
PRoHLÁšnNÍ
Prohlašuji, že
. jsem byllaseznátmeďa s tím,že na moji diplomovoďbakalářskou práci se plně vztahuje
zákoně. I2ll2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých ziákonů (autorský zríkon) ve znění pozdějších právních předpisů;
. beru na vědomí, že odevzdénim diplomové/bakalrířské práce souhlasím se zveřejněním
své práce podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákono vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu
na výsledek obhajoby 4;
. beru na vědomí, že diplomoválbakaláňskáptáce bude uložena v elektronické podobě
v univerzitním informačním systému Vysoké školy bríňské _ Technické univerzity ostrava
(dále jen VŠB _ TUo), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;
. beru na vědomí, Že VŠB _ TUo má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě
diplomovou/bakalářskou práci llžitv souladu s $ 35 odst.3 z1;

. ú"* na vědomí, že podle $ 60 sl odst. l autorského zákonamá právo vŠg _ TUo na
uzavření licenění smlouvy o tlžití školního díla v rozsahu $ 12 odst. 4 autorského zěkona;
. beru na vědomí' že podle $ 60 :l odst. 2 a 3 mohu uŽít své dílo _ diplomovou/bakalářskou
práci nebo poskýnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem vŠg _
TUo, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na
úhradu niíkladů, které byly vŠg _ TUo na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné
výše);
. beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalrářsképráce
využito softwaru poskýnutého VSB _ TUo nebo jinými subjekty pouze ke studijním a
výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze výsledky
diplomové/bakalrířské práce využit ke komerěním účelům;
. beru na vědomí, že pokud je výstupem diplomové/bakalářské práce jakýkoliv softwarový
produkt, povaŽuji se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. souboÍY, Ze kteých se
projekt skládá. Neodevzdríní této součásti může byt důvodem k neobhájení práce.
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l) nkon č. 1I 1/]998 Sb. o vysolcj,ch školách a o změně a doplnění dalších zókonů (zÍkon o vysobých škokich), ve znění pozdějších právních
předpisů, $ 47 Zveřejňování zavěrečých prací:
(l) Vysolai Škola neýdělečně neřejňuje disertační, diplomové, bakalářsW a rigorózní práce, u laeých proběhla obhajoba' včeně posudlai
oponentů a ýsledfu obhajoby prostřednicním databá,ze kvalifrkačních praci, herou spravwje. Zpusob neřejnění stanoví vnitřní předpis
t'ysoW školy.
(2) Disertační, diplomové, bakalóřske a rigorózni práce odeyzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před
konáním obhajoby neřejněwy k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřnín předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě
pracoviště vysoW školy, kde se má konat obhajoba próce. Kažúý si může ze meřejněné práce pořizovat na své tuiklady ýpisy, opisy nebo
rozmnoženiny.
(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním né práce podle tohoto zákona, bez ohledu na ýsledek obhaioby.
2) zikon č. 1 2 ] /2000 Sb. o právu autorském, o právech sowisejících s právem autorslcým a o změně něheých zókonů (autorsbý zákon) ve
znění pozděj ších próvnich předpisů, $ 3 5 odst' j :

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého
hospoúiřského nebo obchodního prospěchu k ujuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo
studijních povinnostírypliuajících zjeho pravního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).
3) zákon č. 12l/2000 Sb' o práýa autorskem, o právech sowisejících s právem autorsbým a o změně někteých zákonů (autorsbý zákon) ve
znění pozdějších prá+ních předpisů' g 60 Škotní dílo:
Q) Škola nebo školsW či vzdělavací mřízení mají za obvyklich podmínek právo na uzavření licenční smlou'vy o užití školního díla ($ 35 odst.

3). odpíráJi autor takového díla udělit svolení bez vďzného důvodu, mohou se tyto osoby domóhat nahrazení chybějícího projevujeho vůle u
soudu. Ustanovení $ 35 odst. 3 zůshi,vá nedotčeno.
(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díIa své dílo užít či pos]vtnout jinému licenci, neníJi to ý rozporu s oprtnněnými zájmy školy
nebo školsého či vzdělavacího zařízení.

Q) Škola nebo školske či vzděIavací zařízeníjsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z ýdělku jín dosaženého v souvislosti
s užitím díla či poslcytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle
okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k ýši ýdelku dosaženého školou nebo školsbým či vzdělávacím zařbenínl z užití
školního dílapodle odstavce ].


