
Dohoda o podmínkách užití vysokoškolské kvalifikační práce 

ve smyslu zákona o vysokých školách a zákona o právu autorském 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 
1. pan/ paní  

jméno a příjmení: ....................................................................................  

bytem: .......................................................................................................  

narozen(a) (datum a místo): ...................................................................  

(dále jen „autor“)  

a  

2. Knihovna společenských věd TGM v Jinonicích 

Společné zařízení FF UK, FHS UK, FSV UK a CŽP UK 

se sídlem Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1; dislokovaná U Kříže 8, 158 00 Praha 5  

IČO: 00216208 

zast. (ředitel knihovny) .............................................................................  

(dále jen „nabyvatel“)  

 

Článek 1. Dílo  

Předmětem této dohody je*:  

bakalářská práce 

diplomová práce 

rigorózní práce 

disertační práce  

jiná práce, jejíž druh je specifikován jako ................................................  

Název práce (dále jen „dílo“): .....................................................................................  

………………………………………………………………………………………..  

jejímž vedoucím/ školitelem je ....................................................................................  

obhájené dne ...............................................................................................................  

na fakultě ................................................................................................. ....................  

kterou odevzdal nabyvateli v elektronické formě 

Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované.  

Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem  

a předpisy souvisejícími, a že je dílo dílem původním. 

Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 

Autor potvrzuje, že odevzdaná elektronická verze díla je identická s tištěnou obhájenou verzí . 

* hodící se zaškrtněte 

Článek 2. Dohoda 

1. Dohodou  autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo po obhajobě archivovat v digitálním 

repozitáři Univerzity Karlovy a zpřístupnit třetím osobám prostřednictvím databáze elektronických 

vysokoškolských prací Univerzity Karlovy. 

2. Pokud autor se zpřístupněním díla nesouhlasí, napíše „Nesouhlasím se zpřístupněním díla v elektronické 

databázi Univerzity Karlovy“ a podepíše se.  

Článek 3. Závěrečná ustanovení  

1. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z toho nabyvatel obdrží jedno 

vyhotovení, autor jedno vyhotovení.  

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským  

Zákonem, vysokoškolským zákonem a občanským zákoníkem v platném znění, popř. dalšími právními předpisy.  

3. Dohoda byla uzavřena podle svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním 

jejímu textu i důsledkům, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

V Praze  dne: 

 

…………………………………                                                                   …………………………  

nabyvatel                                                                                                        autor  

 

 

 


