, oznámí pověřený zaměstnanec SU tuto skutečnost původci a předá mu veškerou
dokumentaci k předmětu průmyslového vlastnictví v rozsahu oznámení a jeho příloh. Právo na
předmět průmyslového vlastnictví tak přechází zpět na původce.
7. V případě, kdy předmět průmyslového vlastnictví splňuje podmínku novosti, rozhodne o uplatnění
práva SU na tento předmět rektor SU.
8. SU i původce jsou v období od převzetí oznámení do doby podání přihlášky, resp. jiného podnětu
k zahájení řízení o registraci předmětu průmyslového vlastnictví příslušným úřadem, vázáni
povinností mlčenlivosti o skutečnostech, které tvoří obsah oznámení, resp. přihlášky, popř. jiného
obdobného podnětu.
9. Původce, nebo kterýkoliv ze spolupůvodců jsou povinni účinně spolupracovat s pracovníky SU a
se zmocněným patentovým zástupcem či advokátem při vypracování přihlášky předmětu
průmyslového vlastnictví a v této souvislosti jsou také povinni vždy poskytnout všechny potřebné
podklady.
10. Při posuzování nabídek předmětů průmyslového vlastnictví ze strany spolupůvodců, kteří nejsou
zaměstnanci SU, se postupuje přiměřeně dle ustanovení tohoto článku.
Článek 5
Využívání předmětů průmyslového vlastnictví
1. Uplatněním práva na předmět průmyslového vlastnictví vzniká SU výlučné právo využívat
uvedený předmět průmyslového vlastnictví.
2. Využíváním předmětu průmyslového vlastnictví se rozumí neomezený výkon majetkových práv
k průmyslovému vlastnictví, jeho skutečné provedení, provozování nebo poskytnutí práv k jeho
využívání jinému subjektu formou licenční smlouvy.
3. Práva a povinnosti vyplývající z ustanovení této směrnice a zákona zůstávají po skončení
pracovního poměru původce s SU nedotčena.
Článek 6
Odměňování za vytvoření předmětů průmyslového vlastnictví
1. Původce, který vytvořil v rámci plnění pracovních úkolů jemu plynoucích ze zaměstnaneckého
poměru s SU předmět průmyslového vlastnictví, na nějž SU uplatnila právo, má vůči SU právo na
odměnu.
2. O odměně dle předchozího odstavce tohoto článku této směrnice bude rozhodovat rektor, a to
s ohledem na zisk (výnosy ponížené o náklady související s vytvořením, registrací a udržováním
ochrany předmětu průmyslového vlastnictví) z předmětu průmyslového vlastnictví.
3. V případě, kdy byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen spolupůvodci, náleží odměna
každému z nich. Pravidla pro rozdělení odměny mezi sebou si spolupůvodci stanoví ve smlouvě
dělení zisku, jinak se odměna mezi ně dělí rovným dílem.
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Článek 7
Podání přihlášky k právům duševního vlastnictví
1. Pro případ, kdy vznikne předmět průmyslového vlastnictví, o který SU projeví zájem, je nezbytné
předmět průmyslového vlastnictví přihlásit u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.
2. Pověřený zaměstnanec SU předá podklady pro zahájení řízení o udělení patentu či o osvědčení
užitného vzoru či o registraci ochranné známky či o jiném způsobu ochrany advokátovi či
patentovému zástupci, to vše za účelem registrace a zajištění řádné ochrany předmětů duševního
vlastnictví.
3. Pověřený zaměstnanec SU, jakož i jiní zaměstnanci SU oslovení pověřeným advokátem či
patentovým zástupcem jsou povinni poskytnout tomuto veškerou požadovanou součinnost
v souvislosti s patentovým či jiným řízením před Úřadem pro ochranu průmyslového vlastnictví.
Článek 8
Informační povinnost k autorským dílům
1. Vytvoří-li zaměstnanec SU zaměstnanecké autorské dílo, je o této skutečnosti povinen informovat
neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne dokončení autorského díla, bezprostředně
nadřízeného zaměstnance SU.
2. Informační povinnost dle předchozí věty se nevztahuje na drobná zaměstnanecká autorská díla
vytvářená v souvislosti s pedagogickou činností (např. prezentace přednášek zpracované v MS
PowerPoint, učební pomůcky ).
3. SU jako zaměstnavatel současně uděluje licenci zaměstnancům SU využívat a zveřejňovat ze
strany zaměstnanců – autorů – vytvořená drobná zaměstnanecká autorská díla vytvářená
v souvislosti s pedagogickou činností, jak jsou uvedena v předchozím odstavci, a to pouze pro
potřeby Slezské univerzity v Opavě a pouze pro účely pedagogické činnosti.
Článek 9
Autorské dílo a práva autora, zaměstnanecké dílo
1. SU při své činnosti využívá zejména díla literární (slovesná) a díla vědecká, fotografická,
audiovizuální, kinematografická, kartografická. Za dílo dle autorského zákona je považován též
počítačový program. Soubornými díly jsou např. sborníky, časopisy, výstavy, databáze,
počítačové programy atd.
2. Není-li sjednáno jinak, SU jako zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova
majetková práva k dílu, které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z
pracovněprávního či obdobného vztahu k zaměstnavateli – SU. Zaměstnavatel – SU může právo
výkonu podle tohoto odstavce postoupit třetí osobě pouze se svolením autora, ledaže se tak děje
při prodeji podniku nebo jeho části.
3. Autorova osobnostní práva k zaměstnaneckému dílu zůstávají nedotčena.
4. Poskytnutím licence autorovi právo nezaniká, pouze má povinnost strpět zásah do majetkového
práva dílo užít v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy.
5. Příslušní vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit v rámci pracovních smluv, dohod o pracovní
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činnosti, dohod o provedení práce nebo jiným způsobem např. popisem pracovní náplně,
písemným pokynem nebo zadáním úkolu, schopnost zaměstnavatele prokázat a doložit, že jde o
zaměstnanecké dílo, tj. dílo ke splnění povinností vyplývajících z pracovního poměru, že
zaměstnanec plnil takové tvůrčí úkoly. Jedná se např. o programátory, audiovizuální techniky
apod. Může se rovněž jednat o pracovní úkol vyplývající ze zapojení do vědecko-výzkumné
činnosti, doplňkové činnosti apod. v rámci jednotlivých smluv.
6. U zaměstnanců, kteří nemají popis pracovní činnosti, a z pracovní smlouvy tvůrčí činnost
výslovně nevyplývá, lze uplatňovat práva SU jako zaměstnavatele k jimi vyhotoveným dílům,
pouze v případě, že jím takový úkol byl uložen písemným pokynem nadřízeného zaměstnance a
kdy dílo vzniklo v pracovní době a za použití vybavení SU. V případě pochybnosti, zda lze takový
úkol uložit nadřízeným zaměstnancem, je oprávněn rozhodnout zaměstnanec oprávněný k
uzavírání pracovních smluv (rektor, děkan, kvestor).
7. Nelze-li prokázat, že dílo bylo vytvořeno ke splnění povinností z pracovněprávního vztahu,
nejedná se o zaměstnanecké dílo a musí být vůči autorům postupováno podle obecné úpravy, kdy
autor je považován za osobu samostatně výdělečně činnou dle zvláštního právního předpisu (zák.
