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OPATŘENÍ DĚKANA PEDAGOGICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ
UNIVERZITY
Č. 00/2020
Pravidla přístupu a užití dat výzkumného projektu 4HAIE

Článek 1
Zkratky
1. Toto opatření děkana používá tyto níže uvedené zkratky, jež zastupují (nahrazují) tyto níže
uvedené výrazy, nebo pojmy:
1.1. “OU” pro “Ostravská univerzita”,
1.2. “PdF” pro “Pedagogická fakulta Ostravské univerzity”,
1.3. “4HAIE” pro “Program 4 v rámci výzkumného projektu s označením “Healthy Aging in
Industrial Environment HAIE” s registračním č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/ 16_019/0000798”,
1.4. “Data” pro všechna výzkumná data (údaje, informace) jakýmkoliv způsobem získaná,
či vytvořená během uskutečňování 4HAIE, zvláště výzkumná data (údaje, informace)
získaná od účastníků (probandů) 4HAIE, kteří sestávají ze skupiny aktivních účastníků
(neboli „běžců“) a skupiny neaktivních účastníků, kteří slouží coby kontrolní skupina.
Pojem „Data“ vymezený výše však nezahrnuje:
1.4.1. Data Programu 1 výzkumného projektu HAIE získaná od účastníků Programu
1 výzkumného projektu HAIE, která byla získána prostřednictvím jejich osobních
monitorovacích zařízení znečištění vzduchu a skrze dotazníkové šetření. Taková
data (informace) jsou sbírána od všech účastníků všech programů výzkumného
projektu HAIE.
1.4.2. Data Programu 2 výzkumného projektu HAIE získaná od účastníků Programu
2 výzkumného projektu HAIE, jež byla získána ze vzorků jejich krve a moči. Tato
data (informace) jsou vlastněna Ústavem experimentální medicíny Akademie věd
České republiky.

Článek 2
Právní základ
1. Státu OU představuje základní vnitřní předpis této veřejné vysoké školy, což stanovuje
zákon č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Statut OU proto
stanovuje obecná pravidla postavení a činnosti jednotlivých součástí OU, především jejích
fakult, ústavů a pracovišť.
2. Zákon o vysokých školách stanovuje, že děkan stojí v čele každé fakulty jako její vrcholný
samosprávný orgán i manažer.
3. Ustanovení článku 26 Statutu OU pak každému děkanovi zakládá pravomoc vydávat svoje
jednotlivá opatření.
4. Ustanovení článku 26 Statutu OU dále stanovuje, že opatření děkana představují obecnou
podobu vnitřních norem dané fakulty.
5. HAIE je výzkumným projektem financovaným z Evropských strukturálních a investičních
fondů, které jsou vytvořeny Evropskou unií, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky a který je uskutečňován veřejnými právnickými
osobami (institucemi). Celý výzkumný projekt HAIE sestává ze čtyř samostatných, avšak
vzájemně propojených programů, jimiž jsou:
5.1. Program 1 HAIE uskutečňovaný Lékařskou fakultou OU.
5.2. Program 2 HAIE uskutečňovaný Ústavem experimentální medicíny Akademie věd ČR.
5.3. Program 3 HAIE uskutečňovaný Výzkumným ústavem veterinárního lékařství.
5.4. Program 4 HAIE označený zkratkou “4HAIE” a popsaný v článku 1 tohoto opatření.

Článek 3
Působnost opatření
1. Toto opatření děkana upravuje přístup k Datům získaným uskutečňováním 4HAIE a taktéž
upravuje jejich následné užití a vůbec nakládání s nimi.
2. Toto opatření děkana obsahuje normy (pravidla), která se vztahují jak na třetí strany mimo
OU (hlavně osoby, sdružení osob, organizace a instituce), tak na zaměstnance OU a další
osoby spolupracující s OU, nebo vykonávající určité činnosti pro OU.

