
PRoHLÁŠnnÍ
Prohlďuji, že

' jsem byVa seznámeďa s tim, Že na moji diplomovou/bakalařskou práci se plně vztahuje
zákon č. I2Il2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autors\ým a
o změně někteých zákonů (autorský zakon) ve znění pozdějších právních předpisů;
' beru na vědomí' že odevzdžnim diplomové/bakďařské práce souhlasím se zveřejněním
své práce podle zžkona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zakon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu
na výsledek obhajoby a;
. beru na vědomí, Že diplomová/bakalařskápráce bude uložena v elektronické podobě
v univerzitním informačním systému Vysoké školy baňské _ Technické univerzity ostrava
(dále jen VŠB _ TUo), dosfupná k prezenčnímu nahlédnutí;
. beru na vědomí, že VSB _ TUo má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě
diplomovoďbakalařskou práci vžitv souladu s $ 35 odst. 3 z.l;

' beru na vědomí, že podle $ 60 :l odst. 1 autorského zákonamá právo vŠg _ TUo na
uzavření licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu $ 12 odst. 4 autorského zďkona;
' beru na vědomí, že podle $ 60 a odst. 2 a 3 mohu užít své dílo - diplomovou/bakďařskou
práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem vŠg _
TUo, kteráje oprávněna v takovém případě ode mne poŽadovat přiměřený příspěvek na
úhradu niíkladů, které byly vŠg - TUo na vytvoření díla vynalož eny (až aó;e;ictr skutečné
výše);
. beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování diplomové/bakalrířské práce
vyrŽito softwaru poskytnutého vŠg _ TUo nebo jinými subjekty pouze ke studijním a
vyzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu využití), nelze vysledky
diplomové/bakalařské práce využít ke komerčním úěelům;
' beru na vědomí, Že pokud je ýstupem diplomové/bakalařské práce jakýkoliv softwarový
produkt, považují se za součást práce rovněŽ i zdrojové kódy, popř. souboť!, ZQ kteých se
projekt skládá. Neodevzdání této součásti můŽe byt důvodem k neobhájeď práce.
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I) :ákon č. ] l 1/I998 sb. o vysolýh škohich a o :měně a doplnění dalších ikonů (:akon o uysokjch školách)' ve 

=nění 
po:dějších právních

předpisů, ! 47 Zveřejňování zá*,ěrečých prací:
(l) Vysoka škola neýdělečně :veřejňuje disernční" diplomové, bakalařské a rigoró:ní práce, u kterýh proběhla obhajoba, včetně posudlai
oponentů a ýsledku obhajoby prostřednicním databfue b,alifrkačních prací, kterou spravuje. Způsob :veřejnění stanovi vnitřní předpis
vysoW školy.
(2) Disernční, diplonoú, bakalářské a rigorózní práce odev:dané ucha:ečem k obhajobě musi být též nejnéně pet pracovních dnů před
konáním obhajofu -eřejněrty k nahláení veřejnosti v mbtě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-Ii tak určeno, v mbtě
pracoviště vysokž školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si nůže ze :veřejněné práce poři:ovat na své náklady ýpisy, opis.v nebo
ro:množeniry-
(3) Platí k odev'dáním práce autor souhlasí se :veřejněním své práce podle tohoto :ákona, be: ohledu na ýsledek obhajoby.
2) nkon č. l21/2000 sb. o právu autorslažm, o právech sowisejících s právem aulorsbým a o změně někteých:ákonů (autorsbý 

=ákon) 
ve

znění pozdějších právnÍch předpisů, $ j5 odst. j:
(j) Do práva autorského také ne:'asahuje škola nebo školské či v=dělávaci:aří:ení, užýeJi nikoli n účelem přímého nebo nepřímého
hospodářskěho nebo obchodního prospěchu k ujnlce nebo k vlasní potřebě dílo vytvořené Žákem nebo síudentem ke splneni škotních nebo
studijnbh povinnosti vyplýajbbh : jeho právního v=tahu l<e škole nebo školskimu či vzdělávacího --aři=ni (školní dílo).
3) úkon č. 12I /2000 Sb. o právu autorslaim, o právech sowisejících s právem autorským a o :měně některj,ch ákonů (autorský úkon) ve

=nění 
po:dějŠích právnbh předpisů, g 60 Škalní díto:

(I) Skola nebo školské či wdelavací =aři:ení nají;a obvyklj,ch podmínek próvo na rcavření licenčni smlouvy o tĚirí škatnÍho díla ($ 35 odst.
3). odpírá-Ii autor nkového díIa udělit nolení be: važného důvodu, mohou se ýto osoby domáhat nahra:ení chyběj'rcího projew jeho vůle u
soudu. Ustanovení f 35 odst. 3 =ůstává nedotčeno.

Q) Není-li sjednáno jinak, můk autor školního díla své dílo uŽít či poslEtnout jinému licenci, není-li to v ro:poru s oprávněými:ýryl školy
nebo školského či wděláyacího :ařízení.
p) Škota nebo školské či v:dělávací =aří:eníjsou oprávněny požadovat, aby jin au'tor školního dita z ýdelkajím dosaženého v souvislosti
s uŽitím dÍla či poslrytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nakladů, které na vytvoření dila vynatožily, a to podle
okolností a: do jejich skutečné uýše; přitom se přihlédne k ýši ýdělku dosaženého Školou nebo škotstEm či wdělávacím :ařLením : uŽiti
školního díla podle odstavce l.