č. 121/2000 Sb, o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (ust. § 420 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a autor je tak
podnikatelem ve smyslu občanského zákoníku. Je třeba s tímto uzavřít v případě zájmu SU na
využití jeho díla licenční smlouvu v souladu s § 46 a násl. autorského zákona.
8. Autor zaměstnaneckého díla má vůči SU právo na přiměřenou dodatečnou odměnu, jestliže se
mzda nebo jiná odměna dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k zaměstnaneckému
dílu. O výši dodatečné odměny rozhoduje vedoucí součásti, jíž je autor příslušníkem. Nespadá-li
zaměstnanec – autor – pod konkrétní součást, rozhoduje o jeho odměně dle tohoto odstavce rektor
SU.
9. Pokud SU majetková práva k zaměstnaneckému dílu nevykonává vůbec, nebo je vykonává
nedostatečně, má autor právo požádat, aby mu zaměstnavatel udělil licenci za obvyklých
podmínek, pokud na straně zaměstnavatele neexistuje závažný důvod pro její odmítnutí.
10. Výkon práv k zaměstnaneckému dílu spočívá:
a) SU může dílo užívat jakýmkoli způsobem dle § 12 odst. 4 autorského zákona, zejména tedy
má právo dílo rozmnožovat, pronajímat či půjčovat, vystavovat či jakkoli sdělovat veřejnosti,
zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného i uvádět na
veřejnost ve spojitosti s SU.
b) Dále může SU dokončit nehotové zaměstnanecké dílo pro případ, že bude autor přes výzvu SU
k dodatečnému plnění v prodlení s vytvořením zaměstnaneckého díla anebo zanikne-li jeho
závazek dokončit takové dílo pro nemožnost plnění nebo smrtí.
c) SU je povinna při výkonu práv k zaměstnaneckému dílu dle bodu a) a b) respektovat
osobnostní práva autora s modifikacemi pro zaměstnanecké dílo dle autorského zákona. Autor
má právo osobovat si autorství.
d) Úpravu vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dle bodu a) až b) lze smlouvou sjednat
odchylně.
11. Povinnosti vedoucích zaměstnanců:
a) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni sledovat vznik zaměstnaneckých děl na jimi řízených
pracovištích SU a dbát, aby byla vůči nim řádně vykonávána majetková práva.
b) Pracoviště, v jejichž evidenci jsou vedena zaměstnanecká díla, jsou povinna je podle jejich
charakteru a zaměření nabízet k využití jiným pracovištím SU a vyhledávat možnosti využití
ke komerčním účelům.
12. Zaměstnanec SU, jenž je autorem zaměstnaneckého díla, je oprávněn nabízet dílo třetím osobám
k šíření a dílo šířit sám či prostřednictvím třetích osob zveřejněním díla v odborné literatuře. Za
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tímto účelem se zaměstnanec SU, jenž je autorem zaměstnaneckého díla zmocňuje ve smyslu odst.
13 tohoto článku této směrnice.
13. Zaměstnanec SU, jenž je autorem zaměstnaneckého autorského díla, jakož i bezprostředně
nadřízený zaměstnanec autora, se zmocňují k uzavření licenční smlouvy s třetí osobou, na jejímž
základě poskytne zmocněný zaměstnanec SU třetí osobě licenci k autorskému dílu, a to za
obvyklých ekonomických podmínek. Poskytnutí licence k autorskému dílu nesmí být v rozporu se
zájmy SU.
Článek 10
Dílo vytvořené na objednávku
1. Pokud si SU nechá „na objednávku“ vytvořit díla, stane se tak výlučně na základě kombinované
smlouvy o dílo a smlouvy licenční uzavřené v režimu občanského zákoníku za použití autorského
zákona. Smlouva o dílo a smlouva licenční tvoří Přílohu č. 3 této směrnice.
2. Uvedený postup platí i v opačném případě, kdy třetí osoba poptá u SU vytvoření díla na
objednávku – počítačový program, databázi, fotografické dílo, kartografické dílo nebo dílo
kolektivní např. v rámci doplňkové činnosti.
Článek 11
Školní dílo
1. Školním dílem je dílo požívající ochranu autorského zákona vytvořené studentem ke splnění jeho
studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu k SU. Jedná se zejména o práce
diplomové, bakalářské, disertační, seminární a obdobné, počítačové programy, fotografická díla
apod.
2. K přechodu majetkových práv na SU přímo ze zákona nedochází.
3. Má-li školní dílo vzniknout v rámci projektu podporovaného podle zák. č. 130/2002 Sb., o
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, je zaměstnanec SU
odpovědný za vedení projektu povinen před zahájením prací studentem na konkrétním díle uzavřít
se studentem licenční smlouvu a smlouvu o dílo dle Přílohy č. 3 této směrnice, kdy licence bude
výlučně sjednána jako výhradní, a to po dobu trvání projektu, jakož i pro dobu požadované
udržitelnosti projektu či po dobu, po kterou mají být výsledky duševní činnosti ve vlastnictví
podporovaného subjektu – SU.
4. SU má ze zákona právo užít školní dílo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě.
5. SU má právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla za obvyklých tržních podmínek.
6. Pokud nedojde mezi SU a studentem – autorem k jiné dohodě, může student – autor své dílo
užívat nebo poskytnout licenci někomu jinému. Nesmí to však být v rozporu s oprávněnými zájmy
SU.
7. Jestliže studentu – autorovi školního díla – vzniknou z užívání díla či poskytnutí licence příjmy, je
SU oprávněna požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které jí vznikly na vytvoření
díla. Je však nutno přihlédnout k výši příp. výdělků dosažených SU z užití díla.
Článek 12
Mlčenlivost
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1. Veškeré informace o průmyslovém a duševním vlastnictví chráněném občanským zákoníkem jsou
důvěrné, třetím osobám mohou být sdělovány pouze tehdy, je-li jejich ochrana smluvně zajištěna
podepsáním Smlouvy o mlčenlivosti s povinností mlčenlivosti zajištěnou smluvní pokutou
v přiměřené výši.
2. Původce je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích týkajících se jím v rámci plnění
pracovních úkolů pro SU vytvořeného předmětu průmyslového vlastnictví. Této povinnosti je
zproštěn až po zveřejnění přihlášky předmětu průmyslového vlastnictví ve Věstníku Úřadu
průmyslového vlastnictví. V případě, že se práva k příslušnému předmětu průmyslového
vlastnictví nezapisují do žádné evidence a tudíž nedochází ke zveřejnění přihlášky, může původce
povinnosti mlčenlivosti ve smyslu tohoto odstavce zprostit pouze pověřený zaměstnanec SU.
Povinnosti dle platných zákonů České republiky zůstávají nedotčeny.
Článek 13
Autorské honoráře
1. Autorské honoráře z činnosti autora vykonávané v rámci pracovněprávního vztahu podléhají
zdanění jako příjmy ze závislé činnosti podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
2. Autorské honoráře z činnosti autora nevykonávané v rámci pracovněprávního vztahu podléhají
zdanění jako příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 ZDP.

