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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Předmětem	této	směrnice	je	úprava	jednotného	postu-
pu	při	zajišťování	ochrany	práv	k	předmětům	průmy-
slového	vlastnictví	vzniklých	na	Univerzitě	Palackého
v	Olomouci	(dále	jen	„UP“)	a	poskytování	odměn	za	vy-
tvoření	zaměstnaneckých	předmětů	průmyslového
vlastnictví	(např.	podnikových	vynálezů,	zlepšovacích
návrhů,	užitných	a	průmyslových	vzorů)	původcům.

2. Evidence	činností	spojených	s	realizací	práv	k	průmy-
slovému	vlastnictví	na	UP	spadá	do	působnosti	Vědec-
kotechnického	parku	UP	(dále	jen	„VTP	UP“),	aniž	by
tím	 byly	 dotčeny	 povinnosti	 ostatních	osob	a	subjektů
stanovené	normami	a	vnitřními	předpisy	UP.	Na	VTP
UP	jsou	zakládána	k	evidenci	oznámení	o	vytvoření
zaměstnaneckých	předmětů	průmyslového	vlastnictví
ve	smyslu	čl.	4	odst.	2	písm.	b)	a	čl.	4	odst.	3	písm.
b),	písemná	uplatnění	práv	k	těmto	předmětům	podle
čl.	4	odst.	2	písm.	e)	a	čl.	4	odst.	3	písm.	f),	přihlášky
předmětů	průmyslového	vlastnictví	k	právní	ochraně,
dohody	o	spolupůvodcovství	a	informace	o	výplatách
odměn	podle	čl.	6	odst.	1	a	2.

Článek 2
Výklad základních pojmů

Níže	uvedené	pojmy	budou	pro	účely	této	směrnice	
vykládány	následovně:
1. Předmět průmyslového vlastnictví	–	výsledek	vě-
decko-technické	a	tvůrčí	duševní	činnosti,	který	je	nový	
a	hospodářsky	využitelný.	Pro	účely	této	směrnice	se	
jedná	o	předměty	průmyslového	vlastnictví	(vynálezy,	
užitné	vzory,	průmyslové	vzory,	know-how	atd.).

2. Ochrana předmětů průmyslového vlastnictví
– vzniká	zápisem	(a	udržováním)	patentů,	užitných
vzorů,	průmyslových	vzorů	ochranných	známek,	nebo
topografií	polovodičových	výrobků	a	dalších	předmě-
tů	průmyslového	vlastnictví	do	rejstříku	příslušné-
ho	úřadu,	v	případě	ochrany	odrůd	rostlin	udělením
ochranných	práv	k	odrůdě	a	vydáním	šlechtitelského
osvědčení.

3. Průmyslová využitelnost1	–	možnost	vynález	vyrá-
bět	nebo	jinak	využívat	v	průmyslu,	zemědělství	nebo
jiných	oblastech	hospodářství.

4. Vynález2	–	technické	řešení	jedné	fyzické	osoby	(pů-
vodce)	či	více	takových	osob	(spolupůvodci),	které	je
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nové,	je	výsledkem	vynálezecké	činnosti,	je	průmyslově	
využitelné	a	lze	jej	chránit	patentem.

5. Užitný vzor3	–	způsob	ochrany	technického	řešení,
které	je	nové,	přesahuje	rámec	pouhé	odborné	doved-
nosti	a	je	průmyslově	využitelné.	Jde	o	nižší	úroveň	
ochrany,	než	představuje	ochrana	patentem.

6. Průmyslový vzor4	–	vzhled	výrobku	nebo	jeho	části
spočívající	zejména	ve	znacích	linií,	obrysů,	barev,	tva-
ru,	struktury	nebo	materiálů	výrobku	samotného,	nebo	
jeho	zdobení,	který	je	způsobilý	ochrany	v	případě,	že	
je	nový	a	má	individuální	povahu.

7. Know-how	–	soubor	znalostí	a	dovedností	popisující
technologické	a	informační	předpoklady	a	znalosti	pro	
určitou	činnost	-	nejčastěji	výrobu,	případně	pro	provoz	
a	jejich	technické	uskutečnění.	Je	to	souhrn	poznatků,	
výrobních	a	obchodních	znalostí	a	postupů,	návodů	či	
receptur	pro	výrobu,	získaných	dlouholetou	zkušeností,	
který	je	hospodářsky	využitelný,	je	v	daném	okamžiku	
a	místě	výjimečný,	je	zachytitelný	na	hmotném	substrá-
tu,	v	dokumentaci,	a	týká	se	výroby	produktů,	přičemž	
nepodléhá	patentové	či	užitně	vzorové	ochraně.

8. Biotechnologický vynález5	–	vynález,	který	se	týká:
a) biologického	materiálu,	který	je	izolován	ze	svého

přirozeného	prostředí	nebo	vyráběn	technickým
postupem,	i	když	se	již	v	přírodě	vyskytl;

b) rostlin	nebo	zvířat,	není-li	technická	proveditelnost
vynálezu	omezena	na	určitou	odrůdu	rostlin	nebo
plemeno	zvířete;	nebo

c) mikrobiologického	nebo	jiného	technického	postu-
pu	a	výrobku,	jiného,	než	je	rostlinná	odrůda	nebo
zvířecí	plemeno,	získaného	tímto	způsobem.

9. Zaměstnanecký předmět průmyslového vlast-
nictví	–	předmět	průmyslového	vlastnictví,	který	byl
vytvořen	původcem	v	rámci	plnění	úkolů	vyplývajících
z	jeho	pracovního	poměru	nebo	jiného	pracovněpráv-
ního	vztahu	k	UP.	Jedná	se	například	o	podnikový	vy-
nález	podle	§	9	zákona	č.	527/1990	Sb.,	o	vynálezech
a	zlepšovacích	návrzích,	ve	znění	pozdějších	předpisů.

10. Původce6	–	zaměstnanec,	který	vytvořil	předmět	prů-
myslového	vlastnictví	vlastní	tvůrčí	činností.	Tam,	kde
se	v	této	směrnici	hovoří	o	původci,	použije	se	tento
pojem	i	na	spolupůvodce	pro	případy,	kdy	byl	předmět
průmyslového	vlastnictví	vytvořen	spolupůvodci.

