VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

Úřad průmyslového vlastnictví
jehož jménem jedná s užitím § 15 odst. 2 zákona o státní službě Mgr. Ing Josef
Kratochvíl, Ph.D., předseda
Adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68, Praha 6 – Bubeneč
ID datové schránky: ix6aa38

a
Ministerstvo kultury
jehož jménem jedná s užitím § 15 odst. 2 zákona o státní službě Ing. Zdeněk Novák,
státní tajemník
Adresa: Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1
ID datové schránky: 8spaaur
(dále jen „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 37 odst. 1 zákona
č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) a podle § 159 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

tuto

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU
O ZAJIŠTĚNÍ KONÁNÍ ÚŘEDNICKÉ ZKOUŠKY
I.
1. U ústředního správního úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví, byly zřízeny zkušební
komise pro obor služby Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv
souvisejících, který spadá do působnosti tohoto ústředního správního úřadu, v oblasti
týkající se průmyslového vlastnictví, na základě § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení
ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví.
2. Působnost Ministerstva kultury ČR pro výše uvedený obor služby Ochrana průmyslového
vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících, v oblasti týkající se autorských práv a práv
souvisejících, je ustanovena na základě § 8 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
II.
Smluvní strany se dohodly, že zkušební komise zřízené u Úřadu průmyslového vlastnictví pro
obor služby Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících, zajistí
konání úřednické zkoušky v tomto oboru služby pro státní zaměstnance stejně jako pro osoby,

které požádají o vykonání úřednické zkoušky podle § 35 odst. 3 zákona o státní službě, a to
postupem podle článku III. této smlouvy.

III.
1. Úřad průmyslového vlastnictví zřizuje šest zkušebních komisí, každou o třech členech
jmenovaných předsedou Úřadu průmyslového vlastnictví.
2. Složení komisí č. 1–3: dva ze členů zkušební komise budou vždy jmenováni ze státních
zaměstnanců zařazených k výkonu služby na Ministerstvu kultury ČR.
3. Komise č. 1-3 jsou určeny ke zkoušení státních zaměstnanců zařazených k výkonu
služby na Ministerstvu kultury ČR.
4. Složení komisí č. 4-6: dva ze členů zkušební komise budou vždy jmenováni ze státních
zaměstnanců zařazených k výkonu služby na Úřadu průmyslového vlastnictví.
5. Komise č. -6 jsou určeny ke zkoušení státních zaměstnanců zařazených k výkonu
služby v ostatních služebních úřadech.
6. Členy zkušebních komisí a jejich náhradníky za Ministerstvo kultury ČR jmenuje a
odvolává předseda Úřadu průmyslového vlastnictví vždy na základě návrhu
Ministerstva kultury ČR.
7. V prostorách Ministerstva kultury ČR se bude úřednická zkouška konat v případě, že
bude úřednická zkouška zajišťována Ministerstvem kultury ČR, s komisemi č. 1-3.
8. V prostorách Úřadu průmyslového vlastnictví se bude úřednická zkouška konat
v případě, že bude úřednická zkouška zajišťována Úřadem průmyslového vlastnictví,
s komisemi č. 4-6.
9. O datu a místě konání zkoušky se Ministerstvo kultury a Úřad průmyslového vlastnictví
budou vzájemně informovat alespoň jeden měsíc předem.
10. Zkušební otázky pro zvláštní část úřednické zkoušky pro obor Ochrana průmyslového
vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících budou zpracovány oběma smluvními
stranami společně na základě jejich vzájemné dohody.

IV.
1. Tato veřejnoprávní smlouva se sjednává na dobu neurčitou.
2. Tato veřejnoprávní smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tuto veřejnoprávní smlouvu lze vypovědět, a to písemnou formou, přičemž se sjednává
výpovědní lhůta v délce 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní
straně.

4. Tato veřejnoprávní smlouva může být zrušena na základě písemného návrhu smluvní
strany. K zániku této smlouvy pak dojde dnem, kdy písemný souhlas druhé smluvní
strany dojde smluvní straně, která návrh na zrušení podala.
V.
1. Tato veřejnoprávní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každý má
platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této veřejnoprávní
smlouvy.
2. Každá ze smluvních stran zveřejní po dobu platnosti této veřejnoprávní smlouvy
informaci o jejím uzavření na internetových stránkách svého ústředního správního
úřadu.
3. Tato veřejnoprávní smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma
smluvními stranami.
V Praze dne 7. srpna 2019

………………………………….
za Ministerstvo kultury
Ing. Zdeněk Novák, státní tajemník

………………………………….
za Úřad průmyslového vlastnictví
Mgr. Ing. Josef Kratochvíl, Ph.D., předseda