Článek 14
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice zrušuje Směrnici rektora č. 8/2011 včetně všech jejich změn a doplnění.
2. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vydání.
V Opavě dne ............................

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
rektor
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Příloha č. 1
OZNÁMENÍ O VYTVOŘENÍ
PŘEDMĚTU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
1. Původce(i):
Jméno, příjmení a titul původce:
Osobní číslo:
Adresa bydliště:
Název zaměstnavatele:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ zaměstnavatele:
Oddělení/útvar:
Telefonní číslo/a:
Příspěvek původce (slovně):
Podíl na řešení v %:

Osobní číslo:

E-mail:

Jméno, příjmení a titul původce:
Osobní číslo:
Adresa bydliště:
Název zaměstnavatele:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ zaměstnavatele:
Oddělení/útvar:
Telefonní číslo/a:
Příspěvek původce (slovně):
Podíl na řešení v %:

Osobní číslo:

E-mail:

Jméno, příjmení a titul původce:
Osobní číslo:
Adresa bydliště:
Název zaměstnavatele:
Sídlo zaměstnavatele:
IČ zaměstnavatele:
Oddělení/útvar:
Telefonní číslo/a:
Příspěvek původce (slovně):
Podíl na řešení v %:

Osobní číslo:

E-mail:

2. Ke splnění kterého výzkumně-vývojového úkolu plynoucího z pracovně právního vztahu k SU, byl
předmět průmyslového vlastnictví vytvořen?
projektu nebo výzkumného záměru podporovaného z národních veřejných prostředků
číslo projektu/VZ:
úkolu v rámci smlouvy o dílo (o doplňkové činnosti) - doložit kopii této HS
číslo HS:
projektu podporovaného ze zahraničních prostředků
číslo projektu:
3. Pokud byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen v rámci projektu nebo výzkumného záměru
podporovaného z národních veřejných prostředků (dle zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a
vývoje) uveďte:
výši podílu veřejných prostředků na uznaných nákladech v %:
výši podílu veřejných prostředků na uznaných nákladech v Kč:
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4. Typ předmětu průmyslového vlastnictví:
vynález - patent
zlepšovací návrh
technické řešení – užitný vzor

design - průmyslový vzor
topografie polovodičových výrobků

5. Název předmětu průmyslového vlastnictví (stručný a přesný):

6. Oblast techniky, které se předmět průmyslového vlastnictví týká (uveďte, jaký technický problém řeší):

7. Popis dosavadního stavu techniky (uveďte prameny, z nichž tento stav vyplývá, např. informace o
výrobcích a firmách, příp. patentech nebo jiných ochranných dokumentech řešících podobný problém, uvést
nevýhody každého citovaného řešení oproti novému předkládanému řešení):

8. Vysvětlení podstaty předmětu průmyslového vlastnictví (jednoduše, bez matematických odvozování):

9. Výhody tohoto předmětu průmyslového vlastnictví oproti dosavadnímu stavu techniky:

10. Charakteristika toho, co je v řešení nové a co má být chráněno (které znaky jsou nové a mají být
chráněny, co už je známo; uvést např. konstrukční prvky – povrch je zdrsněný; vlastnosti nebo vztahy mezi
konstrukčními prvky – hlavice je otočná ve stojanu; chemické složení – ocel obsahuje od – do % N nebo od –
do % C; nebo je zde charakteristické propojení – výstup A je spojen se vstupem B):

11. Popis provedení (uskutečnění) předmětu průmyslového vlastnictví (pokud je součástí tohoto
Oznámení výkres, pak uveďte u jednotlivých znaků předmětu průmyslového vlastnictví slovně vyznačit
použitou terminologii):

12. Ve kterých dalších oblastech se dá předmět průmyslového vlastnictví ještě využít:

13. Výkres (je-li nutný) na listu formátu A4, pokud možno na výšku, se vztahovými značkami
označujícími jednotlivé prvky řešení (výkres by měl být proveden v černobílém provedení):

14. Seznam vztahových značek (pokud jsou použity mezi textem a výkresem):

15. Podpůrné dokumenty, např. texty, kresby, fotografie, grafy, náčrty, vývojové diagramy, data o
výkonu, zprávy:

16. Uveďte jakékoliv dříve provedené prezentace, publikace nebo jiný druh publicity věnovaný tomuto
předmětu průmyslového vlastnictví.
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Datum
zveřejnění