3	 Zákon	č.	478/1992	Sb.,	o	užitných	vzorech,	ve	znění	pozdějších	
předpisů
4	 Zákon	č.	207/2000	Sb.,	o	ochraně	průmyslových	vzorů	a	o	změ-
ně	zákona	č.	527/1990	Sb.,	o	vynálezech,	průmyslových	vzorech	
a	zlepšovacích	návrzích,	ve	znění	pozdějších	předpisů
5	 Zákon	č.	206/2000	Sb.	o	ochraně	biotechnologických	vynálezů,	
ve	znění	pozdějších	předpisů
6	 Zákon	č.	527/1990	Sb.,	o	vynálezech	a	zlepšovacích	návrzích,	
ve	znění	pozdějších	předpis

1	 Zákon	č.	527/1990	Sb.,	o	vynálezech	a	zlepšovacích	návrzích,	
ve	znění	pozdějších	předpisů
2	 Tamtéž
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11.	Spolupůvodci	–	zaměstnanci,	kteří	vytvořili	předmět
průmyslového	vlastnictví	společnou	vědecko-technic-
kou	a	tvůrčí	činností.	V	takovém	případě	je	podíl,	v	ja-
kém	se	spolupůvodci	podíleli	na	vytvoření	relevantního
předmětu	průmyslového	vlastnictví,	stanoven	jejich	pí-
semnou	dohodou	o	spolupůvodcovství	(viz	Příloha	č.	2).

12. Komerční využití předmětu průmyslového
vlastnictví	(nebo	jen	komercializace)	–	finanční	zhod-
nocení	průmyslového	vlastnictví	UP,	a	to	především
prostřednictvím	poskytnutí	licencí,	převodem	vlast-
nických	práv	k	předmětu	průmyslového	vlastnictví,
nebo	nabytím	obchodního	podílu	UP	na	základě	vložení
předmětu	průmyslového	vlastnictví	jako	nepeněžitého
vkladu	do	právnické	osoby.

13. Příjem z komercializace	–	výnos	UP	z	komerčního
využití	předmětu	průmyslového	vlastnictví	po	odečte-
ní	hodnoty	nehmotného	majetku	daného	předmětu
průmyslového	vlastnictví	v	účetní	evidenci	UP	v	době
zařazení	 do	majetku.	 Tento	 odpočet	 bude	 sloužit
ke	krytí	nákladů	organizačního	útvaru	UP	spojených
s	vytvořením	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslo-
vého	vlastnictví.	Za	příjem	z	komercializace	není	po-
važován	příjem	UP	získaný	v	návaznosti	na	body	RIV
přidělené	na	základě	Metodiky	hodnocení	výsledků	vý-
zkumných	organizací	a	výsledků	ukončených	programů
vydané	postupem	podle	§	35	odst.	1	písm.	c)	zákona
č.	130/2002	Sb.,	o	podpoře	výzkumu,	experimentální-
ho	vývoje	a	inovací	z	veřejných	prostředků	a	o	změně
některých	souvisejících	zákonů	(zákon	o	podpoře	vý-
zkumu,	experimentálního	vývoje	a	inovací),	ve	znění
pozdějších	předpisů.

14. Zaměstnavatel	–	Univerzita	Palackého	v	Olomouci,
Křížkovského	8,	771	47	Olomouc.

Článek 3
Základní principy ochrany předmětů 

průmyslového vlastnictví na UP

1. Osoby	v	pracovním	poměru	nebo	 jiném	pracovně-
právním	vztahu	k	UP	(dále	jen	„zaměstnanec“),	jakož
i	studenti	UP,	jsou	povinni	chránit	veškeré	průmyslové
vlastnictví	UP	i	práva	s	ním	spojená.

2. Zaměstnanec	UP	a	student	UP	je	povinen	zdržet	se	jaké-
hokoli	jednání,	které	by	mohlo	být	v	rozporu	s	oprávně-
nými	zájmy	UP	ve	vztahu	k	předmětům	průmyslového
vlastnictví.	Zároveň	je	povinen	dbát,	aby	veškeré	před-
měty	průmyslového	vlastnictví	UP	byly	využívány	pou-
ze	pro	potřebu	UP	nebo	v	jejím	oprávněném	zájmu.

3. Zaměstnanec	je	povinen	dbát,	aby	při	plnění	po-	vin-
ností	vyplývajících	z	jeho	pracovněprávního	vztahu
k	UP	nedocházelo	k	porušování	práv	k	předmětům
průmyslového	vlastnictví	třetích	osob.

4. Zaměstnanec	je	povinen	při	zveřejňování	výsledků	své-
ho	výzkumu	nebo	vývoje	postupovat	tak,	aby	neohrozil
potenciální	zájem	zaměstnavatele	na	právní	ochranu
předmětu	průmyslového	vlastnictví.

5. Ustanovení	tohoto	článku	platí	přiměřeně	pro	studenty
UP	v	jakémkoli	studijním	programu	v	rámci	výkonu
jejich	práv	a	povinností	vyplývajících	z	jejich	právního
vztahu	k	UP.

Článek 4
Nakládání s předměty průmyslového 

vlastnictví UP

1. Vytvoří-li	původce	v	rámci	plnění	úkolů	vyplývajících
z	pracovního	poměru	nebo	jiného	pracovněprávního
vztahu	k	UP	předmět	průmyslového	vlastnictví,	pře-
chází	právo	na	tento	zaměstnanecký	předmět	průmy-
slového	vlastnictví	na	UP,	není-li	smlouvou	mezi	UP
a	původcem	písemně	dohodnuto	jinak.

2. Vytvoří-li	předmět	průmyslového	vlastnictví	jediný	pů-
vodce	z	UP	samostatně,	pak:
a) je	povinen	neprodleně,	nejpozději	však	do	14	dnů,

od	vytvoření	zaměstnaneckého	předmětu	průmys-
lového	vlastnictví	oznámit	tuto	skutečnost	vedoucí-
mu	organizačního	útvaru,	v	rámci	kterého	byl	tento
zaměstnanecký	předmět	průmyslového	vlastnictví
vytvořen;

b) oznámení	vedoucímu	organizačního	útvaru	dle
písm.	a)	původce	provádí	prostřednictvím	formu-
láře	„Oznámení	o	vytvoření	předmětu	průmyslo-
vého	vlastnictví“,	který	tvoří	přílohu	č.	1	(dále	jen
„Oznámení“).	Současně	s	vyplněným	a	podepsaným
Oznámením	je	původce	povinen	předat	vedoucímu
organizačního	útvaru	podklady	potřebné	k	po-
souzení	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslové-
ho	vlastnictví	a	zároveň	zaslat	e-mail	s	informací
o oznámení	vytvoření	zaměstnaneckého	předmětu
průmyslového	vlastnictví	na	VTP	UP	na	adresu	pa-
tenty@upol.cz.	VTP	UP	zaeviduje	Oznámení	a	bez-
odkladně	původci	písemně	potvrdí	převzetí;	datum
potvrzení	převzetí	Oznámení	je	datem,	od	kterého
běží	zákonná	lhůta	k	uplatnění	práva	na	právní
ochranu	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslové-
ho	vlastnictví	(dále	jen	„uplatnění	práva“)	podle
příslušných	obecně	závazných	právních	předpisů;

