Vysoké učení technické v Brně

Rozdělovník: rektor, děkani fakult, ředitelé dalších součástí

DODATEK Č. 1
KE SMĚRNICI REKTORA Č. 2/2009

ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ, ZVEŘEJŇOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ
VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA VUT V BRNĚ
Článek 1
Zrušení licenční smlouvy
Dodatkem č. 1 ke Směrnici rektora č. 2/2009 se ruší povinnost vyplňovat licenční smlouvu při
odevzdání vysokoškolských kvalifikačních prací a stanovují pravidla využití VŠKP za účelem
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
Článek 2
Změny ve Směrnici rektora č. 2/2009
1. V článku 3.1 se ruší odstavec 4.
2. V článku 3.1 se mění odstavec 5 takto:
„Student zkontroluje, zda má e-VŠKP všechny náležitosti, a poté aplikuje zámek „odsouhlaseno studentem“. Tímto potvrzuje řádné odevzdání e-VŠKP. Po aplikaci tohoto zámku vedoucí práce obdrží automatickou VUT zprávu o odevzdání e-VŠKP. Studentovi se zpřístupní
možnost tisknout formulář „prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy
VŠKP“, který si vytiskne ze systému. Po vytištění student dokument podepisuje a odevzdává
vedoucímu práce dle bodu 7.
3. V článku 3.1 se mění odstavec 7 takto:
„Odevzdání listinné formy VŠKP a prohlášení studenta o shodě listinné a elektronické formy
VŠKP
 STUDENT, VEDOUCÍ PRÁCE
Poté, co student odevzdá listinnou formu úplné popřípadě také veřejné verze, nastaví vedoucí
práce ručně v systému stav „odevzdán“. Student současně odevzdává podepsané prohlášení
o shodě obou forem VŠKP. Vedoucí práce po uplynutí termínu odevzdání VŠKP stanoveném
děkanem fakulty danou VŠKP zamkne bez ohledu na to, zda je či není práce odevzdaná.
Prohlášení podle předchozího odstavce se volně vkládá do výtisku určeného k archivaci. Student může požádat vedoucího práce, který má oprávnění, na určitou dobu zámek odemknout
vložit VŠKP i po stanoveném termínu. Tuto možnost schvaluje vedoucí práce a není na ni
právní nárok. V případě nesplnění termínů odevzdání nebude student připuštěn k obhajobě.“

4. V článku 3.1 v odstavci 9 se druhý odstavec mění takto:
„Zveřejnění elektronické formy probíhá automatickým způsobem v Digitální knihovně VUT
v Brně nejpozději pět pracovních dnů před konáním obhajoby. Zveřejní se řádně odevzdaná
veřejná VŠKP (viz odst. 3 čl. 3.1) se všemi dostupnými náležitostmi.
5. V článku 3.2 se ruší druhý odstavec.
6. V článku 5 v posledním odstavci se ruší slova „licenční smlouvy“.
7. Název článku 6 se mění na: „Zveřejnění VŠKP a její další užití“
8. V článku 6 se mění odstavec 1 takto: „Veřejná VŠKP je zveřejněna v Digitální knihovně.“
9. V článku 6 odstavci 2 se ruší slova „obsah licenční smlouvy“.
10. Do článku 6 se vkládají odstavce:
„4. V souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona je VUT oprávněno užít VŠKP
(s výjimkou počítačového programu) k výuce nebo k vlastní vnitřní potřebě, ovšem nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
K užití, na které se nevztahuje předchozí věta, má VUT za obvyklých podmínek právo na
uzavření licenční smlouvy o užití VŠKP.“
„5. Student je oprávněn VŠKP sám užít a poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu
s oprávněnými zájmy VUT. VUT je oprávněno v souladu s § 60 odst. 3 autorského zákona požadovat, aby mu student z výdělku dosaženého v souvislosti s užitím VŠKP či poskytnutím licence přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření VŠKP vynaložilo.“
Článek 3
Původní číslování nezrušených článků a odstavců ve Směrnici rektora č. 2/2009 zůstává zachováno.
Článek 4
Analogicky se mění ustanovení o licenční smlouvě ve Směrnici rektora č. 9/2007.
Článek 5
Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.
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