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Příloha č. 1  

k dohodě o poskytování a nakládání s materiálem (MTA) pro nekomerční využití 

 

Všeobecné obchodní podmínky 
 

I. Poskytovatel je vlastníkem materiálu a všech souvisejících práv k tomuto materiálu.  
 
II. Poskytovatel poskytuje příjemci materiál a uděluje mu nevýhradní práva k použití materiálu podle 
podmínek uvedených v MTA a těchto podmínkách. Příjemce přijímá podmínky poskytovatele zde 
uvedené podpisem MTA.  
 
III. Příjemce je oprávněn k nekomerčnímu využití materiálu. Takové využití nemá za cíl dosažení zisku 
(např. výzkum, vzdělávání).  
 
IV. Příjemce není zejména oprávněn: 
a) materiál prodávat, zapůjčovat nebo poskytovat třetí straně, 
b) nárokovat si na materiál majetková práva nad rozsah uvedený v těchto podmínkách, 
c) kromě ustanovení bodu XI. a) nesmí příjemce bez předchozího písemného souhlasu žádným 
způsobem užívat jméno poskytovatele (např. pro reklamní nebo propagační účely), 
d) použít materiál ke komerčním účelům. Využití materiálu nebo jeho derivátu ke komerčním účelům je 
přípustné pouze na základě nové písemné dohody s poskytovatelem a při respektování podmínek 
Nagojského protokolu. 
 
V. Příjemce nesmí materiál testovat na lidech. 
 
VI. Příjemce je srozuměn s tím, že poskytnutý materiál je experimentální povahy a jakékoliv nakládání 
s ním je na jeho vlastní zodpovědnost, a to v souladu s platnými právními předpisy České republiky. 
 
VII. Poskytovatel i příjemce berou na vědomí, že materiál může mít neznámé nebo obtížně zjistitelné 
vlastnosti, které mohou představovat riziko související s manipulací, transportem, skladováním či jiným 
nakládáním. Příjemce přebírá veškerou zodpovědnost za tato rizika, poskytovatel v žádném případě 
nenese odpovědnost za stížnosti a nároky příjemce či třetích osob vzniklé z výše uvedených povah 
materiálu. Příjemce se zavazuje nepřenášet odpovědnost za výše uvedené na poskytovatele. 
 
VIII. Příjemce je oprávněn materiál využívat v rámci organizační jednotky příjemce. Odběratel je 
odpovědný za seznámení všech pracovníků, kteří budou materiál využívat, s podmínkami uvedenými 
v  MTA a těchto podmínkách. 
 
IX. Příjemce je oprávněn použít materiál jakýmkoli právně přijatelným způsobem pro vědeckovýzkumné, 
pedagogické a jiné nekomerční účely. V případě záměru použít materiál jinak, než jak je uvedeno v těchto 
podmínkách a v MTA, se příjemce zavazuje neprodleně o tomto záměru informovat poskytovatele 



 

 

a zahájit s ním jednání o podmínkách využití materiálu. Bez souhlasu poskytovatele není příjemce 
oprávněn materiál použít pro jiné účely.  
 
X. Poskytovatel nenese odpovědnost a neručí za škody způsobené používáním materiálu, jeho 
skladováním a nakládáním s ním. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušování práv k patentům, 
ochranným známkám či jiným prostředkům průmyslově právní ochrany vzniklých v důsledku jednání 
příjemce. Poskytovatel není zodpovědný za ztrátu, odcizení, znehodnocení materiálu s výjimkou 
prokázaného zapříčinění na straně poskytovatele související s přípravou či distribucí materiálu; 
v takovém případě se poskytovatel zavazuje po předložení písemné reklamace na vlastní náklady 
materiál nahradit. 
 
XI. Příjemce se zavazuje: 
a) řádně a jasně uvádět označení a původ materiálu při jakékoliv formě publikování  
(tj. uvádět úplné sbírkové číslo materiálu vč. akronymu sbírky a původu materiálu). 
b) poskytnout poskytovateli minimálně elektronickou kopii každé písemné nebo obrazové publikace, vč. 
elektronických publikací, vytvořené příjemcem, které obsahují informace týkající se poskytnutého 
materiálu po jejich publikování. 
c) poskytnout informaci, že užitím materiálu k deklarovaným účelům došlo k vytvoření výsledku, 
způsobilého průmyslově právní ochrany (např. technická řešení chráněná patentem nebo užitným 
vzorem). Příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele, jakmile se rozhodne žádat 
o průmyslově právní ochranu. Poskytovatel je povinen do 30 dnů od přijetí informace o záměru žádat 
o průmyslově právní ochranu vyjádřit zájem o společné přihlášení výsledku. Poskytovatel nesmí 
informace získané od příjemce v souvislosti s výše uvedenou situací bez souhlasu příjemce použít pro 
své vlastní potřeby a ani je nesmí poskytnout třetí osobě. 
 
XII. Časové omezení MTA. 
Materiál je příjemci poskytnut na dobu neurčitou, pokud není dohodnuto jinak. 
 
XIII. Vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem se řídí českým právním řádem. Případné spory z této 
smlouvy jsou příslušné rozhodovat soudy České republiky. 


