
 
Rozhodnutí rektora č. 4/2014 

 

o vydání Statutu Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví 

 

1) Tímto rozhodnutím rektora se vydává Statut Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví 
Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. 

2) Statut Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví tvoří Přílohu č. 1 tohoto rozhodnutí 
rektora.  

3) Toto rozhodnutí rektora zrušuje a nahrazuje Statut Ústavu právní ochrany průmyslového 
vlastnictví ze dne 29. října 2008. 

 

V Praze, dne 11. února 2014 

 

prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. 

rektor Metropolitní univerzity Praha 



 
Příloha č. 1 

Statut Ústavu právní ochrany duševního vlastnictví 

Rektor Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen „MUP“), po schválení konstituování Ústavu 
právní ochrany průmyslového vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. ve Správní radě MUP 
dne 12. září 2007 stanoví na základě čl. 31 odst. 4 Statutu MUP dále uvedené znění Statutu Ústavu 
právní ochrany duševního vlastnictví MUP. 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

 
Ústav právní ochrany duševního vlastnictví Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen „Ústav“) je 
vysokoškolským ústavem ve smyslu § 34 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“) a dle ustanovení čl. 
31 a 32 Statutu MUP je organizačním útvarem MUP. Organizační zařazení Ústavu stanoví Organizační 
schéma MUP v platném znění. Ve své činnosti se Ústav řídí Statutem MUP, dalšími vnitřními předpisy 
MUP a tímto Statutem Ústavu. Statut Ústavu upravuje poslání a činnost Ústavu, organizační 
strukturu, řízení a hospodaření Ústavu.  
 

Čl. 2 
Poslání a činnost Ústavu 

 
1. Ústav je vědeckovýzkumným a vzdělávacím pracovištěm, zaměřeným na řešení teoretických 

a praktických otázek právní ochrany předmětů duševního vlastnictví v rozsahu překračujícím 
možnosti akreditovaných bakalářských, magisterských a případně i doktorských studijních 
oborů. Ve své činnosti se Ústav dále soustřeďuje nejen na udržování současné vysoké úrovně 
vzdělávacího procesu, ale i na jeho další profesní rozvoj. Ústav se ve spolupráci s Katedrou 
průmyslového vlastnictví MUP podílí na uskutečňování akreditovaných studijních programů 
nebo jejich částí, zejména doktorského studijního oboru „Mezinárodní a regionální vztahy 
v průmyslovém vlastnictví“ a zajišťuje činnost centra doktorských studií tohoto oboru a jeho 
příruční knihovny ve spolupráci s Odbornou knihovnou Jiřího Hájka v souladu s Knihovním 
řádem Odborné knihovny Jiřího Hájka v platném znění. Ústav uskutečňuje spolupráci 
s Úřadem průmyslového vlastnictví a dalšími organizacemi a školami v oblasti práv 
k duševnímu vlastnictví.  

2. Základními činnostmi Ústavu jsou zejména: 
- řešení vědeckovýzkumných úkolů, zaměřených především na rozvoj a zkvalitnění předmětů, 

vyučovaných v rámci studijních akreditovaných oborů, týkajících se právní ochrany duševního 
vlastnictví; 

- řešení otázek spojených s evropským soudním systémem ve vztahu k právům duševního 
vlastnictví, právních aspektů marketingové komunikace a internetového počítačového práva; 

- účast na řešení vědeckovýzkumných úkolů ve spolupráci s jinými vysokými školami a dalšími 
odbornými pracovišti a praxí; 

- realizace forem celoživotního vzdělávání formou pořádání seminářů, konferencí a kurzů, 
např. k otázkám licenčních smluv, oceňování nehmotného vlastnictví, pro přípravu ke 
zkouškám patentových a známkových zástupců, elektronického obchodu aj.; 



 
- organizace konzultací, krátkodobých kurzů a seminářů, zaměřených na jednotlivé 

akreditované předměty oborů průmyslové vlastnictví a mezinárodní a regionální vztahy 
v průmyslovém vlastnictví, s cílem vyrovnání znalostí studentů; 

