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Vážená paní/vážený pan XY 

Afiliace autora/korespondujícího autora, 

kontakt 

Věc: Souhlas s užitím díla 

Vážený pane/Vážená paní XY, 

ÚVOD 

jakožto autora/autorku/korespondujícího autora příspěvku xxxxxxxx (dále jen „dílo“) určeného 

k publikaci ve xxxxxx (dále jen „sborník“/„kolektivní monografie“) Vás tímto žádám o udělení 

souhlasu s užitím díla v rozsahu rozmnožování a rozšiřování díla v tištěné či jiné hmotné podobě, 

jakož i rozmnožování, rozšiřování a sdělování díla veřejnosti v elektronické podobě, ve 

sborníku/kolektivní monografii, jehož/jíž jsem editorem/editorkou/vedoucím autorského kolektivu, a 

to v xxxxx a xxxxxx jazyce. 

ROZSAH UDĚLENÉHO SOUHLASU 

Rozsah užití, k němuž je udělován souhlas, je přitom omezen následujícím způsobem: 

 územní omezení: celosvětově, 

 časové omezení: xxxx od udělení souhlasu, 

 v případě tištěné podoby díla množstevní omezení: xxxx výtisků s možností zvýšit náklad až 

na xxxxx výtisků, 

 v případě elektronického publikování: bez množstevního omezení. 

Souhlas se uděluje výhradně/nevýhradně (nejste/jste oprávněn/a poskytnout souhlas s užitím díla 

v daném rozsahu i dalším subjektům) a výlučně/nevýlučně (nejste/jste oprávněn/a dílo sám užít 

v daném rozsahu.) Souhlas se uděluje bezúplatně. 

OPRÁVNĚNÍ AUTORA 

V návaznosti na publikaci díla obdržíte XY výtisk/výtisků sborníku/kolektivní monografie a PDF 

Vašeho příspěvku. Kromě dalšího užití díla povoleného zákonem si po udělení souhlasu ponecháváte 

právo omezeně sdělovat obsah díla, tj. prezentovat nebo použít jeho obsah pro nekomerční a 

vzdělávací účely, za předpokladu, že primární publikace bude citována jako zdroj, a to jak 

v elektronické tak v tištěné podobě. Publikování díla ve sbírce Vašich vlastních autorských děl je 

možné, podléhá však notifikační povinnosti, a to před uskutečněním záměru. V případě, že na Vaší 

straně vyvstane potřeba širšího uvolnění licence, neváhejte mě prosím kontaktovat. 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

Udělením souhlasu jako korespondující autor potvrzujete, že jste oprávněn v patřičném rozsahu 

jednat za všechny ostatní spoluautory díla a berete na vědomí možnost uložení díla do repozitáře 

Masarykovy univerzity, zápis do evaluačních databází a potvrzujete, že jste pečlivě 

zohlednil/zohlednila možná existující omezení autorských práv (zejména výkon práv autorských 

v případě díla spoluautorského, díla zaměstnaneckého či díla na objednávku, omezení plynoucí 
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z dřívější licenční činnosti, omezení plynoucí z poskytnuté finanční podpory, dotace či grantu pro 

vznik díla). V případě vzniku škody plynoucí ze souhlasu, který nebyl udělen oprávněně (s odkazem na 

předchozí větu), či byl udělen na základě nepravdivých informací, berete na vědomí svoji 

odpovědnost za možnou vzniklou škodu. Prohlašujete, že dílo je dosud nepublikované a originální. 

Svůj souhlas vyjádříte zasláním svého příspěvku na moji kontaktní e-mailovou adresu. Tímto 

způsobem svůj souhlas udělujete konkludentně a přijímáte odpovědnost za možnou vzniklou škodu, 

jak výše uvedeno.  

     XY editor/editorka/vedoucí autorského kolektivu 