Článek 4
Vlastnictví Dat
1. Všechna Data pocházející z vědecké, či výzkumné činnosti uskutečňované v rámci 4HAIE
se nacházejí ve výlučném vlastnictví OU bez ohledu na způsob, úroveň, nebo stupeň jejich
zpracování (neboli sběr, získání, obdržení, třídění, sestavování, uspořádání, dělení, výběr,
hodnocení, interpretace).
2. Každá osoba, sdružení osob, organizace, nebo instituce smí získat přístup k Datům, nebo
je smí užít teprve v okamžiku, kdy získá jak platný souhlas (rozhodnutí) Rady 4HAIE, tak
platně uzavře příslušnou licenční smlouvu.

Článek 5
Zásady autorství
1. Kterékoliv dílo, nebo jiný obdobný výstup (hlavně kniha, kapitola v knize, článek v časopise
či sborníku, příspěvek na konferenci, prezentace, workshop), které bude jakkoliv využívat
Data, musí odpovídat zásadám autorství vymezeným v tomto opatření děkana. Sám pojem
„autor“ použitý v tomto článku tohoto opatření děkana označuje jak jediného a výhradního
tvůrce určitého díla (nebo obdobného výstupu), tak každého ze spolutvůrců (spoluautorů)
kolektivního díla (nebo obdobného výstupu).
2. Každá osoba je autorem konkrétního díla, jestliže splňuje všechna níže uvedené podmínky
(kritéria) současně:
2.1. Podstatné přispění k návrhu (designu) díla; nebo podstatné přispění k opatření, nebo
k analýze, nebo k interpretaci zdrojových (podkladových) dat pro dílo. Přihlíží se přitom
k předchozímu přispění dané osoby k návrhu (designu) výzkumu pro 4HAIE, uvedené
předchozí přispění pak odráží Příloha č. 1 k tomuto opatření děkana, zejména pak její
vymezení přednostních práv na Data.
2.2. Prokázaná činnost (přispění, účastenství) na samotném díle, či jeho podstatné revizi.
2.3. Odpovědnost za rozhodnutí o konečné podobě díla pro jeho zveřejnění (publikaci).
2.4. Odpovědnost za podstatné tvůrčí přispění k celkové podobě díla.
2.5. Způsobilost řádně a včas reagovat (odpovídat) na odbornou kritiku i veřejnou odezvu
vůči dílu, především způsobilost odpovídat na konkrétní dotazy odborníků i veřejnosti
ohledně platnosti a přezkoumatelnosti závěrů díla, nebo použitých metod výzkumu.

3. Kterákoliv osoba, jež nesplňuje všechny výše uvedené podmínky současně, není autorem,
avšak její účastenství (spolupráce, podíl) na konkrétním díle založeném na Datech, může
být uvedeno na vhodném místě daného konkrétního díla (výstupu).
4. Kterákoliv osoba, která splňuje pouze podmínku vymezenou v odst. 2.1 tohoto článku, má
možnost splnit všechny ostatní podmínky (kritéria) autorství, a to od počátku vytváření díla.
Je ponecháno na vůli takové osoby, zdali splní všechny další podmínky, jež jsou vymezeny
v odst. 2 tohoto článku, aby se stala autorem. Povinností všech zúčastněných osob, hlavně
ostatních účastníků a tvůrců daného díla, je dát takové osobě příležitost stát se autorem.
5. Hlavní řešitel celého výzkumného projektu HAIE (momentálně Dr. Radim Šrám) má právo
domáhat se autorství každého jednotlivého díla (výstupu), které zahrnuje výzkum důsledků
nebo účinků znečištění životního prostředí na závislou proměnnou, kterou jsou Data.
6. Pokud konkrétní dílo (výstup) zahrne jakákoliv data (údaje) z programu 1, nebo 2 projektu
HAIE, potom o autorství konkrétních osob rozhoduje Rada HAIE i hlavní řešitel konkrétního
programu projektu HAIE.
7. Jestliže má dílo (výstup) založené na Datech blízký vztah ke kterékoliv oblasti výzkumu, či
jeho cíli, potom je povinností autorů konkrétního díla (výstupu) uvést členy Rady 4HAIE na
vhodném místě daného díla, zejména v jeho poděkování. Téhož práva jako členové Rady
4HAIE požívají také výzkumníci a spolupracovníci z jiných univerzit, institucí a organizací,
jestliže byli zapojeni do 4HAIE.

