Smlouva o uplatnění metodiky
zpracované v rámci realizace název výzkumné aktivity č. x
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Název organizace / fyzická osoba
se sídlem adresa
IČ/RČ:
DIČ:
zastoupený
(dále jen „Poskytovatel metodiky“)
Název organizace / fyzická osoba
se sídlem adresa
IČ/RČ:
DIČ:
Zastoupený
(dále jen „Uživatel metodiky“)

Článek 1
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je uplatnění metodiky zpracované v rámci realizace výzkumné
aktivity název výzkumné aktivity č. x s názvem název metodiky.
Článek 2
Autorství metodiky a cíl uplatnění metodiky
2.1. Autorem/autory metodiky je/jsou: uvést ve formátu titul před jménem, jméno, příjmení,
titul za jménem
Zástupcem autorského týmu je: uvést ve formátu titul před jménem, jméno, příjmení, titul
za jménem
2.2. Cíle uplatnění metodiky: text v rozsahu 5 až 7 řádků
Článek 3
Rozsah uplatnění metodiky a předpokládané přínosy
3.1. Rozsah uplatnění metodiky: text v rozsahu cca 5 řádků
3.2. Předpokládané ekonomické přínosy metodiky: částka v tis. Kč
3.3. Neekonomické přínosy metodiky: popsat podstatu přínosů

Článek 4
Úprava vlastnických a užívacích práv k metodice
4.1. Poskytovatel metodiky je oprávněn nakládat s metodikou uvedenou v bodě 1.1.
4.2. Uživatel metodiky je oprávněn užívat tuto metodiku k dosažení cíle dle bodu 2.2. po dobu
účinnosti této smlouvy. Časové omezení se nevztahuje na metodiky poskytované
bezplatně dle bodu 5.1. a 5.8. této smlouvy.
4.3. Uživatel metodiky je povinen postupovat při nakládání s metodikou v souladu
se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4.4. Poskytovatel metodiky prohlašuje, že zpracovaná metodika nezasahuje do práv jiných
osob z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. (Pokud ano, musí se tato práva
specifikovat podle platných zákonů z oblasti ochrany průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví).
4.5. Poskytovatel metodiky upozorňuje, že zpracovaná metodika je smluvně přístupná všem
potenciálním uživatelům.
4.6. ☐ Varianta A.1 Uživatel metodiky má právo předat metodiku jinému uživateli pouze se
souhlasem Poskytovatele metodiky.
☐ Varianta B. Uživatel metodiky nemá právo předat metodiku jinému uživateli.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
5.1. Poskytovatel metodiky poskytuje metodiku dle článku 1 této smlouvy uživateli
bezúplatně.
5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
5.3. Tato smlouva je v souladu s podmínkami specifikovanými poskytovatelem podpory, na
jejímž základě byla metodika vytvořena, v doplnit název, datum a číslo smluvního aktu.
5.4. Jakékoliv změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze po sobě
číslovanými dodatky k této smlouvě, podepsanými zmocněnými zástupci smluvních
stran.
5.5. Závazky, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na eventuální právní
nástupce smluvních stran.
5.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, ve kterém vstoupí v účinnost dnem vydání
osvědčení Ministerstva práce a sociálních věcí o schválení metodiky, uvedené v čl. 1,
jako výsledku výzkumu, vývoje a inovací.
5.8. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Jeden stejnopis obdrží poskytovatel
podpory na realizaci výzkumné aktivity podle 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 (dále jen „zákon č. 130/2002 Sb.“), v rámci níž
byla metodika zpracována.
5.9. Popis metodiky je součástí této smlouvy. Poskytovatel metodiky předá uživateli metodiky
při podpisu smlouvy popis této metodiky i v elektronické podobě. V případě, že metodika
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Zvolte vždy pouze jednu z uvedených variant.

bude následně vydána tiskem, předá Poskytovatel metodiky bezprostředně po jejím
vytištění uživateli metodiky originální výtisk s označením ISBN.
5.10. Údaje o uplatněné metodice pro evidenci v Rejstříku informací o výsledcích
Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dodá příslušný
poskytovatel podpory podle zákona č. 130/2002 Sb.
5.11. V případě, že je uživatelem metodiky MPSV, tvoří nedílnou přílohu této smlouvy
Implementační plán aplikace výsledků výzkumu v praxi.
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Za Poskytovatele metodiky: jméno, příjmení
Podpis:
Razítko:

V
Za uživatele metodiky: jméno, příjmení
Podpis:
Razítko:
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