c) vedoucí	organizačního	útvaru	je	povinen	bez	zby-
tečného	odkladu,	nejpozději	však	do	14	dnů	ode
dne	obdržení	Oznámení,	vrátit	zpět	Oznámení	se
svým	vyjádřením,	zda	má	či	nemá	být	vůči	původci
uplatněno	právo	a	zda	má	či	nemá	být	za	UP	podá-
na	přihláška	k	ochraně	zaměstnaneckého	předmětu
průmyslového	vlastnictví	u	příslušného	správního
úřadu	(dále	jen	„Přihláška“);

d) původce	je	následně	povinen	předat	Oznámení	spolu
s	vyjádřením	podle	písm.	c)	vnitřní	poštou	na	sekre-
tariát	VTP	UP;

e) rektor	UP	nebo	jím	pověřený	zástupce	může	písem-
ně	vůči	původci	zaměstnaneckého	předmětu	průmy-
slového	vlastnictví	uplatnit	právo	na	právní	ochranu
tohoto	předmětu	průmyslového	vlastnictví;	VTP	UP
zajistí	uplatnění	práva	rektorem	UP	a	souhlas	rek-
tora	s	podáním	Přihlášky;
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f) VTP	UP	následně	o	rozhodnutí	rektora	UP	infor-
muje	původce	a	vedoucího	organizačního	útvaru,
kterému	předá	podklady	pro	rozhodnutí	o	odměně
pro	původce;

g) vysloví-li	následně	vedoucí	příslušného	organizač-
ního	útvaru,	v	rámci	kterého	byl	zaměstnanecký
předmět	průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	sou-
hlas	s	podáním	Přihlášky,	popř.	souhlas	vysloví
vedoucí	jiného	organizačního	útvaru	UP,	který	se
zavázal	nést	náklady	ve	smyslu	odstavce	10,	je	pů-
vodce	v	souladu	s	pokyny	vedoucího	příslušného
organizačního	útvaru	povinen	připravit	Přihlášku
k	ochraně	práva	průmyslového	vlastnictví,	a	to:
– samostatně,
– prostřednictvím	VTP	UP,
– na	základě	platné	smlouvy	s	patentovým	zá-

stupcem	a	plné	moci	udělené	k	jejímu	podání
a	k	zastupování	UP	před	příslušným	správním
úřadem,

a	podat	tuto	Přihlášku	k	příslušnému	správní- 
mu	úřadu;

h) souhlas	s	podáním	Přihlášky	může	vedoucí	orga-
nizačního	útvaru	odepřít,	pokud	nebude	získání
právní	ochrany	předmětu	průmyslového	vlastnictví
z	jeho	pohledu	žádoucí,	tj.	bude	pro	jeho	organizační
útvar	nevýhodné,	zejm.	z	ekonomického	hlediska.

3. Vytvoří-li	předmět	průmyslového	vlastnictví	více	spo-
lupůvodců	z	UP,	pak:
a) jsou	povinni	neprodleně,	nejpozději	však	do	14

dnů,	 od	 vytvoření	 zaměstnaneckého	předmětu
průmyslového	vlastnictví	oznámit	tuto	skutečnost
vedoucímu	organizačního	útvaru,	v	rámci	kterého
byl	zaměstnanecký	předmět	průmyslového	vlast-
nictví	vytvořen,	a	zároveň	zaslat	e-mail	s	informa-
cí	o	oznámení	vytvoření	tohoto	předmětu	na	VTP
UP	na	adresu	patenty@upol.cz;	VTP	UP	zaeviduje
Oznámení	a	bezodkladně	původci	písemně	potvr-
dí	převzetí.	Datum	potvrzení	převzetí	Oznámení	je
datem,	od	kterého	běží	zákonná	lhůta	k	uplatnění
práva	podle	příslušných	obecně	závazných	právních
předpisů;

b) oznámení	vedoucímu	organizačního	útvaru	prová-
dí	spolupůvodce,	který	byl	k	tomuto	jednání	zplno-
mocněn	druhým	spolupůvodcem,	resp.	ostatními
spolupůvodci,	a	to	na	základě	jeho/jejich	vyjádření
na	Oznámení	(dále	jen	„oznamující	spolupůvodce“);
současně	s	vyplněným	a	podepsaným	Oznámením	je
oznamující	spolupůvodce	povinen	předat	vedoucí-
mu	organizačního	útvaru	podklady	potřebné	k	po-
souzení	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslového
vlastnictví;

c) vedoucí	organizačního	útvaru	je	povinen	bez	zby-
tečného	odkladu,	nejpozději	však	do	14	dnů	ode	dne
obdržení	Oznámení,	vrátit	zpět	Oznámení	se	svým
vyjádřením,	zda	má	či	nemá	být	vůči	oznamujícímu
spolupůvodci	uplatněno	právo	a	zda	má	či	nemá	být
za	UP	podána	Přihláška;

d) oznamující	spolupůvodce	je	následně	do	5	dnů	povi-
nen	předat	Oznámení	vnitřní	poštou	na	sekretariát
VTP	UP;

e) spolu	s	Oznámením	jsou	spolupůvodci	povinni	pře-
dat	uzavřenou	písemnou	Dohodu	o	spolupůvodcov-
ství	(viz	Příloha	č.	2),	ve	které	jsou	stanoveny	podíly
spolupůvodců		na	vytvoření	dotčeného	společného
předmětu	průmyslového	vlastnictví.	Pokud	doho-
da	není	spolu	s	Oznámením	předána	na	sekretariát
VTP	UP,	platí,	že	spolupůvodci	v	Oznámení	prohla-
šují,	že	jsou	jejich	podíly	rovné;

f) rektor	UP	nebo	jím	pověřený	zástupce	může	písem-
ně	vůči	spolupůvodcům	zaměstnaneckého	předmětu
průmyslového	vlastnictví	uplatnit	právo	na	právní
ochranu	tohoto	předmětu	průmyslového	vlastnictví;
VTP	UP	zajistí	uplatnění	tohoto	práva	rektorem	UP
a	souhlas	rektora	s	podáním	Přihlášky;

g) VTP	UP	následně	o	rozhodnutí	rektora	UP	informu-
je	všechny	spolupůvodce	a	vedoucího	organizační-
ho	útvaru,	kterému	předá	podklady	pro	rozhodnutí
o odměně	pro	spolupůvodce;