Článek 6
Rada 4HAIE
1. Toto opatření děkana zakládá Radu 4HAIE jakožto orgán odpovědný za komplexní správu
přístupu k Datům.
2. Organizační a jednací řád Rady 4HAIE tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření děkana.
3. Předsedou Rady 4HAIE je hlavní řešitel 4HAIE.
4. Kterákoliv osoba usilující o členství v Radě 4HAIE musí být nejprve navržena předsedou
Rady 4HAIE.
5. Kterákoliv osoba navržená předsedou Rady 4HAIE na člena Rady 4HAIE je pak ustavena
do své funkce člena Rady 4HAIE jmenováním děkanem PdF podle jeho uvážení.

Článek 7
Přístup k Datům
1. Každá osoba, sdružení osob, organizace, nebo instituce smí získat přístup k Datům teprve
poté, co úspěšně dokončí přístupový proces vymezený v tomto opatření děkana.
2. Tento přístupový proces sestává z těchto jednotlivých dílčích procesů (kroků):
2.1. Předložení přihlášky,
2.2. Posouzení přihlášky,
2.3. Rozhodnutí Rady 4HAIE,
2.4. Uzavření licenční smlouvy,
2.5. Dodatek licenční smlouvy.

Článek 8
Předložení přihlášky
1. Každá osoba, sdružení osob, organizace, nebo instituce, která hodlá získat buďto přístup
k Datům, či právo Data následně užívat, musí nejprve předložit přihlášku způsobem, který
je vymezen v tomto článku tohoto opatření děkana.
2. Každá přihláška má právě jednu platnou podobu, která je vymezena v Příloze č. 2 tohoto
opatření děkana.
3. Každá osoba, sdružení osob, organizace, či instituce je pokládána za způsobilou k podání
přihlášky bez rozdílu. Diskriminační zacházení či jednání s kteroukoliv osobou, sdružením
osob, organizací, nebo institucí se vylučuje.
4. Každá přihláška musí být předložena Radě 4HAIE výhradně v elektronické podobě na emailovou adresu daniel.jandacka@osu.cz a v kopii na e-mailovou adresu
DATA4HAIE@osu.cz.
5. Pouze přihláška podaná v souladu s pravidly (normami) uvedenými v tomto článku tohoto
opatření děkana je platná a vyvolává účinku v procesu přístupu k Datům.
6. Každá přihláška podaná v rozporu s pravidly (normami) uvedenými v tomto článku tohoto
opatření děkana je neplatná a nemá žádné účinky v procesu přístupu k Datům.
7. Každá přihláška podaná v souladu s pravidly (normami) uvedenými v tomto článku tohoto
opatření děkana, ale postrádající jakoukoli náležitost svého obsahu vymezeného v Příloze
č. 2, je přihláškou platnou a neúplnou.

8. Každá platná a neúplná přihláška musí být doplněna svým předkladatelem podle pokynů,
které budou uvedeny v písemné výzvě Rady 4HAIE, a ve lhůtě stanovené takovou výzvou.
9. Každá platná a neúplná přihláška, kterou její předkladatel nedoplnil ve lhůtě stanovené ve
výzvě Rady 4HAIE, je přihláškou platnou a trvale neúplnou, a proto nemající žádné účinky
v procesu přístupu k Datům.
10. Každý předkladatel přihlášky obdrží oznámení o úspěšném předložení své přihlášky skrze
e-mailovou adresu, kterou uvedl na své přihlášce.
11. Rada 4HAIE je povinna oznámit každému předkladateli přihlášky její úspěšné předložení
teprve v okamžiku, v němž je konkrétní přihláška uznána jako platná, úplná a řádná.
12. Každá platná, úplná a řádná přihláška je úspěšně předložena teprve v okamžiku, kdy Rada
4HAIE odešle oznámení o úspěšném předložení konkrétnímu předkladateli.
13. Každý předkladatel smí kdykoliv vzít zpět svoji přihlášku. Taková přihláška pozbývá všech
svých účinků v okamžiku, kdy předkladatel doručí svoje zpětvzetí Radě 4HAIE na některou
z e-mailových adres uvedených výše.
14. Jestliže dílo (výstup) předkladatele využívá také data (údaje) získaná z programu 1, nebo
2 projektu HAIE, musí být náležitostí obsahu přihlášky i vyjádření hlavního řešitele daného
programu.