Druh
zveřejnění

Název/ISBN/ISSN

Náklad

Prosím, přiložte kopii výše uvedených druhů zveřejnění.
17. Máte již nějaké svědecky nebo notářsky ověřené záznamy tohoto předmětu průmyslového
vlastnictví?
NE
ANO
18. Obchodní informace:
a) Současná konkurence – popište existující produkty nebo procesy plnící stejnou funkci jako předmět
průmyslového vlastnictví (název produktu/procesu, jméno výrobce, cena):
b) Popište přidanou hodnotu předmětu průmyslového vlastnictví – jedinečné, inovativní vlastnosti.
Poskytují tyto vlastnosti konkurenční výhodu oproti konkurenčním produktům nebo procesům? Jaké
zlepšení (úspory a výnosy) poskytuje navrhované řešení oproti současným technickým řešením?
c) Jakým způsobem je předmět průmyslového vlastnictví v současnosti využíván, existují nějaké
specifické aplikace?
d) Byl produkt testován nebo certifikován třetí osobou?
e) Jaký vývoj předmětu průmyslového vlastnictví očekáváte v horizontu 5 let?
f) Existuje funkční prototyp? Uveďte podstatné informace o prototypu, jeho výrobní náklady.
g) Uveďte hrubým odhadem hodnotu předkládaného duševního vlastnictví (v Kč).
h) Jakou obchodní strategii navrhujete pro uplatnění předkládaného předmětu průmyslového
vlastnictví?
i) Uveďte všechny partnerské organizace podílející se na vzniku předmětu průmyslového vlastnictví
(sponzoři, konzultanti, dodavatelé).
j) Uveďte perspektivní uživatele (segment trhu) předmětu průmyslového vlastnictví (jména firem a
společností):
k) Bylo již vedeno konkrétní obchodní jednání za účelem aplikace předmětu průmyslového vlastnictví?
NE
ANO
Uveďte jméno firmy, zástupce a kontakt:
19. Výrobní informace:
a) Jaké jsou zapotřebí materiály pro produkci předmětu průmyslového vlastnictví?
b) Jaké je zapotřebí vybavení pro produkci předmětu průmyslového vlastnictví?
c) Jaké vybavení a zázemí je vyžadováno, aby proces, který je předmětem průmyslového vlastnictví,
fungoval?
d) Kolik odhadujete, že bude stát výroba předmětu průmyslového vlastnictví nebo zavedení procesu,
který je předmětem průmyslového vlastnictví?
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CZK
/jednotku
CZK
/kapacitu
e) Jaké služby a servis jste schopni k předmětu průmyslového vlastnictví nabízet (např. prezentace,
školení, montáž, opravy)?
20. Další podstatné informace neobsažené v dotazníku.
Původce(i) parafuje(í) každou stranu oznámení.
V Opavě dne
Jméno a příjmení původce:

Podpis: .........................................

Jméno a příjmení původce:

Podpis: .........................................

Jméno a příjmení původce:

Podpis: .........................................

Oznámení odevzdejte ve dvou vyhotoveních: jedno v písemné podobě a jedno v elektronické podobě.
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Příloha č. 2
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

1)

Slezská univerzita v Opavě
sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
jednající panem Prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr, rektorem
dále jen „SU“
a

2)

..........................
se sídlem: ...............................
IČ: ..........................
DIČ: .................................
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ................, oddíl ...., vložka ......
jednající panem .....................
dále jen „.....“

dnešního dne uzavřely výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, následující
SMLOUVU O SPOLUPRÁCI A O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
(dále jen „smlouva“)
Článek 1
Preambule
Ministerstvo ..................... (dále jen „ministerstvo“) vyhlásilo veřejnou soutěž na resortní program
„.........“, to vše ve smyslu zák. č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a
o změně některých souvisejících zákonů. Poskytování podpory současně spadá pod zák. č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Účelem programu ..... je
.........................
Smluvní strany se dohodly na zpracování a spolupráci na projektu „.....................“, podání přihlášky a
v případě vybrání projektu na jeho realizaci, přičemž projekt je zaměřen především na následující cíle:
- ..............................,
- ..............................,
- ..............................,
Článek 2
Dohoda na spolupráci
2.1
2.2
2.3

Smluvní strany se dohodly na účasti a společném postupu při přípravě a realizaci projektu
„.............................“, dále též jen „projekt“.
Přípravou projektu ve smyslu článku 2.1 této smlouvy se rozumí příprava a podání žádosti o
přidělení dotace na projekt.
Realizací projektu ve smyslu článku 2.1 této smlouvy se rozumí realizace výzkumu a vývoje
v rámci projektu v případě, kdy předmětný projekt bude Ministerstvem schválen a vybrán a
smluvním stranám bude na jeho realizaci poskytnuta dotace ze strany Ministerstva.
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2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvní strany zamýšlejí Projekt realizovat společně na základě dotace přidělené v rámci
programu ....., jenž byl vyhlášen formou veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstvem, to
vše v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, a dále za použití vlastních zdrojů.
Smluvní strany se tímto vzájemně zavazují zajistit přípravu projektu a projektové žádosti o
poskytnutí dotace, tedy přípravu veškerých písemných podkladů nezbytných pro podání žádosti
o dotaci na financování projektu z programu ...... Smluvní strany se vzájemně zavazují
poskytnout si potřebnou součinnost ke zpracování všech nutných podkladů v souvislosti
s žádostí o poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace podat nejpozději ve lhůtě do .............,
do ......... hodin Ministerstvu.
Smluvní strany se tímto dále vzájemně zavazují realizovat projekt v případě jeho schválení
a poskytnutí dotace ze strany Ministerstva, a to v souladu se smlouvou / rozhodnutím
Ministerstva o poskytnutí dotace, programem ....., jakož i českými právními předpisy a právem
Evropských společenství.
Smluvní strany se dohodly na svém podílu na řešení projektu tak, že tento podíl je podrobně
specifikován v příloze č. 1 této smlouvy „projekt“, který obsahuje rovněž rozpočet pro SU jako
příjemce dotace a ..... jako spolupříjemce dotace.
Článek 3
Financování

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Smluvní strany očekávají, že v případě úspěchu a vybrání projektu Ministerstvem obdrží dotaci
na realizaci projektu, jehož celková předpokládaná hodnota všech způsobilých výdajů činí
částku ....................,- Kč (bez DPH), a to dotaci o rozsahu ........ % hodnoty všech
předpokládaných způsobilých výdajů.
Smluvní strany se dále dohodly, že ........% předpokládané hodnoty všech způsobilých výdajů
bude uhrazena ze strany ..... ve prospěch SU, a to tak, že částka odpovídající ....% hodnoty
všech způsobilých výdajů bude poukázána ve prospěch účtu SU nejpozději ve lhůtě 1 měsíce
ode dne nabytí právní moci (účinnosti) rozhodnutí Ministerstva o výběru projektu a poskytnutí
dotace. Smluvní strany se dále dohodly, že částka odpovídající zbývajícím ...... % hodnoty
všech způsobilých výdajů bude dále poukázána ve prospěch účtu SU ze strany ..... nejpozději ve
lhůtě 1 roku ode dne nabytí právní moci (účinnosti) rozhodnutí Ministerstva o výběru projektu a
poskytnutí dotace. ..... se k povinnostem dle tohoto článku a odstavce výslovně zavazuje.
Vzniknou-li SU v souvislosti s projektem dále náklady na DPH, zavazuje se ve lhůtě 2 měsíců
ode dne skončení projektu poskytnout ..... veškeré náklady SU na DPH, jež nebyly uspokojeny
z dotace.
Dostane-li se .... do prodlení s úhradou plateb dle článku 3.2 této smlouvy, nevznikne do doby
úhrady těchto částek ..... nárok na proplácení způsobilých výdajů ze strany SU, a to až do výše
odpovídající závazku ..... vůči SU.
..... má nárok na proplacení veškerých způsobilých výdajů s výjimkou DPH vynaložených
v rámci projektu vůči SU, a to na základě řádně předložených dokladů o realizaci těchto
nákladů. ..... může vůči SU nárokovat proplacení těchto způsobilých výdajů až poté, kdy SU
fyzicky inkasuje peněžní prostředky z dotace ze strany Ministerstva.
Bude-li později zjištěno, že způsobilé náklady uplatněné ze strany ..... vůči SU, jsou
nezpůsobilými výdaji, zavazuje se ..... uhradit SU částku odpovídající výši, jíž bude (byla) SU
povinna vrátit Ministerstvu z dotaci, a to v přiměřené lhůtě po výzvě ze strany SU.
Článek 4
Výlučná práva k duševnímu vlastnictví

4.1

Smluvní strany se dohodly, že na veškerá práva duševního vlastnictví vytvořená při plnění
projektu či v souvislosti s tímto, bude nahlíženo jako na předměty duševního vlastnictví
vytvořené zaměstnancem při plnění pracovního úkolu, za použití zařízení zaměstnavatele a
v pracovní době, přičemž tvorba práv duševního vlastnictví bezprostředně souvisí s druhem
vykonávané práce vědeckých pracovníků působících při projektu či v souvislosti s tímto.
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4.2

4.3

Smluvní strany dohodly, že veškerá majetková práva k duševnímu vlastnictví vzniklá při
realizaci projektu či v jeho přímé souvislosti náleží té ze smluvních stran, jejíž zaměstnanec je
původcem či autorem předmětu chráněného právem duševního vlastnictví. Práva duševního
vlastnictví budou podléhat následujícím zákonným režimům:
4.1.1 v případě vynálezů a zlepšovacích návrhů se stává zaměstnanec (zaměstnanci) pracující
při projektu původcem vynálezu či zlepšovacího návrhu, majitelem patentu či
zlepšovacího návrhu se stává smluvní strana, jež je zaměstnavatelem původce
(původců),
4.1.2 v případě užitných vzorů se stává zaměstnanec (zaměstnanci) pracující při projektu
původcem technického řešení, majitelem užitného vzoru se stává smluvní strana, jež je
zaměstnavatelem původce (původců),
4.1.3 v případě ochranných známek je vlastníkem ochranných známek vytvořených při
realizaci či v souvislosti s realizací projektu či pro výstupy či v souvislosti s výstupy
z činností realizovaných v rámci projektu, smluvní strana, jež je zaměstnavatelem
zaměstnance (zaměstnanců), jenž ochrannou známku vytvořil,
4.1.4 v případě průmyslových vzorů náleží práva k průmyslovým vzorům smluvní straně, jež
je zaměstnavatelem zaměstnance (zaměstnanců), jenž je původcem průmyslového
vzoru,
4.1.5 v případě topografie polovodičových výrobků náleží právo ochrany k topografii
polovodičového výrobku smluvní straně, jež je zaměstnavatelem zaměstnance
(zaměstnanců), jenž je původcem průmyslového vzoru,
4.1.6 v případě autorských děl či předmětu práv souvisejících s právem autorským, náleží
osobnostní práva k dílu či předmětu práv souvisejících s právem autorským zásadně
autorovi – zaměstnanci (zaměstnancům) působícímu při projektu, majetková práva
k autorskému dílu či předmětu práv souvisejícím s právem autorským však náleží a jsou
vykonávána zásadně smluvní stranou, jež je zaměstnavatelem autora (autorů),
4.1.7 ostatní práva a způsoby ochrany duševního vlastnictví výslovně výše neuvedené budou
z hlediska osobnostních a majetkových práv řešena analogicky dle opakujícího se klíče
výše uvedeného.
Veškeré náklady související se správním řízením o udělení ochrany práv duševního vlastnictví,
jakož i se zpracováním přihlášky či návrhu na registraci a udržovací poplatky vůči Úřadu
průmyslového vlastnictví či zahraniční či mezinárodní instituci podobného významu, nese ta ze
smluvních stran, jíž bude k právu duševního vlastnictví svědčit majetkové právo, a to bez
ohledu na skutečnost, zda takto vynaložené výdaje jsou způsobilé či nikoli ve smyslu programu
„.....“, jímž se projekt specifikovaný v preambuli řídí.
Veškeré příjmy získané z transferu a využití technologií, jakož i jiné příjmy z práv duševního
vlastnictví za doby trvání této smlouvy jsou příjmy té smluvní strany, jíž náleží majetková práva
k předmětu chráněnému duševním vlastnictvím. Veškeré tyto příjmy jsou příjmy z výstupů
projektu a bude s nimi naloženo v souladu podmínkami poskytnutí dotace, jakož i v souladu
s podmínkami programu „.....“ a v souladu s českými právními předpisy, jakož i právními
předpisy Evropských společenství.
Článek 5
Společná práva k duševnímu vlastnictví