h) vysloví-li	následně	vedoucí	příslušného	organizač-
ního	útvaru,	v	rámci	kterého	byl	zaměstnanecký
předmět	průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	souhlas
s	podáním	Přihlášky,	popř.	souhlas	vysloví	vedoucí
jiného	organizačního	útvaru	UP,	který	se	zavázal
nést	náklady	ve	smyslu	odstavce	10,	je	oznamující
spolupůvodce	v	souladu	s	pokyny	vedoucího	organi-
začního	útvaru	povinen	připravit	Přihlášku	k	ochra-
ně	práva	průmyslového	vlastnictví,	a	to:
– samostatně,
– prostřednictvím	VTP	UP,
– na	základě	platné	smlouvy	s	patentovým	zá-

stupcem	a	plné	moci	udělené	k	jejímu	podání
a	k	zastupování	UP	před	příslušným	správním
úřadem,

a	podat	tuto	Přihlášku	k	příslušnému	správnímu	
úřadu;

i) souhlas	s	podáním	Přihlášky	může	vedoucí	orga-
nizačního	útvaru	odepřít,	pokud	nebude	získání	
právní	ochrany	předmětu	průmyslového	vlastnictví	
z	jeho	pohledu	žádoucí,	tj.	bude	pro	jeho	organizační	
útvar	nevýhodné,	zejm.	z	ekonomického	hlediska.

4. Vytvoří-li	předmět	průmyslového	vlastnictví	původce
či	spolupůvodci	ve	spolupráci	s	fyzickou	osobou	bez	
pracovněprávního	vztahu	k	UP,	nebo	s	jinou	právnic-
kou	osobou,	pak	jsou	tyto	osoby	spoluvlastníky	daného	
předmětu	a:
a) je	nutné	před	podáním	Přihlášky	k	předmětu	prů-

myslového	vlastnictví	odlišně	od	§	16	odst.	2	zákona	
č.	527/1990	Sb.,	písemně	dohodnout,	že	jakýkoli	ze	
spoluvlastníků	může	dané	právo	využívat	jen	se	sou-
hlasem	zbývajících	stran	a	případně	i	spoluvlastnic-
ké	podíly	jednotlivých	spoluvlastníků.	Odpovědnost	
za	přípravu	této	dohody	má	vedoucí	příslušného	or-
ganizačního	útvaru,	v	rámci	kterého	byl	zaměstna-
necký	předmět	průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	
popř.	vedoucí	jiného	organizačního	útvaru	UP,	který	
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se	zavázal	nést	náklady	ve	smyslu	odstavce	10,	avšak	
může	tímto	pověřit	jiného	zaměstnance	či	VTP	UP.	
Dohodu	za	UP	uzavírá	rektor	UP	nebo	jím	pověřený	
zástupce;	

b) před	využitím	práva	jakýmkoli	spoluvlastníkem	je
nutné	dohodou	stanovit:
– spoluvlastnické	podíly	každého	spoluvlastníka,
– formu	povinné	součinnosti	spoluvlastníků	při

zajišťování	právní	ochrany	předmětů	průmys-
lového	vlastnictví	a	udržování	těchto	práv	v	plat-
nosti,

– rozsah	nákladů	 stran	na	 zajišťování	 právní
ochrany	předmětů	průmyslového	vlastnictví,
event.	i	nákladů	na	jejich	komercializaci,

– dělení	příjmů	či	jiných	benefitů	z	komerčního
využití	předmětu	průmyslového	vlastnictví,

odpovědnost	za	přípravu	této	dohody	má	vedoucí	
příslušného	organizačního	útvaru,	v	rámci	kterého	
byl	zaměstnanecký	předmět	průmyslového	vlast-
nictví	vytvořen,	popř.	vedoucí	jiného	organizačního	
útvaru	UP,	který	se	zavázal	nést	náklady	ve	smyslu	
odstavce	10,	avšak	může	tímto	pověřit	jiného	za-
městnance	či	VTP	UP;	dohodu	za	UP	uzavírá	rektor	
UP	nebo	jím	pověřený	zástupce;	

c) v	případě	původce	následuje	postup	dle	odst.	2
písm.	a)	až	h);	v		případě	spolupůvodce	či	spolupů-
vodců	následuje	postup	dle	odst.	3	písm.	a)	až	i).

5. Dojde-li	k	podání	Přihlášky,	je	původce	povinen	předat
VTP	UP	kopii	Přihlášky	k	uložení.	

6. Uplatní-li	UP	následně	právo	na	předmět	průmyslové-
ho	vlastnictví	také	u	mezinárodního	úřadu,	je	původce,	
či	vedoucí	příslušného	organizačního	útvaru,	v	rámci	
kterého	byl	předmět	průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	
popř.	vedoucí	jiného	organizačního	útvaru	UP,	který	
se	zavázal	nést	náklady	na	podání	Přihlášky,	povinen	
informovat	o	tomto	VTP	UP	zasláním	e-mailu	na	pa-
tenty@upol.cz.	

7. Komerční	využití	zaměstnaneckého	předmětu	průmy-
slového	vlastnictví	může	realizovat	organizační	útvar	
původce,	nebo	VTP	UP.	Pokud	VTP	UP	projeví	zájem	
o zprostředkování	komerčního	využití	zaměstnanecké-
ho	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	může	tak	uči-
nit	pouze	po	vydání	předchozího	písemného	souhlasu	
vedoucího	organizačního	útvaru,	v	rámci	kterého	byl	
předmět	průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	popř.	ve-
doucího	jiného	organizačního	útvaru,	který	se	zavázal	
nést	náklady	ve	smyslu	odst.	2	písm.	g)	nebo	odst.	3	
písm.	g),	a	písemného	souhlasu	původce	(viz	Příloha	
č.	3).

8. Nedojde-li	nejpozději	do	5	let	po	udělení	právní	ochra-
ny	k	zaměstnaneckému	předmětu	průmyslového	vlast-
nictví	k	jeho	úspěšné	komercializaci,	rektor	UP	nebo	
jím	pověřená	osoba	může	rozhodnout	o	vzdání	se	práv-
ní	ochrany	vyplývající	z	práv	průmyslového	vlastnic-
tví	po	dohodě	s	vedoucím	příslušného	organizačního	
útvaru,	v	rámci	kterého	byl	zaměstnanecký	předmět	
průmyslového	vlastnictví	vytvořen,	popř.	vedoucí	ji-
ného	organizačního	útvaru	UP,	který	se	zavázal	nést	

náklady	ve	smyslu	odstavce	10,	pokud	další	udržová-
ní	práva	je	v	rozporu	s	ekonomickými	zájmy	UP.	Než	
bude	ochrana	zrušena	a	pokud	původce	o	toto	požádá,	
musí	být	původci	umožněno,	aby	mohl	jednat	o	převo-
du	příslušných	práv	ze	strany	UP	na	něj	za	podmínek	
sjednaných	v	písemné	smlouvě,	a	to	za	předpokladu,	
že	se	původce	v	této	smlouvě	zaváže	za	převod	práv	
k	předmětu	průmyslového	vlastnictví	poskytnout	UP	
tržní	úplatu	a	zaplatit	jí	veškeré	náklady	UP	spojené	se	
zajišťováním	právní	ochrany	předmětu	průmyslového	
vlastnictví.