- příprava učebních podkladů pro výuku i praktickou činnost budoucích absolventů MUP; 
- publikace dosažených výsledků učitelů a studentů formou monografií, sborníků a článků 

v odborných časopisech; 
- spolupráce se zahraničními vysokými školami a institucemi; 
- spolupráce s Úřadem průmyslového vlastnictví a jeho Institutem průmyslově právní výchovy 

při realizaci celoživotního vzdělávání ve smyslu § 60 zákona o vysokých školách; 
- vytváření databáze volných pracovních míst pro studenty a absolventy oborů průmyslové 

vlastnictví a mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví formou spolupráce 
s patentovými a známkovými zástupci, advokátními kancelářemi a dalšími subjekty; 

- spolupráce s Asociací prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví a dalšími 
organizacemi a vysokými školami při pořádání konferencí a seminářů ke specifickým otázkám 
duševního vlastnictví; 

- realizace praktického tréninkového pracoviště pro přípravu studentů MUP na výkon povolání 
po absolvování studia na MUP; 

- dokumentace tuzemské a zahraniční literatury, zejména pro potřeby studentů a absolventů 
MUP a vědeckovýzkumné a ostatní tvůrčí činnosti Ústavu. 

 
Čl. 3 

Organizační struktura Ústavu 
 

1. Ústav tvoří akademičtí pracovníci MUP. Dále v něm mohou působit externí pracovníci, 
studenti doktorského studijního oboru a magisterského studijního oboru mezinárodní a 
regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví jako pomocné vědecké síly.  

2. Vnitřní organizační strukturu Ústavu tvoří: 
- Ředitel 
- Vědecká rada Ústavu 
- Pracovníci MUP 
- Externí spolupracovníci Ústavu 
- Studenti MUP 
3. Součástí Ústavu je: 
- Centrum doktorských studií oboru mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví 
- Regionální centrum patentových informací 

 
Čl. 4 

Řízení činnosti Ústavu 
 

1. V čele Ústavu je ředitel. Postavení ředitele Ústavu upravuje ustanovení čl. 32 Statutu MUP.  
2. Ředitel Ústavu odpovídá za činnost Ústavu, z titulu své funkce jeho činnost řídí, koordinuje a 

kontroluje; mimo jiné: 
- připravuje ve stanovených termínech program roční činnosti Ústavu, který předkládá 

rektorovi MUP ke schválení a předkládá mu roční hodnotící zprávu o činnosti Ústavu; 
- jmenuje po projednání s rektorem MUP vědeckou radu Ústavu; 
- zajišťuje v rámci celkové propagační strategie MUP propagaci Ústavu; 
- svolává nejméně jednou za rok vědeckou radu Ústavu. 

 



 
Čl. 5 

Vědecká rada Ústavu 
 

1. Vědecká rada Ústavu je složena z řad předních odborníků v oblasti duševního vlastnictví. 
Jednotlivé členy jmenuje a odvolává se souhlasem rektora MUP ředitel Ústavu.  

2. Vědecká rada má nejméně 4 členy. Podílí se na základních směrech činnosti Ústavu, posuzuje 
dosahované výsledky, je nápomocná při zajišťování vědeckovýzkumných aktivit a spolupráce 
s odbornými experty z oboru duševního vlastnictví, případně i z jiných vědních oborů.  

3. Předsedou vědecké rady Ústavu je ředitel Ústavu. 
 

Čl. 6 
Pracovníci Ústavu 

 
1. Tajemník Ústavu (případně další pracovníci) je v pracovněprávním vztahu k MUP. Ve své 

činnosti se řídí vnitřními předpisy MUP a tímto Statutem.  
2. Tajemník Ústavu se podílí na činnostech uvedených v  čl. 2 tohoto Statutu Ústavu a zajišťuje 

další práce a aktivity v souladu s pokyny ředitele Ústavu. 