Článek 9
Posouzení přihlášky
1. Každá úspěšně předložená přihláška musí být posouzena Radou 4HAIE. Účelem tohoto
posouzení je ověření způsobilosti k přístupu k Datům a jejich následnému užití.
2. Každá úspěšně předložená přihláška musí být posouzena Radou 4HAIE do šedesáti (60)
kalendářních dnů ode dne jejího úspěšného předložení.

Článek 10
Rozhodnutí Rady 4HAIE
1. Rada 4HAIE je povinna rozhodovat postupem podle svého organizačního a jednacího řádu
vymezeného v Příloze č. 1 tohoto opatření děkana.

2. Rada 4HAIE je povinna zakládat svoje rozhodnutí ohledně způsobilosti přihlášky na těchto
níže uvedených okolnostech (kritériích):
2.1. Význam výzkumného záměru (otázky),
2.2. Originalita návrhu (designu) výzkumu,
2.3. Proveditelnost návrhu (designu) výzkumu,
2.4. Dodržování zásad autorství,
2.5. Etický rozměr výzkumu a jeho celkový přesah a dopad.
3. Rada 4HAIE je povinna doručit své kladné rozhodnutí, tedy rozhodnutí o povolení přístupu
k Datům a jejich následnému užití, společně s návrhem licenční smlouvy předkladateli na
jeho e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
4. Rada 4HAIE je povinna doručit své záporné rozhodnutí, čili rozhodnutí o zamítnutí přístupu
k Datům a zamítnutí jejich dalšího užití, předkladateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou
v přihlášce.
5. Rozhodnutí Rady 4HAIE je doručeno v okamžiku odeslání jeho písemného vyhotovení na
e-mailovou adresu příslušného předkladatele.
6. Rozhodnutí Rady 4HAIE je konečné a není proti němu možný žádný opravný prostředek.

Článek 11
Uzavření licenční smlouvy
1. Každý předkladatel, který obdržel kladné rozhodnutí Rady 4HAIE, je oprávněn přijmout
návrh na uzavření licenční smlouvy do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy mu Rada
4HAIE odeslala toto své kladné rozhodnutí společně s návrhem licenční smlouvy.
2. Uzavřením licenční smlouvy se rozumí její podepsání oběma stranami, čili OU zastoupená
děkanem PdF a předkladatel osobně, nebo zastoupený příslušnou fyzickou osobou.
3. Podpisy na licenční smlouvě jsou považovány za platné, pokud jsou učiněny vlastní rukou
takové fyzické osoby, která je oprávněna jednat (zastupovat) danou stranu smlouvy.
4. Lhůta třiceti (30) kalendářních dnů je zachována, pokud předkladatel odešle návrh licenční
smlouvy s vlastním podpisem třeba i posledního dne dané lhůty. Je-li lhůta zachována, pak
nerozhoduje datum přijetí podepsaného návrhu licenční smlouvy Radou 4HAIE.