9. Původce	je	povinen	účinně	spolupracovat	se	zaměstna-
vatelem	při	krocích	vedoucích	k	využití	zaměstnanecké-
ho	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	tzn.	poskytovat	
zaměstnavateli	veškerou	potřebnou	součinnost	tak,	
aby	tohoto	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslového	
vlastnictví	bylo	možné	řádně	a	efektivně	využívat.

10. Náklady	spojené	s	právní	ochranou	zaměstnaneckého
předmětu	průmyslového	vlastnictví	a	s	vyplácením	od-
měn	ve	smyslu	čl.	6	odst.	1	a	2	nese	organizační	útvar,	
kde	byl	příslušný	předmět	průmyslového	vlastnictví	vy-
tvořen,	nebo	jiný	organizační	útvar	UP,	jehož	vedoucí	
vyslovil	písemně	souhlas	s	podáním	Přihlášky	a	zavázal	
se	písemně	rektorovi	UP,	že	jeho	organizační	útvar	po-
nese	veškeré	náklady	spojené	s	právní	ochranou	pří-
slušného	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslového	
vlastnictví	a	s	vyplacením	odměn	podle	čl.	6	odst.	1	a	2.

Článek 5
Výkon práv k předmětům průmyslového

vlastnictví

Výkonem	práv	k		zaměstnaneckému	předmětu	průmy-
slového	vlastnictví	UP	se	rozumí	jeho	skutečné	provedení,	
provozování,	poskytnutí	práv	k	využívání	(licence)	jinému	
subjektu	nebo	převod	vlastnických	práv	k		zaměstnanec-
kému		předmětu	průmyslového	vlastnictví	na	jiný	subjekt.

Článek 6
Odměna a dělení příjmů z komercializace

1. Původce	zaměstnaneckého	předmětu	průmyslového
vlastnictví,	na	který	UP	uplatnila	právo,	má	právo
na	přiměřenou	odměnu	navrženou	vedoucím	organi-
začního	útvaru	ve	výši	od	1	000	Kč	do	10	000	Kč	s	při-
hlédnutím	k	technickému	a	hospodářskému	významu
zaměstnaneckého	předmětu	průmyslového	vlastnictví,
přínosu	dosaženého	jeho	možným	využitím	nebo	jiným
uplatněním,	materiálovému	podílu	zaměstnavatele
na	jeho	vytvoření	a	k	rozsahu	pracovních	úkolů	původ-
ce.	Tato	odměna	bude	původci	vyplacena	v	nejbližším
výplatním	termínu	po	uplatnění	práva	k	zaměstnanec-
kému	předmětu	průmyslového	vlastnictví.	Základní
odměna	náleží	rovněž	za	zaměstnanecký	předmět	prů-
myslového	vlastnictví,	kterým	je	know-how.
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2. Pokud	Příjem	z	komercializace	překročí	základní	od-
měnu	podle	odst.	1	tohoto	článku,	náleží	původci	do-
datečná	odměna	ve	výši	45	%	z	Příjmu	z	komercializace.
Částka	ve	výši	10	%	z	Příjmu	z	komercializace	bude	jako
paušálně	stanovená	administrativní	režie	UP	k	pokrytí
nákladů	na	rozvoj	výzkumné	a	vývojové	činnosti	UP,
zejm.	nákladů	spojených	s	právní	ochranou	a	komer-
cializací	zaměstnaneckých	předmětů	průmyslového
vlastnictví	UP,	příjmem	rozpočtu	Rektorátu	UP.	Zbýva-
jící	částka	ve	výši	45	%	z	Příjmů	z	komercializace	bude
příjmem	rozpočtu	organizačního	útvaru,	kde	byl	daný
zaměstnanecký	předmět	průmyslového	vlastnictví	vy-
tvořen.

3. Z	výše	uvedených	odměn	původce	budou	před	jejich
vyúčtováním	a	vyplacením	původci	provedeny	všechny
zákonné	srážky	(daň	z	příjmu,	pojistné	na	sociální	za-
bezpečení	a	příspěvek	na	státní	politiku	zaměstnanosti
a	pojistné	na	všeobecné	zdravotní	pojištění).

4. Odměna	podle	odst.	2	tohoto	článku	náleží	původci
za	předpokladu	uzavření	Smlouvy	o	odměně	za	vytvoře-
ní	a	komercializaci	předmětu	průmyslového	vlastnictví,
která	tvoří	Přílohu	č.	4	této	směrnice.	Tato	dohoda	bude
mezi	UP	a	původcem	uzavřena	po	uzavření	licenční
smlouvy	k	tomuto	předmětu	průmyslového	vlastnictví
se	třetí	osobou	nebo	smlouvy	o	převodu	vlastnických
práv	k	tomuto	předmětu	průmyslového	vlastnictví	se
třetí	osobou,	nebo	na	základě	uskutečněného	právní-
ho	jednání	směřujícího	k	nabytí	obchodního	podílu
UP	vložením	předmětu	průmyslového	vlastnictví	jako
nepeněžitého	vkladu	do	právnické	osoby.	Smlouva
o odměně	za	vytvoření	a	komercializaci	předmětu	prů-
myslového	vlastnictví	definuje	výši	odměny	původci
z	Příjmů	z	komercializace	v	souladu	s	touto	směrnicí
a	upravuje	podmínky	jejího	vyplácení	ze	strany	UP.

5. V	případě,	že	je	zaměstnanecký	předmět	průmyslového
vlastnictví	vytvořen	spolupůvodci,	náleží	odměna	kaž-
dému	z	nich	na	základě	Smlouvy	o	odměně	za	vytvoře-
ní	a	komercializaci	předmětu	průmyslového	vlastnictví
uzavřené	ve	smyslu	odst.	2	tohoto	článku	se	všemi	spo-
lupůvodci	a	na	základě	pravidel	pro	rozdělení	odměny
mezi	spolupůvodci	stanovených	v	Dohodě	o	spolupů-
vodcovství.