5.1

Smluvní strany se dohodly, že na veškerá práva duševního vlastnictví vytvořená při plnění
projektu či v souvislosti s tímto bude nahlíženo jako na předměty duševního vlastnictví
vytvořené zaměstnancem při plnění pracovního úkolu, za použití zařízení zaměstnavatele a
v pracovní době, přičemž tvorba práv duševního vlastnictví bezprostředně souvisí s druhem
vykonávané práce vědeckých pracovníků působících při projektu či v souvislosti s tímto.
Smluvní strany dohodly, že veškerá majetková práva k předmětům duševního vlastnictví
vzniklá při realizaci projektu či v přímé souvislosti s ním, jež vznikla společnou součinností na
společném výzkumu a vývoji realizovaném v rámci projektu specifikovaném v preambuli této
smlouvy náleží smluvním stranám, a to v poměru, v jakém se na výzkumu a vývoji v souvislosti
s konkrétním předmětem chráněným právy duševního vlastnictví, na tomto podílely. Nebude-li
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5.2

5.3

5.4

ve vztahu ke konkrétnímu předmětu chráněnému právy duševního vlastnictví ujednáno mezi
smluvními stranami jinak, má se za to, že každá ze smluvních stran se podílí na výsledcích
výzkumu a vývoje 50%, přičemž majetková práva svědčí ve vztahu k takovému konkrétnímu
předmětu chráněnému právy duševního vlastnictví rovněž podílem každé ze smluvní strany
odpovídajícímu 50%. Práva duševního vlastnictví budou podléhat následujícím zákonným
režimům:
5.1.1 v případě vynálezů a zlepšovacích návrhů se stává zaměstnanec (zaměstnanci) pracující
při projektu původcem vynálezu či zlepšovacího návrhu, majetková práva k patentu či
zlepšovacího návrhu svědčí smluvním stranám každé o podílu 50%, nebude-li mezi
smluvními stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak,
5.1.2 v případě užitných vzorů se stává zaměstnanec (zaměstnanci) pracující při projektu
původcem technického řešení, majetková práva k užitnému vzoru svědčí smluvním
stranám každé o podílu 50%, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
v konkrétním případě jinak,
5.1.3 v případě ochranných známek svědčí majetková práva k ochranné známce smluvním
stranám každé o podílu 50%, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
v konkrétním případě jinak,
5.1.4 v případě průmyslových vzorů náleží majetková práva k průmyslovým vzorům
smluvním stranám, každé o podílu 50%, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
v konkrétním případě jinak,
5.1.5 v případě topografie polovodičových výrobků náleží právo ochrany k topografii
polovodičového výrobku smluvním stranám, každé o podílu 50%, nebude-li mezi
smluvními stranami dohodnuto v konkrétním případě jinak,
5.1.6 v případě autorských děl či předmětu práv souvisejících s právem autorským, náleží
osobnostní práva k dílu či předmětu práv souvisejících s právem autorským zásadně
autorovi – zaměstnanci (zaměstnancům) působícímu při projektu, majetková práva
k autorskému dílu či předmětu práv souvisejícím s právem autorským však náleží a jsou
vykonávána smluvními stranami, přičemž každé ze smluvních stran svědčí majetková
práva k dílu autorskému v podílu 50%, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto
v konkrétním případě jinak,
5.1.7 ostatní práva a způsoby ochrany duševního vlastnictví výslovně výše neuvedené budou
z hlediska osobnostních a majetkových práv řešena analogicky dle opakujícího se klíče
výše uvedeného.
Veškeré náklady související se správním řízením o udělení ochrany práv duševního vlastnictví,
jakož i se zpracováním přihlášky či návrhu na registraci a udržovací poplatky vůči Úřadu
průmyslového vlastnictví či zahraniční či mezinárodní instituci podobného významu, nesou
smluvní strany dle výše svých podílů na majetkových právech k předmětům chráněným právy
duševního vlastnictví, nebude-li stanoveno jinak každá ze smluvních stran 50%, a to bez ohledu
na skutečnost, zda takto vynaložené výdaje jsou způsobilé či nikoli ve smyslu programu „.....“,
jímž se projekt specifikovaný v preambuli řídí.
Veškeré příjmy získané z transferu a využití technologií, jakož i jiné příjmy z práv duševního
vlastnictví za doby trvání této smlouvy, jsou příjmy smluvních stran, a to dle podílu té které
smluvní strany na majetkových právech ke konkrétnímu předmětu, jenž je chráněn právy
duševního vlastnictví. Veškeré tyto příjmy jsou příjmy z výstupů projektu a bude s nimi
naloženo v souladu s podmínkami poskytnutí dotace, jakož i v souladu s podmínkami programu
„.....“ a v souladu s českými právními předpisy, jakož i právními předpisy Evropských
společenství.
Ustanovení tohoto článku je speciální ve vztahu k předchozímu článku 4, a to v případě, kdy
původcem (autorem) předmětu chráněného právy duševního vlastnictví jsou jak zaměstnanci .....
tak i zaměstnanci SU, tedy v případě realizace společné vědecko – výzkumné činnosti na
konkrétním předmětu chráněném právy duševního vlastnictví.
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Článek 6
Závěrečná ujednání
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným, platnost ostatních
ustanovení tím není dotčena. Smluvní strany nahradí neplatné ustanovení takovým platným
ujednáním, které co nejvíce zachová hospodářský smysl a účel neplatného ustanovení.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání projektu dle rozhodnutí
Ministerstva, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž smluvní strany předpokládají, že
projekt bude probíhat v letech ................
Smluvní strany se dohodly pro případ, že kterékoli smluvní straně nebude doručena písemnost
druhé smluvní strany vztahující se k této smlouvě či v případě, že by tato byla odmítnuta
adresátem, bude se písemnost zaslaná v souvislosti s touto smlouvou považovat za doručenou
okamžikem uplynutí desátého dne ode dne jejího odeslání.
Smluvní strany se dále dohodly, že právní předpisy České republiky, právní předpisy
Evropských společenství či dokumentace a stanoviska orgánů České republiky nebo
Evropských společenství v souvislosti s programem ....., jakož i rozhodnutí nebo/a smlouva o
přidělení dotace na financování projektu specifikovaná v preambuli této smlouvy, mají
v případě rozporu s obsahem této smlouvy aplikační přednost před ustanoveními této smlouvy.
V případě takového rozporu se smluvní strany zavazují dohodnout společný postup řešení kolize
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a výše uvedených dokumentů, rozhodnutí,
stanovisek či právních předpisů, a to na společném jednání smluvních stran.
Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou.
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva nabývá účinnosti,
pokud jde o článek 2 okamžikem jejího podpisu. Tato smlouva nabývá účinnosti ve zbývajících
částech ke dni právní moci rozhodnutí Ministerstva o poskytnutí dotace nebo/a ke dni sepsání
smlouvy mezi SU na straně jedné jako příjemcem dotace a Ministerstvem na straně druhé jako
poskytovatelem dotace.
Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních
stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz
toho připojují své podpisy.
V Opavě dne .............................

V Opavě dne ............................

………...............................…………………..
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
rektor
Slezská univerzita v Opavě

.................................................................
......................................
............
................................
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Příloha č. 3
SMLOUVA O DÍLO A LICENČNÍ SMLOUVA NAKLADATELSKÁ
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. ve spojení s ust.
§ 2358 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto smluvní strany
1)

........................
se sídlem: .............................
IČ: ........................................
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl .......,
vložka ............................
jednající panem ....................................., ..........................
email: ..................................
dále jen „autor“

a
2)

Slezská univerzita v Opavě
se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01
IČ: 478 13 059
jednající panem ........................, ..............................
kontaktní email: ...........................
bankovní spojení: banka: ______________ , č. ú.: _____________
osoba pověřená k jednání za Slezskou univerzitu v Opavě v rámci této smlouvy:
___________________
dále jen „nabyvatel“
Článek 1
Autorské dílo

1.1

Autor se zavazuje pro nabyvatele vytvořit původní bezvadné autorské dílo slovesné s pracovním
názvem „__________________“ o rozsahu _______ normostran (1800 znaků = 1 normostrana)
(dále jen „dílo“) a dílo v souladu s touto smlouvou nabyvateli odevzdat řádně a včas na
elektronickém nosiči dat, a to ve formátu Microsoft Word a PDF. Slovesné dílo bude
zpracováno v českém jazyce.

1.2

Primárním účelem díla je jeho užití pro: __________________ Nabyvatel však není tímto
účelem vázán a v rozsahu poskytnuté licence je oprávněn dílo využít rovněž pro jiné účely.

1.3

Obsahové požadavky na dílo:
- ____________________
- ____________________
- ____________________

1.4

Autor se zavazuje, že jím zhotovené dílo specifikované v článcích 1.1 – 1.3 této smlouvy bude
původní, nebude zasahovat do práv třetích osob a že tedy bude oprávněn předmětné dílo bez
jakýchkoli faktických či právních omezení dále šířit a nakládat s majetkovými právy
k předmětnému dílu. Autor současně prohlašuje a zavazuje se, že obsahem díla neporuší žádné
právní předpisy České republiky, obsahem díla nevyzradí obchodní tajemství třetí osoby ani
jinak do práv třetí osoby nezasáhne. Poruší-li autor závazek dle tohoto odstavce a článku této
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smlouvy, je nabyvatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a vyúčtovat autorovi smluvní pokutu
ve výši 50 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv na nároky nabyvatele z titulu náhrady škody.
1.5

Za odevzdání je možné považovat také prokazatelné zaslání díla formou elektronické pošty na
elektronickou adresu nabyvatele:………………………. Za převzetí je v tomto případě
považováno elektronické potvrzení osoby, na jejíž email bylo dílo doručeno. Dílo bude
převzato: ……………………. Pro řádné předání díla je nezbytné jeho doručení v touto
smlouvou dohodnutém formátu.

1.6

Po doručení díla nabyvateli je nabyvatel povinen nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí díla
provést kontrolu věcné správnosti díla. V případě, že dílo vykazuje věcné chyby či nedostatky,
je nabyvatel oprávněn vrátit dílo autorovi k přepracování. V takovém případě se dílo považuje
za nepřevzaté, a to až do okamžiku odstranění všech věcných vad díla. Věcnými vadami se
považují jednak vady faktografické a jednak vady slohové a pravopisné.

1.7

Je-li autor zaměstnancem nabyvatele, není oprávněn dílo vytvářet v pracovní době, v prostorách
nabyvatele ani za pomocí technických prostředků, jež jsou ve vlastnictví nabyvatele. V případě
porušení povinnosti dle tohoto článku a odstavce se tato smlouva ruší a majetková autorská
práva k předmětnému dílu vznikají ze zákona nabyvateli jako zaměstnavateli autora
(zaměstnanecké autorské dílo).

1.8

Autor prohlašuje, že pro třetí osobu v minulosti nevytvořil z obsahového hlediska obdobné či
stejné dílo, jak specifikováno v článku 1.1 – 1.3 této smlouvy.

1.9

Autor se zavazuje, že pro třetí osobu nevytvoří bez souhlasu nabyvatele jiné autorské či
neautorské dílo, jež by bylo shodné či zaměnitelné s dílem uvedeným v článku 1.1 – 1.3 této
smlouvy.

1.10 Autor je oprávněn před vydáním díla v tištěné podobě či jiným zpřístupněním díla veřejnosti
v přiměřené lhůtě poskytnuté nabyvatelem provést drobné tvůrčí změny díla, pokud nevyvolají
na straně nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených nákladů nebo nezmění-li se jimi povaha
díla (autorská korektura). Odměna za provedení korektur je zahrnuta v dohodnuté odměně
autora.
1.11 Nabyvatel je oprávněn bez souhlasu autora provést drobné stylistické či pravopisné úpravy díla.
Článek 2
Licence
2.1

Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli výhradní licenci pro užití díla, a to na dobu trvání
majetkových práv autora k dílu, a to za účelem: uchovávat, využívat, publikovat, jakkoli
zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a množstevně neomezeném
rozsahu. Autor současně uděluje souhlas nabyvateli poskytnout jakékoli třetí osobě licenci
(podlicenci) k užití díla. Autor je povinen poskytovat nabyvateli po celou dobu trvání licenčních
práv součinnost k využívání licenčních práv nabyvatelem. Poruší-li autor tento svůj závazek, je
nabyvatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a/nebo vyúčtovat autorovi smluvní pokutu ve
výši 1000,- Kč za každý den prodlení autora s poskytnutím součinnosti nabyvateli.
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2.2

Nabyvatel je oprávněn po uplynutí licenční doby dle článku 2.1 provést doprodej dosud
neprodaných vytištěných výtisků díla. Autorský honorář za licenci k doprodeji výtisků dle
tohoto odstavce je zahrnut v odměně autora ve smyslu článku 4.1 této smlouvy.