5. Každá licenční smlouva je úspěšně uzavřena teprve v okamžiku, kdy Rada 4HAIE odešle
předkladateli svoje oznámení o úspěšném uzavření licenční smlouvy.
6. Žádný předkladatel není oprávněn přijmout licenční smlouvy s jakýmkoliv doplněním, nebo
jakoukoliv změnou jejího textu. Každá licenční smlouva obsahující doplnění a změny proto
není platná a nemá žádné právní účinky.
7. Žádný předkladatel nemůže získat přístup k Datům dřív, než je úspěšně uzavřena licenční
smlouva.
8. Každý předkladatel smí získat přístup k Datům a smí je užívat právě takovým způsobem,
který je vymezen jednak v samotné přihlášce a jednak v licenční smlouvě. Předkladatelova
oprávnění k přístupu k Datům a k jejich užití trvají po dobu stanovenou v licenční smlouvě,
nejméně však po dobu jednoho (1) kalendářního roku.

Článek 12
Dodatek licenční smlouvy
1. Každý předkladatel (nabyvatel licence), která hodlá zachovat svůj přístup k Datům, nebo
je hodlá užívat po dobu delší, než je doba stanovená v licenční smlouvě, je povinen Radě
4HAIE zaslat oznámení o přijetí (letter of submission), nebo jinou obdobnou listinu, která
dokládá skutečnost, že předkladatel (nabyvatel licence) předložil svoje dílo (výstup), které
bylo založeno na Datech, konkrétnímu vydavateli za účelem vydání daného díla.
2. Každý předkladatel (nabyvatel licence) může Radě 4HAIE zaslat také jinou listinu ukazující
podstatný pokrok (práce) předkladatele směrem ke konečnému zveřejnění díla (výstupu),
který je založen na Datech. Uvedeného práva však požívá pouze takový předkladatel, jenž
nemůže předložit řádné oznámení o přijetí (letter of submission).
3. Rada 4HAIE rozhodne o prodloužení doby přístupu k Datům a doby jejich užití, které bude
mít podobu uzavření dodatku k licenční smlouvě, do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne,
kdy obdržela předkladatelovo oznámení o přijetí jeho díla k publikaci (letter of submission),
nebo jinou obdobnou listinu.
4. Rada 4HAIE je povinna doručit své kladné rozhodnutí spolu s návrhem dodatku licenční
smlouvy předkladateli na jeho e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.
5. Rada 4HAIE je povinna doručit své záporné rozhodnutí předkladateli na jeho e-mailovou
adresu uvedenou v přihlášce.

6. Rozhodnutí Rady 4HAIE je doručeno v okamžiku odeslání jeho písemného vyhotovení na
e-mailovou adresu příslušného předkladatele.
7. Rozhodnutí Rady 4HAIE je konečné a není proti němu možný žádný opravný prostředek.

Článek 13
Platnost, účinnost a změny
1. Toto opatření děkana je platné a účinné dnem 00000000.
2. Toto opatření děkana je platné a účinné po dobu neurčitou.
3. Toto opatření děkana může být změněno pouze jiným opatřením děkana.

v Ostravě dne 00000000

…………………………………………
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.,
děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity

Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Humpolík, právník, referát právní služby, rektorát, OU
Rozdělovník:
1) Portál OU,
2) Veřejně přístupná část webových stránek OU

Příloha č. 1
Organizační a jednací řád Rady 4HAIE
Článek 1
Složení Rady 4HAIE
1. Rada 4HAIE sestává ze členů, jejichž přehled společně s oblastí jejich výzkumu, základní
odpovědností v rámci 4HAIE a případným přednostním právem uvádí tato tabulka:
Jméno a příjmení člena (výzkumníka)
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D. (předseda)
doc. Mgr. Steriani Elavsky, Ph.D.
doc. Mgr. David Zahradník, Ph.D.

Přednostní právo / Oblast výzkumu
ANO / hlavní řešitel 4HAIE, Data
ANO / měření spánku, dotazníková šetření,
údaje z náramků FitBit a z mobilní aplikace
ANO / funkční testování, biomechanika
pohybu, údaje o znečištění prostředí

doc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.

ANO / biomechanika pohybu a sběr dat o ní

doc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.

