(stejnopis)
Univerzita Karlova v Praze
Právnická fakulta

V Praze dne 21. 8. 2014
PF/ 4878 /2014

Opatření děkana č. 10/2014
Pravidla pro evidenci a archivování habilitačních prací

1. Jeden exemplář habilitační práce v tištěné podobě se odevzdává oddělení pro profesorské,
habilitační a rigorózní řízení, které ho nejpozději do 30 dnů od konání habilitačního řízení
na vědecké radě, předá do Knihovny PF UK, která provedení její katalogizaci a zajistí její
archivování.
2. Součástí zahájení habilitačního řízení je udělení souhlasu s archivací habilitační práce
v Knihovně PF UK ve formě Prohlášení.

3. Opatření nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2014.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., v. r.
Děkan

(stejnopis)
Prohlášení
Podáním návrhu na zahájení habilitačního řízení potvrzuji, že mi jsou známy
právní předpisy upravující habilitační řízení či s ním související včetně vnitřních
předpisů Univerzity Karlovy a Právnické fakulty UK týkající se knihovnictví a
archivace (dále jen „právní předpisy“) a souhlasím s užitím své výše uvedené
habilitační práce (dále jen „práce“) podle těchto předpisů včetně archivace práce.
Právnické fakultě Univerzity Karlovy uděluji výslovné svolení ke zveřejnění mé práce
při

veřejné

obhajobě

na

veřejném

zasedání

vědecké

rady

Univerzity

Karlovy/Právnické fakulty ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a licenci (oprávnění k výkonu práva
dílo užít) k užití práce pro vnitřní potřebu Univerzity Karlovy (Právnické fakulty) a k
prezenčnímu půjčování (na místě samém) habilitační práce třetím osobám na dobu
určitou. S ohledem na charakter práce a účel habilitačního řízení svolení poskytuji
celosvětově, bezúplatně jako nevýhradní, opravňující, na dobu trvání majetkových
práv autorských k práci s právem poskytování souhlasu dalším osobám, bez povinnosti
Univerzity Karlovy (Právnické fakulty) k využití licence. Licence nabývá účinnosti
okamžikem přijetí návrhu na zahájení habilitačního řízení na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy.

V Praze …..
………………………………..