2.3

Na základě této licenční smlouvy je nabyvatel oprávněn dílo využít, není k tomu však povinen.
V případě, že dílo nevyužije, nemá tato skutečnost vliv na nárok autora na odměnu za
poskytnutí licence dle této smlouvy. Autor není oprávněn od této smlouvy odstoupit dle § 2378
a násl. občanského zákoníku pro nečinnost nabyvatele.

2.4

Nabyvatel licence je na základě této licence oprávněn, nikoli však povinen, dílo užívat zejména
následujícími způsoby:
- právo na rozmnožování díla,
- právo na rozšiřování originálu či rozmnoženiny díla (zejména jako právo na tisk, prodej a jiné
rozšiřování díla jako neperiodické publikace),
- právo na pronájem originálu či rozmnoženiny díla,
- právo na půjčování originálu či rozmnoženiny díla,
- práv na vystavování originálu či rozmnoženiny díla,
- právo na sdělování díla veřejnosti,
- právo na zpřístupňování výňatků díla či celého díla prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku (např. v elektronické podobě zveřejněním na webových stránkách),
- jiné způsoby užití díla, jež nejsou ve výslovném rozporu s autorským zákonem.

2.5

Nabyvatel je oprávněn dílo či jeho část užít i pro přiměřenou reklamu a jinou propagaci, včetně
prezentace nabyvatele, jeho výrobků nebo/a služeb, zejména k podpoře odbytu rozmnoženin
pořízených podle této smlouvy, a to i před započetím zpřístupňování díla veřejnosti, jakož i
k podpoře prezentace svých výukových programů a výukových předmětů.
Článek 3
Čas plnění

3.1

Autor se zavazuje vytvořit a předat dílo nabyvateli nejpozději v termínu do _____________.

3.2

Nebude-li dílo nabyvateli odevzdáno ve lhůtě uvedené v článku 3.1 této smlouvy nebo bude-li
mít dílo vady, které autor neodstraní ve lhůtě k tomu účelu dodatečně poskytnuté nebo má-li
dílo vady neodstranitelné, má nabyvatel právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit. Tímto
ustanovením není dotčeno právo nabyvatele na náhradu škody. V případě odstoupení od
smlouvy jsou si obě smluvní strany povinny vrátit vše, co si na jejím základě vzájemně
poskytly.

3.3

Dostane-li se autor do prodlení s řádným a včasným dokončením díla a jeho předáním
nabyvateli, zavazuje se nabyvateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25% z autorského honoráře
dle článku 4.1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
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Článek 4
Odměna
4.1

Nabyvatel se zavazuje za vytvoření díla specifikovaného v článcích 1.1 – 1.3 této smlouvy
zaplatit autorovi odměnu ve výši _____________,- Kč.

4.2

Odměna zahrnuje součinnost autora v souvislosti se zpřístupněním / zveřejněním díla včetně
autorské korektury. Odměna zahrnuje také náklady na hmotné nosiče dat, na kterých bylo dílo
autorem nabyvateli předáno.

4.3

Odměna bude autorovi vyplacena bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví této
smlouvy, a to do 90 dnů od převzetí konečné verze díla.

4.4

Autor bere na vědomí, že příjem z této smlouvy podléhá režimu příjmů z podnikatelské činnosti.
Autor je tak povinen podat daňové přiznání a uhradit daň z příjmů, odvody na zdravotní
pojištění a sociální pojištění. Nabyvatel vydá na žádost autora potvrzení o výši vyplacené
odměny, které je podkladem pro daňové přiznání.
Článek 5
Závěrečná ustanovení

5.1

Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní i písemná ujednání ve vztahu k předmětu a
obsahu této smlouvy a je úplným projevem vůle smluvních stran k předmětu této smlouvy.

5.2

Změny a doplňky této smlouvy vyžadují formu písemného dodatku, podepsaného oběma
smluvními stranami.

5.3

Práva a povinnosti z této smlouvy se vztahují v plném rozsahu i na případné právní nástupce
obou smluvních stran.

5.4

Doručování písemností dle této smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty
do sídla účastníků této smlouvy uvedených v záhlaví této smlouvy. Nedojde-li k doručení
písemnosti druhé smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za
termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti. Doručování je možné rovněž
prostřednictvím emailu. Elektronické adresy účastníků této smlouvy, na které je možné činit
právní úkony i bez certifikovaného podpisu, jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Emailová
zpráva je prokazatelně doručená v případě, kdy bude doručení prokázáno: a) odesláním
emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilateli o přijetí zprávy do emailové
schránky adresáta, c) při současném splnění podmínky, že adresátem nebo/a odesílatelem budou
emailové adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.

5.5

Vznikne-li kterékoli smluvní straně nárok na úhradu smluvní pokuty dle této smlouvy, není
vznikem takového nároku dotčeno právo na náhradu škody, které náleží poškozené straně vedle
případného nároku na smluvní pokutu.
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5.6

V případě, že se některé z ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, nebude
tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neplatné či neúčinné ustanovení bude
nahrazeno takovým platným a účinným ustanovením, které se právně přípustným způsobem co
nejvíce přibližuje hospodářskému účelu zamýšlenému oběma smluvními stranami při uzavření
této smlouvy. Totéž platí pro případné mezery ve smlouvě.

5.7

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.8

Smlouva je vyhotovena celkem ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
jeden. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na
důkaz toho připojují své podpisy.
V Opavě dne _____________

V _______________dne _______________

funkce
Slezská univerzita v Opavě
nabyvatel

................
.....................
autor
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