ANO / Graded exercise test, HRV, krevní
vzorky,

doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.

ANO / InBody, DEXA

Mgr. Jaroslav Uchytil, Ph.D.
Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

ANO / MRI (koleno, kotník), biomechanika
chůze,
ANO / testy kognitivních funkcí, MRI (mozek),
dotazníková šetření, HRV, vzorky vlasů

prof. PhDr. František Vaverka, CSc.

NE / lateralita

doc. Julia Freedman Silvernail, Ph.D.

NE / biomechanika chůze a pohybové
koordinace

prof. Joseph Hamill, Ph.D.

NE / biomechanika pohybu

prof. Gareth Irwin, Ph.D.

NE / biomechanika pohybu

prof. Peter Hoffman, Ph. D.

NE / fyziologie cvičení

prof. Miika Nieminen, Ph. D.

NE / MRI

Článek 2
Zasedání a jednání Rady 4HAIE
1. Rada 4HAIE řádně zasedá nejméně jednou za kalendářní rok.
2. Předseda Rady 4HAIE řídí každé zasedání.
3. Rada 4HAIE přijímá svá rozhodnutí hlasováním, které probíhá zpravidla elektronicky skrze
e-mailovou komunikaci.
4. Rada 4HAIE je povinna přijímat svá rozhodnutí takovým způsobem, aby dodržovala lhůty
stanovené v opatření děkana „Pravidla přístupu a užití dat výzkumného projektu 4HAIE“.
5. Každý člen Rady 4HAIE je oprávněn učinit vůči Radě 4HAIE kdykoliv libovolný návrh.
6. Předseda Rady 4HAIE odpovídá za přípravu a provádění rozhodnutí Rady 4HAIE.

Článek 3
Hlasování Rady 4HAIE
1. Každý člen Rady 4HAIE má právě jeden hlas.
2. Předseda Rady 4HAIE má právo zamítnout každý návrh s konečnou platností (právo veta).
3. Každý člen Rady 4HAIE, který má přednostní právo ve své konkrétní oblasti výzkumu, má
právo zamítnout každý návrh týkající se jeho oblasti výzkumu s konečnou platností (právo
veta).
4. Každé rozhodnutí Rady 4HAIE musí být přijato (schváleno) většinou všech hlasů.
5. Uplatněné právo veta předsedy Rady 4HAIE může být přehlasováno třemi čtvrtinami všech
hlasů.
6. Uplatněné právo veta každého člena Rady 4HAIE může být přehlasováno třemi čtvrtinami
všech hlasů.
7. Každý člen Rady 4HAIE, který během hlasování nestihl uplatnit svůj hlas včas, se pokládá
za člena Rady 4HAIE, který uplatnil svůj hlas pro přijetí (schválení) konkrétního návrhu.

Příloha č. 2
Přihláška
Přihláška k přístupu a užití Dat 4HAIE
Název díla:
Druh díla:

Autoři díla:

konečný schválený název, nebo alespoň název plánovaný
kniha, kapitola v knize, článek v časopise či sborníku, příspěvek
na konferenci, prezentace, workshop, či alespoň návrh druhu díla
Pořadí autorů díla je vymezeno předkladatelem přihlášky po jeho
domluvě s potenciálními spoluautory. Na prvním místě je obvykle
uveden ten z autorů, jenž je původcem díla a jeho prvního návrhu
(draftu). Jako poslední je zpravidla uveden autor odpovědný, jenž
se podílel na návrhu výzkumného projektu, nebo vedl výzkumný
kolektiv (např. v projektu 4HAIE jsou to vedoucí laboratoří, nebo
hlavní řešitel, podle toho, o jakou konkrétní oblast výzkumu jde).

Výzkumná otázka:
Závislé proměnné:
Nezávislé proměnné:
Kovariáty:
Návrh výzkumu:
Popis díla:

(maximálně 300 slov)

Přílohy:

Jestliže dílo předkladatele využívá také data získaná z programu
1, či 2 projektu HAIE, musí být náležitostí obsahu přihlášky také
vyjádření hlavního řešitele daného programu.

