
Úprava ASEP pro účely Evidence 
duševního vlastnictví 



• Technické řešení ukládání smluv a jiných 
dokumentů k evidenci duševního vlastnictví. 
 

• Vytvoření speciálního přístupu pro potřeby 
kontroly evidence. 
 

• Využití systému evidence v ASEP není 
povinné. 
 



Charakteristika 
• Ke každému záznamu v ASEP lze uložit dokument, který 

se týká evidence duševního vlastnictví. 
• Dokumentů může být několik. 
• Dokumenty lze popsat (Název Smlouvy, Datum smlouvy,  

Poznámka ke smlouvě, Komerční využití plynoucí ze smlouvy). 
• Verze dokumentů je „smlouva“. 
• Přístup k dokumentům verze smlouva je vždy „archiv“. 
• Dokumenty jsou přístupné pouze přihlášeným 

uživatelům, kteří mají oprávnění s nimi pracovat. 
 

 
 
 
 



Nastavení uživatelských účtů 

• Plné texty smluv (popřípadě jiných dokumentů) popisují a 
ukládají zpracovatelé po přihlášení do uživatelského účtu 
myASEP. 
 

• U záznamu, kde je spolupráce, platí pravidla vzájemné 
domluvy a informovanosti mezi zpracovateli, popis a uložení 
zajistí vlastník záznamu. 
 

• Uživatel „Kontrola“  je přístupový účet pro účely kontroly, bez 
možnosti editace, pouze k zobrazení údajů popisu a přístupu k 
plnému textu smlouvy. 

 

 



Postup při ukládání smluv 

1. Vyplní se údaje do bloku polí „Smlouva“ ve formuláři.  
2. Přiloží  se dokument – pdf smlouvy. 
3. Uživatelům, kteří mají oprávnění pracovat se smlouvami 

(zpracovatelé a kontrola), se zobrazí údaje o přiložené 
smlouvě v katalogu. 

4. V myASEP uživatelů je odkaz na záznamy, které mají 
uloženou smlouvu. 

 
 
 

 
 



Popis smluv 
Nový blok polí „Smlouva“ 
Název smlouvy, Datum smlouvy, Poznámka ke smlouvě, Komerční využití 
plynoucí ze smlouvy 

 
 
 
 

 
 
Zaškrtnout v případě, že ze smlouvy plyne příjem Opakovatelný  

blok polí 



Nápověda 



Přiložení textu smlouvy 



Smlouva musí být přiložena v režimu Archiv. 

Smlouva 



Příklad záznamu s přiloženou smlouvou v online 
katalogu, jak ho vidí běžný uživatel 



Příklad záznamu s přiloženou smlovou v online 
katalogu, jak ho vidí zpracovatel, kontrola 

Název smlouvy: Smlouva k výsledku  
Datum uzavření smlouvy: 08.01.2019  
Poznámka ke smlouvě: Poznámka ke smlouvě  
Komerční využití plynoucí ze smlouvy: Ano  



Záznamy s uloženou smlouvou  
(v uživatelském účtu myASEP zpracovatele) 

 



Shrnutí 

• Systém je technicky připraven k ukládání 
smluv a dalších dokumentů evidence 

• Případné další nastavení systému bude 
upraveno na základě praxe 
 



Děkuji za pozornost 

arl@lib.cas.cz 
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