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1 Podmínky pro použití znaku a loga EU 
Základní podmínky pro použití znaku a loga EU jsou uvedeny v dokumentu „Manuál 

Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020“ (dále jen 

„Manuál“), který je k dispozici na internetových stránkách PRV www.eagri.cz/prv. Základní 

prvky jsou definovány v kapitole 1 Manuálu, znak a logo EU včetně variant použití jsou 

specifikovány v kapitole 2 Manuálu. Verze loga pro Program rozvoje venkova je uvedena 

v kapitole 3 Manuálu.  

Vztahuje-li se informační nebo propagační akce k jednomu nebo několika projektům 

spolufinancovaným z více než jednoho fondu EU, je možné v rámci povinné publicity použít 

místo odkazu na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (dále „EZFRV“) odkaz na 

ESI fondy.  

V případě realizace projektů v rámci iniciativy LEADER musí příjemce dotace použít také 

logo LEADER. 

Loga ve formátu pro tisk jsou k dispozici ke stažení na www.eagri.cz/prv. 

 

2 Povinné nástroje publicity 
Povinné nástroje publicity jsou definovány v příloze III prováděcího nařízení Komise (EU) 

č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova 

z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Tyto aktivity není možné 

zahrnout do způsobilých výdajů projektu.  

2.1 Během realizace projektu 
 Internetové stránky příjemce dotace 

 Plakát minimální velikosti A3 

 Informační deska 

 Dočasný billboard 

 

Informační nástroje spadající do kapitoly 2.1 jsou používány po celou dobu realizace 

projektu, tudíž od podpisu Dohody o poskytnutí dotace po celou dobu lhůty vázanosti 

projektu na účel. Plnění podmínek povinné publicity dokládá příjemce dotace při kontrole na 

místě například formou fotodokumentace. 

 

2.1.1 Internetové stránky příjemce dotace 
Příjemce dotace zveřejní informace o realizovaném projektu (stručný popis projektu úměrný 

míře podpory včetně jeho cílů a výsledků) na svých internetových stránkách za následujících 

podmínek: 

 jedná se o již existující internetovou stránku příjemce dotace pro profesionální 

použití,  

 existuje vazba mezi účelem internetové stránky a podporou poskytnutou na projekt, 

 u popisu projektu musí být uveden jasný odkaz na podporu z Programu rozvoje 

venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (minimálně formou 

použití loga PRV dle Manuálu). 

 

http://www.eagri.cz/prv
http://www.eagri.cz/prv
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2.1.2 Plakát A3 
Je použit u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace 

uvedená v Dohodě) přesáhne 10 000 EUR1 (cca 270 000,- Kč) a současně se projekty 

netýkají investic.  

V případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude plakát obsahovat 

pouze informace o projektu jako celku. 

Plakát musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, například vstupní 

prostory budov. Vzhled plakátu je definován v kapitole 4 Manuálu.  

 

2.1.3 Informační deska 
Je použit u projektů, kde celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace 

uvedená v Dohodě) přesáhne 50 000 EUR2 (cca 1 350 000,- Kč). Současně se jedná 

o projekty, jejichž cílem je investice (například v zemědělském nebo potravinářském 

podniku). Informační deska musí být umístěna také v prostorách místních akčních skupin 

financovaných v rámci iniciativy LEADER. 

Povinné náležitosti jsou specifikovány v kapitole 4 Manuálu a jsou stejné jako v případě 

plakátu A3. Pro výrobu informační desky musí být použit trvanlivý/voděodolný materiál.  

 

2.1.4 Dočasný billboard 
Je použit u projektů, které se týkají financování infrastruktury nebo stavebních 

prací a u kterých celková výše podpory z veřejných zdrojů (tj. celková výše dotace uvedená 

v Dohodě) přesáhne 500 000 EUR3 (cca 13 500 000,- Kč). Po dokončení projektu je 

nahrazen stálou deskou nebo billboardem. Povinné náležitosti jsou specifikovány v kapitole 

4 Manuálu. 

 

2.2 Do tří měsíců po dokončení realizace projektu 

2.2.1 Stálá deska nebo billboard 
Je instalován nejpozději do tří měsíců od předložení Žádosti o platbu a je použit u projektů, 

které splňují následující kritéria: 

 celková výše podpory z veřejných zdrojů na projekt přesahuje 500 000 EUR4 (cca 

13 500 000,- Kč); 

 projekt spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury 

či stavebních prací. 

Povinné náležitosti jsou specifikovány v kapitole 4 Manuálu (specifikace pro dočasný 

billboard), přičemž stálá deska nebo billboard musí splnit ještě následující podmínky: 

 je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  

 minimální rozměr je 2100x2200 mm. 

                                                           
1
 Přepočítává se kurzem ECB ke dni podpisu Dohody. 

2
 Dtto. 

3
 Dtto. 

4
 Dtto. 
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2.3 Zveřejnění výsledků projektu  
 

U vybraných operací v rámci opatření M16 Spolupráce (povinnost je definována ve 

specifických částech Pravidel pro dané operace) mají příjemci dotace povinnost zveřejnit 

výsledky podpořených projektů na internetových stránkách Programu rozvoje venkova na 

období 2014 - 2020 www.eagri.cz/prv. V případě operace 16.1.1 je povinnost zveřejňovat 

výsledky projektu také prostřednictvím EIP-AGRI sítě.  

Příjemci dotace společně s Žádostí o platbu předloží na SZIF vyplněný a podepsaný 

Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na období 

2014-2020 uvedený v přílohách č. 1 - č. 5 této Příručky (dále jen „formulář“), včetně 

vyplněného a podepsaného licenčního ujednání v přílohách č. 6 – 75 této Příručky 

a Souhlasu se zpracováním a zveřejněním osobních údajů (příloha č. 8). SZIF provede 

kontrolu vyplněných informací a případně vyzve příjemce dotace k doplnění. Po provedené 

kontrole je formulář předán MZe k zajištění zveřejnění.  

 

2.4 Webové stránky  
Webové stránky provozované v souvislosti s projekty realizovanými za podpory Programu 

rozvoje venkova na období 2014 - 2020 musí obsahovat následující informace:  

 zmínka o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o Programu 

rozvoje venkova alespoň na hlavní stránce (včetně log)  

 v případě MAS, resp. konečných žadatelů MAS zmínka o metodě LEADER včetně 

loga  

 hypertextový odkaz na stránky Komise týkající se Evropského zemědělského fondu 

pro rozvoj venkova (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-

2020/index_cs.htm) 

 

2.5 Informační a komunikační materiály  
Publikace (např. knihy, brožury, letáky a zpravodaje) a plakáty s informacemi o opatřeních 

a akcích spolufinancovaných z EZFRV obsahují na titulní stránce jednoznačný údaj o účasti 

Unie a rovněž znak Unie, je-li použit také státní znak nebo znak regionu. Publikace obsahují 

odkazy na subjekt odpovědný za obsah a na řídicí orgán určený k provádění EZFRV a/nebo 

dotyčné vnitrostátní podpory. 

2.5.1 Drobné propagační materiály  
Drobné propagační materiály musí obsahovat minimálně znak a logo EU v souladu 

s kapitolou 1. 

 

2.6 Povinná publicita v rámci výběrových řízení 
Při přípravě výběrových/zadávacích podmínek a jejich zveřejnění je žadatel/příjemce dotace 

povinen informovat o skutečnosti, že projekt bude podpořen z Programu rozvoje venkova na 

období 2014 - 2020. Za tímto účelem použije na první stránce formuláře logo EU, PRV 

a případně LEADER (viz kapitola 1 této Příručky). V případě, že toto není možné 

                                                           
5
 Pokud autorem informací, textů, fotodokumentace či audiovizuálních výstupů, je jiná fyzická osoba než příjemce 

dotace, tak tato jiná fyzická osoba – autor, doplní a podepíše dle jejího vztahu k příjemci dotace příslušné 
prohlášení autora, tj. v případě vztahu zaměstnanec – zaměstnavatel Přílohu č. 6, jinak Přílohu č. 7.   

http://www.eagri.cz/prv
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm
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z technických důvodů zajistit, bude v textu výzvy uvedena informace o skutečnosti, 

že zakázka bude financována z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020. 

 

3 Nepovinná informační a publikační opatření realizovaná 

příjemci dotace  
Pokud podpořený projekt nespadá do kategorie takových projektů, na něž se vztahuje 

povinnost informovat na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 808/2014, může 

příjemce dotace rovněž informovat veřejnost o spolufinancování projektu z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova, a to výše uvedenými formami. 

Další doplňující formou jsou např. samolepky k označení předmětů, které byly pořízeny 

v rámci projektů spolufinancovaných Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova (např. stroje, technologie, sportovní potřeby apod.). Rozměry samolepek jsou 

závislé na velikosti označovaného předmětu. 

 

Závazný vzor samolepky pro všechna opatření/podopatření/operace: 

        

 

Závazný vzor samolepky pro aktivity realizovaná metodou LEADER: 
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4 Seznam příloh: 
 

Příloha č. 1 Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje 

venkova 2014 - 2020 

Operace na období 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 

 

Příloha č. 2 Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje 

venkova 2014 - 2020  

Operace na období  16.2.1 - Podpora vývoje nových produktů, postupů 

a technologií v zemědělské prvovýrobě nebo Operace 16.2.2 – Podpora 

vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování produktů a jejich 

uvádění na trh 

 

Příloha č. 3 Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje 

venkova na období  2014 - 2020 

 Operace 16.3.1 - Sdílení zařízení a zdrojů 

 

Příloha č. 4 Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje 

venkova na období  2014 - 2020 

Operace 16.4.1 - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  
 

Příloha č. 5 Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje 

venkova na období  2014 - 2020 

Operace 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování 
biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 

 

Příloha č. 6  Licenční ujednání - prohlášení autora zaměstnance  

 

Příloha č. 7 Licenční ujednání - prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční 

smlouva pro užití v neomezeném rozsahu  

 

Příloha č. 8 Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů  
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Příloha č. 1 
Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020 
Operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP 
 

Název projektu dle Žádosti o Dotaci  Jednoduchý a výstižný název. Max. 150 
písmen  

Registrační číslo projektu  

Jméno editora  Editor je pracovník, který zodpovídá za 
celkovou podobu, obsah a formu textu. 

Jméno koordinátora projektu/příjemce dotace   Jméno, emailová adresa, telefon  

Projektoví partneři  Jméno, emailová adresa, telefon. V případě 
operační skupiny její členové s popisem 
konkrétní role v operační skupině.  

Praktický souhrn  V českém i anglickém jazyce (cca 200 slov):   
 

- Jednoduchý a výstižný název. Max. 150 
písmen.  

- Hlavní cíle projektu, jaký problém měl 
být vyřešen. 

- Jaké jsou hlavní přínosy projektu pro 
praxi. 

- Hlavní výsledky -  max. 2-3 (čeho bylo 
projektem docíleno). 

- Hlavní výstupy a doporučení.  
 

Pozn.: Tento společný formát bude využit pro 
všechny projekty, které se prostřednictvím EIP-
AGRI budou chtít napojit na jiné projekty 
v rámci EIP nebo na projekty z jiných zdrojů 
než z Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova.  

Klíčová slova  5 až 10 klíčových slov  

Status projektu  Projekt byl schválen k podpoře/Projekt byl 
zrealizován/Projekt byl proplacen/Projekt byl 
pozastaven (příp. ukončen)   

Zdroje financování  PRV   

Místo realizace projektu  Na úrovni NUTS 3 /kraje  

Závěrečná zpráva projektu  Včetně popisu hlavních výstupů projektu 
v českém jazyce.  

Fotodokumentace Příjemce dotace povinně doloží 
fotodokumentaci předmětu projektu (max. 15 
fotografií ve formátu .jpg a min. rozlišení kvality 
tisku 300 dpi (3510x4970) 

Audiovizuální výstupy projektu  Pokud existují (např. instruktážní video).  

Odkaz na webovou stránku projektu (URL) Webová stránka musí být přístupná po 
ukončení realizace projektu až po skončení 
doby vázanosti projektu na účel.  

Souhlasím se zpracováním, úpravami a 
zveřejněním a založením do příslušných 
databází všech výše uvedených informací, 
textů, fotodokumentace či audiovizuálních 
výstupů, a to jak Státním zemědělským 
intervenčním fondem, tak Ministerstvem 
zemědělství a jimi určenými subjekty. 

Podpis koordinátora projektu/příjemce dotace   

Podpis/y projektových partnerů 



 
9 

 

 

Příloha č. 2 
Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020 
Operace 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
prvovýrobě 
Operace 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování 
produktů a jejich uvádění na trh 
    

Název projektu dle Žádosti o Dotaci  

Registrační číslo projektu  

Příjemce dotace (název subjektu/ jméno fyzické 
osoby, IČ, e-mailová adresa, telefon)  
Kontaktní osoba - Jméno, emailová adresa, 
telefon  

 

Počet spolupracujících partnerů  

Spolupracující  partneři/ kontakt  Název/jméno, emailová adresa, telefon.  

Výsledky projektu - Praktický souhrn  Cca 200 slov 
- hlavní cíle projektu a způsob jejich 

dosažení 
- hlavní přínosy projektu pro praxi hlavní 

výsledky (čeho bylo projektem docíleno) 
- hlavní výstupy a doporučení  

 

Klíčová slova  5 až 10 klíčových slov  

Místo realizace projektu  Adresa (ulice č. p., město, PSČ, kraj)  

Fotodokumentace (audiovizuální výstupy) 
 

Příjemce dotace povinně doloží 
fotodokumentaci předmětu projektu (max. 15 
fotografií ve formátu .jpg a min. rozlišení kvality 
tisku 300 dpi (3510x4970) 
Audiovizuální výstupy – nepovinné. 

Odkaz na webovou stránku projektu (URL) Pokud existuje. 

Souhlasím se zpracováním, úpravami a 
zveřejněním a založením do příslušných 
databází všech výše uvedených informací, 
textů, fotodokumentace či audiovizuálních 
výstupů, a to jak Státním zemědělským 
intervenčním fondem, tak Ministerstvem 
zemědělství a jimi určenými subjekty. 

Podpis příjemce dotace  
Podpis kontaktní osoby 

Podpis/y spolupracujících partnerů 
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Příloha č. 3 
Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 
období 2014 - 2020 
Operace 16.3.1. Sdílení zařízení a zdrojů 

   

Název projektu dle Žádosti o Dotaci  

Registrační číslo projektu  

Příjemce dotace (název subjektu/ jméno fyzické 
osoby, IČ, e-mailová adresa, telefon)  
Kontaktní osoba - Jméno, emailová adresa, 
telefon  

 

Počet spolupracujících partnerů  

Spolupracující  partneři/kontakt  Název/jméno, emailová adresa, telefon.  

Výsledky projektu - Praktický souhrn  Cca 200 slov 
- hlavní cíle projektu a způsob jejich 

dosažení 
- jaké jsou hlavní přínosy projektu   
- hlavní výsledky (čeho bylo projektem 

docíleno) 
- hlavní výstupy a doporučení  

 

Klíčová slova  5 až 10 klíčových slov  

Místo realizace projektu  Adresa (ulice č. p., město, PSČ, kraj)  

Fotodokumentace (audiovizuální výstupy) Příjemce dotace povinně doloží 
fotodokumentaci předmětu projektu (max. 15 
fotografií ve formátu .jpg a min. rozlišení kvality 
tisku 300 dpi (3510x4970) 
Audiovizuální výstupy – nepovinné. 

Odkaz na webovou stránku projektu (URL) Pokud existuje. 

Souhlasím se zpracováním, úpravami a 
zveřejněním a založením do příslušných 
databází všech výše uvedených informací, 
textů, fotodokumentace či audiovizuálních 
výstupů, a to jak Státním zemědělským 
intervenčním fondem, tak Ministerstvem 
zemědělství a jimi určenými subjekty. 

Podpis příjemce dotace  
Podpis kontaktní osoby 

Podpis/y spolupracujících partnerů 
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Příloha č. 4 
Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020 
Operace 16.4.1 - Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých 
dodavatelských řetězců a místních trhů  

   

Název projektu dle Žádosti o Dotaci  

Registrační číslo projektu  

Příjemce dotace (název subjektu/jméno fyzické 
osoby, IČ, e-mailová adresa, telefon)  
Kontaktní osoba - Jméno, emailová adresa, 
telefon  

 

Počet spolupracujících partnerů  

Spolupracující  partneři/kontakt Název/jméno, emailová adresa, telefon.  
 

Výsledky projektu - Praktický souhrn  Cca 200 slov  
- hlavní cíle projektu a způsob jejich 

dosažení 
- jaké jsou hlavní přínosy projektu hlavní 

výsledky (čeho bylo projektem 
docíleno). 

- hlavní výstupy a doporučení.  
 

Klíčová slova  5 až 10 klíčových slov  

Místo realizace projektu  Adresa (ulice č.p., město, PSČ, kraj)  

Fotodokumentace (audiovizuální výstupy) Příjemce dotace povinně doloží 
fotodokumentaci předmětu projektu (max. 15 
fotografií ve formátu .jpg a min. rozlišení kvality 
tisku 300 dpi (3510x4970) 
Audiovizuální výstupy – nepovinné. 

Odkaz na webovou stránku projektu (URL) Pokud existuje.  

Souhlasím se zpracováním, úpravami a 
zveřejněním a založením do příslušných 
databází všech výše uvedených informací, 
textů, fotodokumentace či audiovizuálních 
výstupů, a to jak Státním zemědělským 
intervenčním fondem, tak Ministerstvem 
zemědělství a jimi určenými subjekty. 

Podpis příjemce dotace  
Podpis kontaktní osoby 

Podpis/y spolupracujících partnerů 
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Příloha č. 5 
Formulář pro zveřejnění výsledků projektu Spolupráce Programu rozvoje venkova na 
období 2014 – 2020 
Operace 16.6.1 Horizontální a vertikální při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu 
energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech 

   

Název projektu dle Žádosti o Dotaci  

Registrační číslo projektu  

Příjemce dotace (název subjektu/ jméno fyzické 
osoby, IČ, e-mailová adresa, telefon) 
(žadatel/nese zodpovědnost za projekt)  
Kontaktní osoba - Jméno, emailová adresa, 
telefon  

 

Počet spolupracujících partnerů  

Spolupracující  partneři/ kontakt Název/ jméno, emailová adresa, telefon.  
 

Výsledky projektu - Praktický souhrn  Cca 200 slov:   
- hlavní cíle projektu a způsob jejich 

dosažení 
- jaké jsou hlavní přínosy projektu  
- hlavní výsledky (čeho bylo projektem 

docíleno) 
- hlavní výstupy a doporučení. 

 

Klíčová slova  5 až 10 klíčových slov  

Místo realizace projektu  Adresa (ulice č. p., město, PSČ, kraj)  

Fotodokumentace (audiovizuální výstupy) Příjemce dotace povinně doloží 
fotodokumentaci předmětu projektu (max. 15 
fotografií ve formátu .jpg a min. rozlišení kvality 
tisku 300 dpi (3510x4970) 
Audiovizuální výstupy – nepovinné 

Odkaz na webovou stránku projektu (URL) Pokud existuje.  

Souhlasím se zpracováním, úpravami a 
zveřejněním a založením do příslušných 
databází všech výše uvedených informací, 
textů, fotodokumentace či audiovizuálních 
výstupů, a to jak Státním zemědělským 
intervenčním fondem, tak Ministerstvem 
zemědělství a jimi určenými subjekty. 

Podpis příjemce dotace  
Podpis kontaktní osoby 

Podpis/y spolupracujících partnerů 
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Příloha č. 6 - Licenční ujednání - prohlášení autora zaměstnance  

 

Prohlášení autora zaměstnance6 

 
Já, níže podepsaný: ……………………………………………, 
nar. ………………., bytem…………………………………………., 
zaměstnanec zaměstnavatele ………………… (dále jen „Zaměstnavatel“) od  …………… 20…. 
(dále jen „Autor“) 
 
tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 2358 a 
násl. a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. a § 58 AZ, 
  
prohlašuji, že  
 

- jsem vytvořil samostatně v období od …… 20…. do ………20….  ke splnění svých 
povinností vyplývajících z pracovněprávního, služebního či obdobného vztahu 
k Zaměstnavateli zaměstnanecké dílo mnou coby Autorem pracovně označené 
„…………………....“, tj. ………zde překopírovat vyobrazení loga, obrázku, apod. či jinak 
jasně identifikovat dílo 
 (dále jen „Zaměstnanecké dílo“); 
 

- můj Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet veškerá majetková práva 
k Zaměstnaneckému dílu po celou dobu jejich platnosti, tj. bez územního, věcného, 
množstevního, typového či jiného omezení; 
 

- můj Zaměstnavatel má mé svolení právo výkonu mých majetkových práv 
k Zaměstnaneckému dílu postoupit zcela či částečně bez dalšího třetí osobě a pobírat či 
nechat třetí osobu pobírat užity z výkonu těchto práv; 
 

- můj Zaměstnavatel má právo poskytnout oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví, 
tj. výhradní i nevýhradní licenci, k Zaměstnaneckému dílu třetím osobám, přičemž já 
oprávnění k výkonu tohoto práva nemám a ani je nemohu poskytnout a potvrzuji, že se 
zdržím jakéhokoliv výkonu práva užít Zaměstnanecké dílu či jiné dispozice či užívání 
Zaměstnaneckého díla, zejména nebudu je sám užívat a neudělím k němu licenci; 
 

- jsem si nesjednal jiný režim a tudíž že Zaměstnavatel má ohledně Zaměstnaneckého díla 
svolení k dokončení, zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným 
dílem, zařazení do díla souborného, vytvoření jiného dílo na jeho základě, jakož i k tomu, 
aby Zaměstnanecké dílo uváděl na veřejnosti pod svým jménem; 
 

- je zcela na vůli Zaměstnavatele, zda zveřejní či nezveřejní Zaměstnanecké dílo a zda je 
bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Zaměstnaneckého díla či jeho neužívání 
nelze považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv 
k Zaměstnaneckému dílu a nezakládá mé právo, zejména coby Autora, požadovat od 
Zaměstnavatele licenci k Zaměstnaneckému dílu; 
 

- mé veškeré nároky vůči Zaměstnavateli ohledně Zaměstnaneckého díla byly zcela, řádně, 
včas a v plném rozsahu vypořádány a zejména, že nemám nárok na další přiměřenou či 
jinou odměnu v souvislosti se Zaměstnaneckým dílem; 
 

                                                           
6
 Autorem zaměstnancem se rozumí fyzická osoba, která předmětné Dílo samostatně vytvořila v rámci plnění svých 

povinností vyplývajících z pracovněprávního, služebního či obdobného vztahu k Zaměstnavateli. 
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- jsem srozuměn se zájmem a plně s tímto souhlasím a nemám žádných výhrad, 
požadavků ani nároků v tomto ohledu či v této souvislosti. 
 

 
 
V Praze dne …………….. 
 
 
__________________ 
Autor 
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Příloha č. 7 - Licenční ujednání - prohlášení autora a nevýhradní bezúplatná licenční 

smlouva pro užití v neomezeném rozsahu 

Prohlášení autora7 a nevýhradní bezúplatná licenční smlouva pro užití v neomezeném 

rozsahu 

 
Já, níže podepsaný: ……………………………………………, 
nar. ………………., bytem…………………………………., IČ ………………………  
(dále jen „Autor“) 
 
tímto ve smyslu z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), zejména ust. § 2358 a 
násl. a § 2950 NOZ, a z.č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (dále jen „AZ“), zejména ust. § 9 a násl. a § 61 AZ, 
 
prohlašuji, že  
 

- jsem samostatně a s ohledem na projekt Programu rozvoje venkova na období 2014 – 
2020 registrační číslo:……. …….v  období od …… 20…. do ………20…. vytvořil dílo, 
které je jedinečným výsledkem výlučně mé tvůrčí činnosti, a které je mnou coby Autorem 
pracovně označené „…………………....“, tj.  

………zde překopírovat vyobrazení předmětné fotodokumentace (audiovizuálního 
výstupu) či jinak jasně identifikovat dílo 
 (dále jen „Dílo“); 
 

- tímto bezúplatně dávám Dílo k nevýhradnímu užití Ministerstvu zemědělství, se sídlem 
Těšnov 17, Praha – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 00020478 (dále jen „MZe“) a 
subjektům určeným MZe a tudíž poskytuji MZe nevýhradní licenci k výkonu práva 
duševního vlastnictví všemi způsoby a v neomezeném rozsahu po celou dobu jeho 
platnosti, tj. bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného omezení (dále jen 
„Licenci“); 
 

- jsem srozuměn a výslovně souhlasím s oprávněním MZe k výkonu, resp. výkon práva 
duševního vlastnictví k Dílu, zejména majetkových práv autorských k Dílu, s tím, že MZe 
má mé svolení toto bez dalšího částečně i úplně postoupit třetí osobě či udělit třetí osobě 
podlicenci, tj. postoupit oprávnění či podlicencovat subjektům určeným MZe; 
 

- budu dbát, aby užití Díla mnou či jakékoli poskytnutí licence k Dílu či jiného oprávnění 
k Dílu mnou třetí osobě nebylo a ani se nemohlo dostat do rozporu se zájmy MZe 
a subjekty určenými MZe; 
 

- uděluji souhlas MZe, aby nejen Dílo užívalo, ale i aby je dokončilo, zveřejnilo, zpracovalo, 
upravovalo, spojovalo s jinými díly, zařazovalo do díla souborného i aby na jeho základě 
vytvořilo nové dílo nové či aby Dílo nechalo zpracovat, upravit, spojit či zařadit či na jeho 
základě vytvořit nové dílo; 
 

- je zcela na vůli MZe, zda a event. jak bude využívat Licenci, zda zveřejní či nezveřejní 
Dílo a zda je bude či nebude užívat, přičemž nezveřejnění Díla či jeho neužívání nelze 
považovat za nevykonávání či nedostatečné vykonávání majetkových práv k Dílu a 
nezakládá mi žádné další nároky; 
 

- mé veškeré nároky vůči MZe a subjektům určeným MZe z Díla, právům z či k Dílu, či ve 
vztahu k Dílu a jeho užití či k Licenci byly zcela, řádně, včas a v plném rozsahu 
vypořádány a zejména, že nemám nárok na úplatu, odměnu či další přiměřenou nebo 
jinou odměnu v souvislosti Dílem; 

                                                           
7
 Autorem se rozumí fyzická osoba, která předmětné Dílo samostatně vytvořila. 
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- jsem srozuměn se zájmem MZe a plně s tímto souhlasím a nemám žádných výhrad, 

požadavků ani nároků v tomto ohledu či v této souvislosti. 
 

- nejsem si vědom žádných právních ani skutkových okolností, které by vylučovaly, 
komplikovaly či nějak ohrožovaly udělení této Licence MZe, nebo které by byly v rozporu 
s výše uvedeným užitím Díla ze strany MZe či subjekty určenými MZe. 
 

- jsem si vědom, že MZe má záměr Dílo, resp. Licenci, intenzivně a dlouhodobě užívat pro 
své projekty a že spoléhá na pravost, úplnost, platnost a dlouhodobou účinnost tohoto 
prohlášení. 

 
 

 
V Praze dne …………….. 
 
__________________ 
Autor 
 
 
MZe tímto prohlašuje, že 
 
- prohlášení Autora bere souhlasně na vědomí a  
 
- přijímá veškerá z něho plynoucí licenční oprávnění,  
 
čímž dochází k uzavření nevýhradní bezúplatné licenční smlouvy ohledně Díla, resp. pro jeho 
užití MZe a subjekty určenými MZe bez územního, věcného, množstevního, typového či jiného 
omezení, a to po celou dobu platnosti příslušných práv k Dílu. 
 
V Praze dne ……………. 
 
_________________________ 
MZe 
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Příloha č. 8 – Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů  

Souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů 

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Já, níže podepsaný/á    …………………………………      narozený/á dne ……..…………….. 
 
 
trvale bytem ……………………………………………………………………….…………………,  
 
uděluji Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1 (dále jen „správce“), svobodný a 
informovaný souhlas podle § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se 
zpracováním a zveřejněním mých osobních údajů v souvislosti se zveřejněním výsledků projektů 
opatření M 16 Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen 
„PRV“). 
 

Těmito osobními údaji jsou: 

 

jméno, příjmení, titul/y: ……………………………… 

 

telefonní číslo: ……………………………… 

 

e-mailová adresa: ………………………………....................... 

 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné. V případě, že dojde 

k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez 

zbytečného odkladu. 

Svobodně a vědomě souhlasím, aby správce osobní údaje zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal 

na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval a používal, 

zveřejňoval, zpřístupňoval, předával je třetím osobám a likvidoval v souladu se zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.  

Správce je oprávněn tak činit po dobu a v rozsahu potřebném pro vyřízení záležitostí týkajících se 

příslušných částí PRV. 

Jsem si vědom a souhlasím též s tím, že tyto moje osobní údaje budou uvedeny na veřejně 

dostupných internetových stránkách. 

 

Poučení: Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Tento souhlas může subjekt údajů kdykoli 

odvolat.8  

 

V Praze dne ………………….. 20…. 

 

 

       …………………………………………….           

                                                                                                                                  podpis 

                                                           
8
 V případě odvolání souhlasu dojde k porušení kritéria přijatelnosti šíření výsledků projektu.  