Příloha č. 3
Licenční smlouva
Článek 1
Strany smlouvy
1. Stranami této smlouvy jsou tyto níže uvedené osoby:
1.1. Ostravská univerzita
(Pedagogická fakulta)
(Katedra studia lidského pohybu)
Sídlo univerzity: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, Czech Republic
Sídlo fakulty: Fráni Šrámka 1121/3, 709 00, Ostrava, Czech Republic
Zastoupena: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph. D.
Identifikační číslo (podle práva České republiky): 61988987
Druh právnické osoby: veřejná vysoká škola založená zákonem č. 314/1991 Sb.
Osoba odpovědná za realizaci smlouvy: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph. D., vedoucí
Katedry studia lidského pohybu
(dále jen „OU“ nebo „Poskytovatel“)
a
1.2. [Označení nabyvatele licence]
Sídlo:
Druh právnické osoby:
Zastoupena:
Osoba odpovědná za realizaci smlouvy:
(dále jen „ZKRATKA“ nebo „Nabyvatel“)

Článek 2
Právní základ smlouvy
1. Právní základ této smlouvy představuje Opatření děkana Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity nazvané „Pravidla přístupu a užití dat výzkumného projektu 4HAIE“ (dále jenom
„Opatření“).

2. Opatření stanovuje, že každá osoba, sdružení osob, organizace, nebo instituce smí získat
přístup k Datům teprve poté, co úspěšně dokončí přístupový proces vymezený Opatřením
a platně uzavře licenční smlouvu.

Článek 3
Účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je poskytnout nabyvateli práva užít předmět licence takovým způsobem,
který je vymezen v této smlouvě a který slouží zejména pro vytvoření (napsání) vědeckého
(akademického) díla.
2. Prvním účelem této smlouvy je poskytnout nabyvateli právní možnost vytvořit vědecké dílo,
jež užívá předmět licence získaný z Programu 4 v rámci výzkumného projektu s označením
“Healthy Aging in Industrial Environment HAIE” s r. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798
(dále jen „4HAIE“).
3. Druhým účelem této smlouvy je splnit povinnosti vyplývající z 4HAIE.
4. Třetím účelem této smlouvy je naplňovat normy (pravidla) obsažená v Opatření.

Článek 4
Předmět licence
1. Předmětem licence podle této licenční smlouvy jsou právě ta data, údaje, nebo informace,
k nimž získal nabyvatel přístup úspěšným dokončením přístupového procesu v souladu
s Opatřením.
2. Předmět licence tvoří právě ta konkrétní data, údaje, nebo informace, které jsou výslovně
vymezeny v odstavci 3 tohoto článku této smlouvy.
3. [Vymezení předmětu licence]
4. Pojem „Předmět licence“ označuje právě data, údaje, nebo informace, které jsou výslovně
vymezeny v odstavci 3 tohoto článku této smlouvy.

Článek 5
Územní působnost licence
1. Nabyvatel je oprávněn užít kteroukoliv část Předmětu licence kdekoliv bez jakéhokoliv
územního omezení.
2. Nabyvatel je však povinen dodržovat veškeré normy (pravidla), které se vztahují na územní
použitelnost předmětu licence a které stanovuje právní řád, jímž se řídí tato smlouva.

Článek 6
Časová působnost licence
1. Nabyvatel je oprávněn užít kteroukoliv část Předmětu licence pouze po dobu počínající
okamžikem uzavření této smlouvy a končící dnem [Datum].
2. Nabyvatel je však povinen dodržovat veškeré normy (pravidla), jež se vztahují na časovou
použitelnost předmětu licence a které stanovuje právní řád, jímž se řídí tato smlouva.

