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číslo příspěvku
(vyplní redakce)

Následující převod autorských práv musí být podepsán a vrácen autorem (autory) redakci časopisu před publikací tohoto článku v odborném
časopise Strojírenská technologie. Převod práv se zasílá prostřednictvím poštovní listovní zásilky na adresu: redakce časopisu Strojírenská
technologie, Kampus UJEP, budova H, Pasteurova 3334/7, 400 01 Ústí nad Labem. Česká republika. V případě zaslání elektronicky musí
být dokument o převodu autorských práv kvalitně barevně naskenován ve formátech JPEG nebo PDF, včetně vyplnění všech požadovaných
náležitostí a podpisů. Takovýto skenovaný dokument se zasílá na elektronickou adresu redakce, a to na e-mail: redakce@fvtm.ujep.cz.

Úplný název článku:

Jména autora / autorů článku:

SMLOUVA O PŘEVODU AUTORSKÝCH PRÁV
Autorské právo k výše uvedenému, ještě nepublikovanému a originálnímu článku, který je předložen výše uvedeným autorem (autory),
jeho obsahu, který je částí této smlouvy, kolektivně nazván příspěvek, je tímto převedeno na časopis Strojírenská technologie, a to po celou
dobu trvání smlouvy na celém světě, dále je i předmětem autorských práv (níže upřesněné). Tento převod autorského práva zahrnuje
veškeré materiály, které budou publikovány jako část příspěvku – včetně příloh (v jakékoliv podobě), ale neomezující se na tabulky,
obrázky, grafy, filmy a ostatní multimediální soubory.
Autor (autoři), budou mít následující práva (neboli autorská práva) :
1.

Všechna vlastnická práva kromě autorských práv, jako například patentová práva.

2.

Po uveřejnění ve Strojírenské technologii bude mít nevýhradní právo, a možnost udělit povolení třetím stranám ke znovu
publikování tištěných verzí příspěvku, jeho přeložení či výňatku bez získání povolení od Strojírenské technologie, za
předpokladu, že připravená verze pro Strojírenskou technologii není použita pro účel publikování příspěvku v dalším sborníku či
žurnálu a třetí strana si neúčtuje poplatek. Pokud je použita verze příspěvku ze Strojírenské technologie či třetí strana opětovně
publikuje v nějaké publikaci či produktu, který si účtuje poplatek za použití, musí být získáno povolení od Strojírenské
technologie.

3.

Právo k použití celého, či pouze části příspěvku, který zahrnuje připravenou verzi od Strojírenské technologie bez kontroly či
úpravy na autorově webové domácí stránce či zaměstnavatelovo webové stránce. Dále právo k vytvoření kopií celého, či části
příspěvku pro autorovo či zaměstnavatelovo použití při přednášení a použití ve třídě. Pokud je pro jakékoliv použití účtován
poplatek, musí být získáno povolení od Strojírenské technologie.

4.

Právo umístit a aktualizovat vybrané části příspěvku (zejména název příspěvku, autory, pracoviště, český a anglický abstrakt,
klíčová slova a použitou literaturu) na volně přístupných internetových serverech s možností tisku pokud jsou soubory
připraveny a/nebo formátovány podle Strojírenské technologie. Pokud si autor přeje, aby připravená verze ze Strojírenské
technologie byla použita pro zveřejnění na internetu jinde, než na autorovo či zaměstnavatelově webové stránce, je vyžadováno
povolení od Strojírenské technologie. Pokud je povolení propůjčeno, Strojírenská technologie poskytne příspěvek tak, jak byl
publikován v časopise a jeho použití bude předmětem podmínek Strojírenské technologie.

5.

Pokud byl příspěvek připraven pod českou vládní zakázkou, pak bude mít vláda ČR práva vyplývající z autorského práva v
rozsahu požadovaném ve smlouvě.
Všechny kopie článku učiněné podle některého z autorských práv musí obsahovat upozornění na autorská práva Strojírenské
technologie.

Podepsáním této smlouvy se autoři společně a nerozdílně zastupují a zaručují, že příspěvek je originál s autorem (ry) a neporušuje autorská
práva či nepoškozuje žádná ostatní práva třetích stran. Dále, že příspěvek nebyl publikován jinde a není považován za zveřejnění jinde,
v jakékoliv podobě s výjimkou případů uvedených výše. Pokud nebudou podepsáni níže všichni autoři, podepisující autor (autoři) dokladují,
že podepisují tuto smlouvu jako oprávnění činitelé a to jménem všech autorů a že tato smlouva a oprávnění je učiněno také jménem všech
autorů.
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