6. Částky	podle	odst.	2	tohoto	článku	jsou	zúčastněným
stranám	písemně	vyúčtovávány	vždy	v	kalendářním
měsíci	následujícím	po	připsání	výnosů	z	komercializa-
ce	na	účet	UP.	Tato	vyúčtování	je	povinen	zpracovávat
Ekonomický	odbor	Rektorátu	UP	ve	spolupráci	s	orga-
nizačním	útvarem,	v	rámci	kterého	příslušný	předmět
průmyslového	vlastnictví	vznikl,	popř.	ve	spolupráci
s	organizačním	útvarem,	který	se	zavázal	nést	náklady
ve	smyslu	čl.	4	odst.	2	písm.	g),	nebo	čl.	4	odst.	3	písm.
h) nebo	čl.	4	odst.	4	písm.	b).	Odměna	podle	odst.	2
tohoto	článku	je	původci	vyplácena	vždy	v	nejbližším
výplatním	termínu	po	jejím	vyúčtování.	Vedoucí	orga-
nizačního	útvaru	je	povinen	navrhovat	vyplácení	od-
měn	podle	odst.	1	a	2	tohoto	článku	původci	v	souladu
s	pravidly	stanovenými	v	tomto	článku.

7. Práva	a	povinnosti	vyplývající	z	této	směrnice	a	Smlou-
vy	o	odměně	za	vytvoření	a	komercializaci	předmětu
průmyslového	vlastnictví	zůstávají	po	skončení	pra-
covního	nebo	jiného	právního	vztahu	původce	k	UP
nedotčena.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Odměny	původcům	podle	čl.	6	této	směrnice	sjednané
za	platnosti	a	účinnosti	této	směrnice	zůstávají	případ-
nými	změnami	této	směrnice	nebo	její	náhradou	novou
směrnicí	nedotčené.	Odměny,	na	které	vznikl	původ-
cům	nárok	za	platnosti	a	účinnosti	směrnice	rektora
č.	B3-09/1-SR	–	Realizace	průmyslového	vlastnictví
na	UP,	zůstávají	nabytím	platnosti	a	účinnosti	této
směrnice	nedotčeny.

2. Touto	směrnicí	se	ruší	směrnice	rektora	UP	č.	B3	09/1-
SR	–	Realizace	průmyslového	vlastnictví	na	UP.

3. Tato	směrnice	nabývá	platnosti	dnem	jejího	podpisu
rektorem	UP	a	účinnosti	dnem	1.	února	2016.

prof.	Mgr.	Jaroslav	Miller,	M.A.,	Ph.D.,	v.	r.	
rektor	UP
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Příloha	č.	1	–	Oznámení	o	vytvoření	předmětu	průmyslového	vlastnictví
Příloha	č.	2	–	Dohoda	o	spolupůvodcovství
Příloha	č.	3	–	Souhlas	s	komerčním	využitím	předmětu	průmyslového	vlastnictví	UP	prostřednictvím	VTP	UP
Příloha	č.	4	–	Smlouva	o	odměně	za	vytvoření	a	komercializaci	předmětu	průmyslového	vlastnictví

*****

Ve znění novely č. 1 účinné od 31. března 2019.
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Příloha č. 1

Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví

Univerzita	Palackého	v	Olomouci
Křížkovského	8
771	47	Olomouc

Vyplní	UP:
Potvrzení	o	přijetí	oznámení	vydáno	dne:
Vyřizuje:
Evidenční	číslo:

Oznámení o vytvoření předmětu průmyslového vlastnictví

Druh předmětu průmyslového vlastnictví	(prosím	zaškrtněte):
Vynález
Biotechnologický	vynález
Průmyslový	vzor
Užitný	vzor
Jiné	(prosím	upřesněte):	

Název předmětu průmyslového vlastnictví:

Stručný nástin možného využití:

Informace o původcích (jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail, pracoviště):

Původce 1

Původce 2

Původce 3

Původce 4

Původce 5

Původce 6

Původce 7

Původce 8

Počet původců:
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Vedoucí zaměstnanec původců: 

Jméno,	příjmení,	titul Telefon E-mail

Vedoucí zaměstnanec souhlasí zaškrtnutím pole s: 

uplatněním	práva	na	průmyslové	vlastnictví

podáním	přihlášky	k	ochraně,	která	bude	hrazena	z	prostředků	jeho	organizačního	útvaru

Oznamující původce:

Původci	zplnomocňují	k	oznámení	následující	osobu:

Je	zároveň	původcem	č.:

Podpisy	původců:

V	_________	dne	__________	 V	_________	dne	__________

______________________	 ______________________
Původce	č.	1	 Původce	č.	2

V	_________	dne	__________	 V	_________	dne	__________

______________________	 ______________________
Původce	č.	3	 Původce	č.	4

V	_________	dne	__________	 V	_________	dne	__________

______________________	 ______________________
Původce	č.	5	 Původce	č.	6

V	_________	dne	__________	 V	_________	dne	__________

______________________	 ______________________
Původce	č.	7	 Původce	č.	8
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Příloha č. 2

Dohoda o spolupůvodcovství

uzavřená	mezi:

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo

Jmenovaní	jsou	spolupůvodci	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	a	to	druhu	………………...................	

s	tímto	názvem	a	popisem:	………………………………….......

Podíl	spolupůvodců	na	vytvoření	předmětu	průmyslového	vlastnictví	je	tento:

Jméno	a	příjmení Podíl	v	procentech

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

podpis	

podpis	

podpis	

podpis
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Příloha č. 3

Souhlas s komerčním využitím předmětu průmyslového vlastnictví 
Univerzity Palackého v Olomouci prostřednictvím VTP UP

Původce/původci:

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo	

pan/paní,	bydliště,	rodné	číslo

jsou	spolupůvodci	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	a	to	druhu	…………….……...........................	

s	tímto	názvem:	…………………….……….............

souhlasí	se	zahájením	kroků	směřujících	ke	komerčnímu	využití	tohoto	předmětu	průmyslového	vlastnictví	UP	prostřed-
nictvím	VTP	UP.

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

podpis	původce:

podpis	vedoucího:
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Příloha č. 4

Smlouva o odměně za vytvoření a komercializaci předmětu průmyslového vlastnictví

Vzor smlouvy se použije obdobně i na spolupůvodce předmětu průmyslového vlastnictví, kteří jej, nebo podíl na něm, 
vytvořili v rámci pracovněprávního vztahu k UP, přičemž poměr rozdělení odměny se bude řídit uzavřenou Dohodou 
o spolupůvodcovství

Univerzita Palackého v Olomouci
veřejná	vysoká	škola	
se	sídlem:	 Křížkovského	8,	771	47	Olomouc,
IČ:	 619	895	92	
DIČ:	 CZ61989592
rektor:	……………………………….

(dále	jen	jako	„Zaměstnavatel“)

a

jméno, příjmení 
rodné	číslo.:………………………………………………………………
bytem:………………………………………………………………………

jméno, příjmení 
rodné	číslo.:………………………………………………………………
bytem:………………………………………………………………………

jméno, příjmení 
rodné	číslo.:………………………………………………………………
bytem:………………………………………………………………………

(dále	jen	jako	„Původce“	nebo	„Spolupůvodce“)

uzavřeli	níže	uvedeného	dne,	měsíce	a	roku	tuto

Smlouvu o odměně za vytvoření a komercializaci předmětu průmyslového vlastnictví

I.
Preambule

1. Původce	se	Zaměstnavatelem	uzavřel	dne………pracovní	smlouvu	/	dohodu	o	pracovní	činnosti	/	dohodu	o	provedení
práce	(sp.	zn……	).

2. Smluvní	strany	prohlašují,	že	Původce	v	rámci		výše	uvedené	pracovní	smlouvy	/	dohody	o	pracovní	činnosti	/	dohody
o provedení	práce	vytvořil	vynález	/	užitný	vzor	/	průmyslový	vzor…	(v	této	smlouvě	jen	jako	předmět	průmyslového
vlastnictví).

3. Smluvní	strany	potvrzují,	že	ze	strany	Původce	došlo	k	oznámení	o	vytvoření	předmětu	průmyslového	vlastnictví
Zaměstnavateli	a	k	předání	podkladů	potřebných	k	posouzení	tohoto	předmětu	průmyslového	vlastnictví.

4. Zaměstnavatel	posoudil	obsah	oznámení	a	podkladů	mu	předaných	a	rozhodl	se	uplatnit	vůči	Původci	práva	na	předmět
průmyslového	vlastnictví	v	souladu	s	právními	předpisy.

5. Smluvní	strany	prohlašují,	že	veškerá	práva,	která	se	týkají	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	přešla	na	Zaměstna-
vatele.	Právo	na	původcovství	tím	není	dotčeno.

6. Dne…….	uzavřel	Zaměstnavatel	s………	licenční	smlouvu	za	účelem	využívání	předmětu	průmyslového	vlastnictví
k…..…..	/	smlouvu	o	převodu	předmětu	průmyslového	vlastnictví.
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II.
Předmět závazku

1. Původce	má	právo	na	odměnu	za	vytvoření	předmětu	průmyslového	vlastnictví	ve	výši	45	%	z	příjmu	jeho	komercia-
lizace,	zejm.	na	základě	smlouvy	ve	smyslu	odst.	6	Preambule	této	smlouvy,	kdy	příjmem	z	komercializace	se	rozumí
výnos	UP	z	této	komercializace,	po	odečtení	hodnoty	nehmotného	majetku	daného	předmětu	průmyslového	vlastnictví
v	účetní	evidenci	Zaměstnavatele	v	době	zařazení	do	majetku	Zaměstnavatele.	Za	příjem	z	komercializace	není	pova-
žován	příjem	UP	získaný	v	návaznosti	na	body	RIV	přidělené	na	základě	Metodiky	hodnocení	výsledků	výzkumných
organizací	a	výsledků	ukončených	programů	vydané	postupem	podle	§	35	odst.	1	písm.	c)	zákona	č.	130/2002	Sb.,
o podpoře	výzkumu,	experimentálního	vývoje	a	inovací	z	veřejných	prostředků	a	o	změně	některých	souvisejících
zákonů	(zákon	o	podpoře	výzkumu,	experimentálního	vývoje	a	inovací),	ve	znění	pozdějších	předpisů.	Smluvní	strany
se	dohodly,	že	Původce	má	právo	na	vyplacení	této	odměny	vždy	ve	výši	snížené	o	srážky	všech	zákonných	odvodů	(po-
jistné	na	sociální	zabezpečení	a	příspěvek	na	státní	politiku	zaměstnanosti	a	pojistné	na	všeobecné	zdravotní	pojištění).
Tato	odměna	je	sjednávána	v	souladu	se	Směrnicí	rektora	Univerzity	Palackého	v	Olomouci	č.	.…/….-SR	-	Realizace
práv	průmyslového	vlastnictví	na	Univerzitě	Palackého	v	Olomouci	ze	dne……...	Komercializací	se,	v	souladu	s	touto
směrnicí	a	pro	účely	této	smlouvy,	rozumí	finanční	zhodnocení	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	a	to	především
prostřednictvím	poskytnutí	licencí	nebo	převodem	vlastnických	práv	k	předmětu	průmyslového	vlastnictví. S ohledem
na skutečnost, že byl předmět průmyslového vlastnictví vytvořen společně všemi výše uvedenými spolupůvodci, náleží
výše uvedená odměna každému z nich v souladu s pravidly ujednanými mezi nimi dne… ve Smlouvě o spolupůvod-
covství, v těchto alikvotních částech (zlomcích): Původce 1: …. / …., Původce 2: …. / ….., Původce 3: ……. / ……..

2. Odměna	podle	odst.	1	tohoto	článku	bude	Původci	 písemně	vyúčtovávána	 vždy	 v	kalendářním	měsíci	následujícím
po	připsání	výnosů	z	komercializace	na	účet	UP.	Tato	vyúčtování	bude	za	Zaměstnavatele	zpracovávat	Odbor	ekono-
mický	RUP	ve	spolupráci	s	organizačním	útvarem	UP,	v	rámci	kterého	příslušný	zaměstnanecký	předmět	průmyslového
vlastnictví	vznikl,	popř.	ve	spolupráci	s	organizačním	útvarem,	který	se	zavázal	nést	náklady	ve	smyslu	čl.	4	odst.	10
směrnice	rektora	Realizace	práv	průmyslového	vlastnictví	na	Univerzitě	Palackého	v	Olomouci.	Odměna	podle	odst.
1	této	smlouvy	je	Původci	vyplácena	vždy	v	nejbližším	výplatním	termínu	po	doručení	jejího	vyúčtování	Původci.

3. Zaměstnavatel	umožní	Původci	přístup	k	informacím	o	stavu	komercializace	předmětu	průmyslového	vlastnictví
a	o	skutečnostech	rozhodných	pro	výpočet	odměny.

4. Původce	se	zavazuje	spolupracovat	se	Zaměstnavatelem	podle	jeho	pokynů	na	přípravě	technických	zpráv	a	podkladů
souvisejících	s	předmětem	průmyslového	vlastnictví,	při	zajišťování	jeho	udržování	v	platnosti,	zužováním	či	rozšiřo-
váním	jeho	právní	ochrany	a	při	jeho	komercializaci.

III.
Doba trvání závazku

1. Tato	smlouva	se	uzavírá	na	dobu,	po	kterou	plynou	nebo	budou	plynout	Zaměstnavateli	příjmy	z	komercializace.
Právo	Původce	na	vyplácení	odměny	podle	čl.	II	odst.	1	této	smlouvy	po	skončení	výše	uvedené	pracovní	smlouvy	/
dohody	o	pracovní	činnosti	/	dohody	o	provedení	práce	nezaniká.	Otázky	přechodu	tohoto	práva	děděním	se	budou
řídit	příslušnými	ustanoveními	občanského	zákoníku	o	dědickém	právu	v	platném	a	účinném	znění.

2. Poruší-li	Zaměstnanec	povinnost	mlčenlivosti	stanovenou	touto	smlouvou,	pracovní	smlouvou	nebo	předpisy	Za-
městnavatele,	kterými	je	Zaměstnanec	vázán,	má	Zaměstnavatel	právo	od	této	smlouvy	odstoupit.	Tato	smlouva	je
nevypověditelná,	§	1999	odst.	1	občanského	zákoníku	o	možnosti	vypovědět	závazek	ke	konci	kalendářního	čtvrtletí
se	nepoužije.

IV.
Mlčenlivost

1. Za	obchodní	tajemství	se	pro	účely	této	smlouvy	rozumí	jakékoliv	informace,	které	se	týkají	předmětu	průmyslového
vlastnictví,	tedy	zejména	jakékoliv	informace,	které	se	týkají	jakýchkoliv	sloučenin,	látek,	vzorců,	popisů	technologií,
laboratorních	předpisů	k	výrobě	jakýchkoliv	látek	či	sloučenin,	dále	jakékoliv	informace,	které	se	týkají	jakýchkoliv	vě-
deckých	či	obdobných	postupů,	metod	vedoucích	nebo	směřujících	k	vytvoření	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	jeho
testování	a	změn,	včetně	jakéhokoliv	vědeckého	vývoje	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	dále	jakékoliv	informace,
které	se	týkají	jakýchkoliv	licenčních	nebo	obdobných	smluv	o	užití	předmětu	průmyslového	vlastnictví	uzavřených
s	jakýmikoliv	třetími	osobami,	včetně	jakýchkoliv	informací,	které	s	uzavřením	takových	smluv	a	jejich	realizací	přímo
či	nepřímo	souvisí,	jakékoliv	informace	týkající	se	jakýchkoliv	ujednání,	smluv,	dohod,	soudních	sporů,	narovnání,
rozhodnutí	soudu	týkajících	se	vztahů	Zaměstnavatele	a	jakýchkoliv	třetích	osob,	které	si	oprávněně	či	neoprávněně
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činí	nárok	k	předmětu	průmyslového	vlastnictví,	dále	jakékoliv	informace,	které	se	týkají	četnosti	a	dalších	podmínek	
výpočtu	či	vyplácení	odměny	Původci	na	základě	této	smlouvy	(dále	jen	„obchodní	tajemství“).	

2. Původce	je	povinen	dodržovat	mlčenlivost	o	obchodním	tajemství,	tedy	zejména	není	oprávněn	bez	výslovného	předchá-
zejícího	písemného	souhlasu	Zaměstnavatele	jakýmkoliv	způsobem	sdělovat	a	zpřístupňovat	třetím	osobám	informace,	
které	mají	povahu	obchodního	tajemství,	ani	je	sám	využívat.	

3. Povinnost	mlčenlivosti	se	nevztahuje	na	takové	informace,	které	jsou	veřejně	známé	na	základě	úkonu	Zaměstnavatele
nebo	se	stanou	na	základě	takového	úkonu	známými	nebo	takové	nakládání	s	informacemi,	které	je	povinen	Původce	
realizovat	či	respektovat	na	základě	zákona	ve	vztahu	ke	státním	či	jim	na	roveň	postaveným	orgánům.

V.
Závěrečná ujednání

1. Nastanou-li	skutečnosti,	které	jedné	nebo	oběma	smluvním	stranám	částečně	nebo	úplně	znemožní	plnění	jejich	povin-
ností	podle	této	smlouvy,	jsou	smluvní	strany	povinny	se	o	tom	bez	zbytečného	odkladu	písemně	informovat.	Zároveň
jsou	obě	smluvní	strany	zavázány	společně	podniknout	veškeré	kroky	k	překonání	překážek	plnění	této	smlouvy.

2. Tato	smlouva	nabývá	účinnosti	dnem	jejího	podpisu	oběma	smluvními	stranami.
3. Změny	nebo	doplnění	této	smlouvy	mohou	být	provedeny	pouze	písemnou	formou	vzestupně	číslovaných	datovaných
dodatků	podepsaných	oběma	smluvními	stranami.	Toto	pravidlo	nemůže	být	změněno	ujednáním	smluvních	stran
v	žádné	formě.

4. Tato	smlouva	nebo	její	část	může	být	postoupena	třetí	osobě,	jen	jestliže	s	tím	postoupená	strana	písemně	souhlasí
a	pokud	nebylo	dosud	splněno.

5. Právní	vztahy	touto	smlouvou	neupravené	nebo	ze	smlouvy	nevyplývající	se	řídí	právními	předpisy	České	republiky,
zejména	zákonem	č.	89/2012	Sb.,	občanský	zákoník.

6. Tato	smlouva	je	vyhotovena	ve	čtyřech	vyhotoveních	s	povahou	originálu,	každá	ze	smluvních	stran	obdrží	dvě	vyho-
tovení	smlouvy.

7. Smluvní	strany	prohlašují,	že	tato	smlouva	byla	uzavřena	na	základě	jejich	pravé,	svobodné	a	vážné	vůle.	Účastníci
této	smlouvy	dále	prohlašují,	že	se	s	obsahem	této	smlouvy	seznámili,	obsahu	porozuměli,	souhlasí	s	ním	a	na	důkaz
toho	připojují	své	vlastnoruční	podpisy.

Za	Univerzitu	Palackého	v	Olomouci

V	Olomouci	dne	:	 V	………………………………	dne:

_____________________________	 __________________________	
…………………………………….	 ………..…………………………………

	rektor	UP	 původce	1	

V	…………..	dne:

__________________________	
………..…………………………………

původce	2	

V	…………….dne:

__________________________	
………..…………………………………

původce	3