Článek 7
Způsob užití předmětu licence
1. Nabyvatel je oprávněn užít kteroukoliv část Předmětu licence právě takovým způsobem,
který je zcela nezbytný pro vytvoření vědeckého (akademického) díla užívajícího předmět
licence, které je vymezeno v přihlášce předkladatele v takové podobě (nebo verzi), která
byla úspěšně předložena podle norem (pravidel) Opatření.
2. Nabyvatel je povinen podstatně se neodchýlit od vymezení (specifikace) vědeckého (nebo
akademického) díla, které byla obsaženo v přihlášce předkladatele v takové podobě (nebo
verzi), která byla úspěšně předložena podle norem (pravidel) Opatření.
3. Podstatné porušení normy (pravidla) uvedeného v odstavci 2 tohoto článku této smlouvy
zakládá právo Poskytovatele okamžitě odstoupit od této smlouvy.
4. Přílohou této smlouvy je přihláška předkladatele v takové podobě (nebo verzi), která byla
úspěšně předložena podle norem (pravidel) Opatření.

Článek 8
Právo kontroly Poskytovatele
1. Poskytovatel je oprávněn žádat vysvětlení (popis) konkrétního způsobu, jakým nabyvatel
užívá předmět licence, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy.
2. Poskytovatel je oprávněn vyzvat Nabyvatele k podání vysvětlení (popisu) podle odstavce
1 tohoto článku této smlouvy v písemné formě, počítaje v to elektronickou podobu, třeba
též e-mailovou komunikaci. Poskytovatel ve své výzvě Nabyvateli stanoví lhůtu pro podání
vysvětlení (popisu).
3. Nabyvatel je povinen Poskytovateli poskytnout úplné, pravdivé a přesné vysvětlení (popis)
ve lhůtě stanovené výzvou Poskytovatele.
4. Podstatné porušení normy (pravidla) uvedeného v odstavci 3 tohoto článku této smlouvy
zakládá právo Poskytovatele okamžitě odstoupit od této smlouvy.

Článek 9
Povinnost odkazu
1. Nabyvatel je povinen ve svém díle uvést doslovně odkaz, jehož znění je právě toto:
“Toto dílo je založeno na datech, údajích a informacích poskytnutých Programem 4
výzkumného projektu s označením “Healthy Aging in Industrial Environment HAIE”
s registračním č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798, který je financován Evropskou unií
a jehož řídicím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Výše zmíněná data, údaje a informace byly získány Katedrou studií lidského pohybu a
Centrem studia lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské university se sídlem
v Ostravě v České republice.“

Článek 10
Podmínky zveřejnění díla
1. Nabyvatel je povinen své dílo zveřejnit způsobem open access.

Článek 11
Úplata
1. Poskytovatel poskytuje Nabyvateli veškerá práva založená touto smlouvou i veškerá práva
vycházející z této smlouvy bezúplatně.

Článek 12
Omezení odpovědnosti
1. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují, že Poskytovatel neodpovídá vůči Nabyvateli za
způsobilost, použitelnost, nebo vhodnost předmětu licence pro nabyvatelův zájem, záměr,
plán, nebo očekávání, a to jak zřetelně vyjádřený v přihlášce předkladatele, nebo kdykoliv
později předpokládaný během vzájemné komunikace mezi předkladatelem (Nabyvatelem)
a Radou 4HAIE (Poskytovatelem).

Článek 13
Volba práva
1. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují, že tato smlouva samotná, dále všechna práva
a povinnosti založená touto smlouvou, jakož všechna práva a povinnosti pocházející z této
smlouvy se řídí výlučně právním řádem České republiky.

Článek 14
Platnost, účinnost a změny
1. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují, že tato smlouva je platná i účinná okamžikem
svého uzavření.
2. Strany této smlouvy se vzájemně zavazují, že tato smlouva může být měněna po vzájemné
dohodě a pouze v písemné formě.

Článek 15
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Každá strana této smlouvy obdrží právě jeden její stejnopis.

Za Ostravskou univerzitu

Za [Název právnické osoby]

Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph. D.,
Děkan Pedagogické fakulty
Datum:

Datum:

