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Základní desatero – čtěte před uskutečněním nákupu! 

Zakoupením testu TIM nakupující souhlasí s tím, že se bude při užívání testu řídit (mimo jiné) 
následujícími body. Smluvní podmínky detailněji specifikuje níže uvedená smlouva, kterou by měl 
nakupující také znát. Prosíme nicméně před uskutečněním nákupu alespoň o přečtení těchto 
základních bodů, které jsou dále rozepsány a doplněny v Uživatelské příručce v kapitole Etické 
a právní principy: 

1. Nezbytnou podmínkou používání metody TIM3-5 je řádně ukončené vysokoškolské vzdělání 

v psychologii nebo v oblasti pedagogických věd. Test nesmí využívat laici bez příslušného 

vzdělání. 

2. Test je primárně určen k používání v rámci instituce (školy, školského zařízení, případně ve 

výjimečných případech soukromé psychologické praxe), která si licenci zakoupila. Uživatel 

nemůže test dále přeprodávat nebo za úplatu nabízet plošné testování žáků v dalších školách.  

3. Před prvním použitím testu je nezbytné se důkladně seznámit s Uživatelskou příručkou, a to 

především s kapitolami Administrace, Vyhodnocení a Interpretace. 

4. Metodu v žádném případě není možné použít jako klasifikační test, žáky na základě jejich 

výsledků v testu za žádných okolností není možné známkovat. 

5. Metodu nelze v žádném případě použít jako součást přijímacího řízení, například do tříd 

s rozšířenou výukou matematiky, na víceletá gymnázia apod.  

6. Test je možné administrovat pouze těm žákům, u kterých uživatel předpokládá mírně až 

vysoce nadprůměrnou úroveň logicko-matematického myšlení (a to zejména v nižších 

ročnících). 

7. Test je možné administrovat pouze těm žákům, jejichž zákonní zástupci jsou obeznámeni 

s průběhem a důvodem testování a souhlasí s ním. 

8. Uživatel je povinen informovat zákonné zástupce testovaných žáků o tom, že anonymizovaná 

testová data (tedy data bez identifikačních údajů) zadaná do on-line vyhodnocovací aplikace 

mohou být využita autory testu k dalšímu výzkumu. 

9. Test a všechny materiály s ním související jsou majetkem Masarykovy univerzity. Poskytování 

těchto materiálů či jejich částí třetím osobám mimo licenční ujednání pro danou instituci bez 

souhlasu autorů je zakázáno. 

10. Je nezbytně nutné se vyvarovat zveřejňování konkrétních položek testu, aby se zamezilo 

rozšíření znění položek v rámci širší veřejnosti. 

 

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) 

Tyto VSP upravují vztahy mezi smluvními stranami a specifikují servisní a licenční ujednání, kdy na 
jedné straně vystupuje Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií MU, se sídlem na Žerotínově 
nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 002 16 224, zastoupená ve věcech smluvních doc. PhDr. Břetislavem 
Dančákem, Ph.D., děkanem, a ve věcech odborných a technických doc. PhDr. Šárkou Portešovou, 
Ph.D., jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“), a na straně druhé vystupuje objednatel, kterým je 
základní škola, pedagogicko-psychologická poradna nebo jiná školská právnická osoba (dále jen 
„Objednatel“), společně dále také jako „Smluvní strany“. 
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1. Základní informace 

1.1 Poskytovatel je veřejnou vysokou školou uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů; nezapisuje se do obchodního rejstříku. 

1.2 Zaměstnanci Poskytovatele vytvořili test pro identifikaci nadaných žáků pro 3. – 5. třídu, jehož 
autory jsou Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., Mgr. Michal Jabůrek, Mgr. Ondřej Straka a doc. PhDr. 
Šárka Portešová, Ph.D.  

1.3 Podrobné informace ohledně testu TIM jsou uvedeny na internetovém portálu 
www.nadanedeti.cz (dále jen „Internetový portál“). 

1.4 Test vydala Masarykova univerzita v roce 2017 a obsahuje Uživatelskou příručku, 
Psychometrický manuál, Testovací sešity pro formu A a B a Vyhodnocovací list pro formu A a B 
(dále souhrnně jen „Test“), který hodlá prostřednictvím Internetového portálu poskytovat 
Objednateli na základě těchto VSP. Test je dostupný ke stažení a vytištění ve formátu .pdf 
prostřednictvím Internetového portálu. 

1.5 Poskytovatel nabízí Test za účelem testování žáků 3.-5. tříd základních škol a poskytuje jeho 
vyhodnocení za dále stanovených podmínek. 

2. Obsah smluvního vztahu, povinnosti Objednatele 

2.1 Obsahem těchto VSP je úprava věcné i procesní stránky vztahu, v jehož rámci bude 
Poskytovatel Objednateli za úplatu poskytovat Test. Po zaplacení dané částky bude 
zpřístupněno Objednateli webové rozhraní dostupné z Internetového portálu, prostřednictvím 
kterého bude mít přístup k Testu ve formátu .pdf a k on-line vyhodnocovací aplikaci.  

2.2 Na základě těchto VSP Poskytovatel vyhodnocuje výsledky Testu. Test nejdříve v souladu 
s Uživatelskou příručkou vyplní žák nebo klient příslušného Objednatele do poskytnutého 
Testovacího sešitu, a to pod vedením a dozorem pedagogických pracovníků Objednatele. 
Následně zaměstnanec Objednatele vloží výsledky Testu prostřednictvím Internetového 
portálu do webového rozhraní. Internetový portál porovná výsledky daného žáka či klienta 
s normou a poskytne Objednateli výslednou zprávu. 

2.3 Objednatel se zavazuje při administraci, vyhodnocování, interpretaci a dalších činnostech 
souvisejících s užíváním testu dodržovat příslušné etické standardy pro pedagogické 
a psychologické testování. Konkrétní etické nároky jsou vyjmenovány v Uživatelské příručce. 

2.4 Objednatel se dále zavazuje, že: 
2.4.1 Test nebudou žáci/klienti vyplňovat sami (tj. bez odborného vedení a dozoru), 
2.4.2 Test nebude zpřístupněn či sdílen on-line či off-line třetím osobám (např. prostřednictvím 

torrentů či jiných obdobných úložišť) a nebude docházet k půjčování nebo rozšiřování 
tiskových rozmnoženin Testu, 

2.4.3 Test nebude používán k jiným účelům, než které vyplývají z Uživatelské příručky (zejména 
nebude požíván k plošnému testování v hodinách či kurzech, v rámci přijímacích zkoušek 
atd.). 

2.5 Tyto povinnosti se Objednatel zavazuje zajistit i u svých zaměstnanců, statutárních zástupců 
nebo osob, které jsou ve smluvním vztahu k Objednateli (zástupci, prokuristé atd.). 

3. Úplata, způsob užití Testů 

3.1 Objednatel se zavazuje na základě těchto VSP uhradit Poskytovateli úplatu, a to v částce, která 
odpovídá nabídce v Obchodním centru Masarykovy univerzity. Na základě zaplacení této 
úplaty je Objednateli umožněno užít takový počet Testů, který vyplývá z obsahu potvrzovacího 
e-mailu, který Objednatel od Poskytovatele obdrží. 
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3.2 Užitím se rozumí pouze stažení Testu ve formátu pdf, jeho vytištění v povoleném počtu 
výtisků, vyplnění Testu žákem/klientem a vyplnění výsledků testu do webového rozhraní na 
Internetovém portálu. 

3.3 Informace o službě a ceně uváděné Poskytovatelem jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. 
Ceny jsou prezentovány včetně daně (např. DPH) a poplatků. V dohodnuté ceně jsou 
započítány veškeré náklady, které souvisejí s poskytováním služeb dle těchto VSP. 

3.4 Objednateli po zaplacení ceny bude Poskytovatelem zaslán na zadanou e-mailovou adresu 
elektronický daňový doklad, který současně obsahuje informace o množstevním a časovém 
rozsahu licence. 

4. Základní povinnosti Poskytovatele, změny a verze Testu 

4.1 Poskytovatel je povinen zajistit dálkový přístup k Testu se standardním zabezpečením a vstup 
do internetového portálu osobě pověřené Objednatelem v souvislosti s možností Test získat, 
vložit jeho výsledky k vyhodnocení do webového rozhraní a s výsledky Testu se rovněž po 
vyhodnocení Poskytovatelem seznámit.  

4.2 Smluvní strany jsou si povinny vzájemně poskytnout řádnou součinnost při plnění závazků 
vyplývajících z těchto VSP.  

4.3 Poskytovatel je povinen dále zajistit pohotové personální zdroje v kvalifikaci a rozsahu pro 
řádný výkon plnění závazků a zajistit organizační a technické vybavení pro řádný výkon činností 
souvisejících s poskytnutím a vyhotovením Testu dle těchto VSP. 

4.4 Poskytovatel může provádět údržbu Internetového portálu po přiměřenou dobu po 
upozornění Objednatele, což může zapříčinit přechodnou omezenou dostupnost Testu. 

4.5 Poskytovatel může v průběhu trvání smluvního vztahu Test i jeho Vyhodnocení dílčím 
způsobem změnit. Pokud se tak stane, informuje o této změně Objednatele, který bude mít 
možnost zadat žákovi/klientovi vyplnění nove verze Testu, pokud lhůta od zadání původní 
verze Testu není delší než 60 dnů. 

5. Licenční ujednání 

5.1 Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem do Testů zasahovat, měnit je či upravovat, 
spojovat s jinými díly či zařazovat je do děl souborných. Objednatel rovněž není oprávněn 
zasahovat do autorskoprávní výhrady obsažené v Testu. 

6. Povinnost mlčenlivosti 

6.1 Objednatel se zavazuje, že jeho zaměstnanci nebudou zpřístupňovat informace související s 
plněním těchto VSP a zejména s Testem samotným, kromě účelů souvisejících s testováním 
žáků a s jimi dosaženými výsledky.  

6.2 Objednatel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo 
osobám. Objednatel ani jeho zaměstnanci nejsou oprávněni bez vědomí a souhlasu 
Poskytovatele pořizovat záložní kopie Testu, k nimž získají přístup na základě těchto VSP. 
Objednatel seznámí s povinnostmi dle těchto VSP všechny své zaměstnance, kteří mohou 
získat přístup k užití Testů. 

7. Ochrana osobních údajů 

7.1 Poskytovatel na základě údajů zadaných zaměstnancem Objednatele do webového rozhraní 
bude nakládat pouze s anonymizovanými údaji. Objednatel je povinen respektovat ochranu 
osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a sám zajišťovat jejich účinnou ochranu. 
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7.2 Objednatel se zavazuje, že od zákonných zástupců žáků/klientů získá takový informovaný 
souhlas, který umožní údaje v anonymizované formě předávat Poskytovateli a současně použít 
takové údaje pro potřeby dalšího výzkumu, vylepšování Testů a evaluace příslušných norem. 

8. Odstoupení od VSP 

8.1 V případě porušení VSP ze strany Objednatele, zejména v případě nedodržování podmínek 
Licence, je Poskytovatel oprávněn závazek vzniklý z těchto VSP vypovědět bez výpovědní doby. 

8.2 V případě porušení povinností ze strany Poskytovatele, zejména v případě nefunkčnosti 
Internetového portálu v době delší než 5 dní, vadných .pdf souborů nebo prodlení 
s vyhodnocením testu ve lhůtě delší než 30 dnů, je Objednatel oprávněn závazek vzniklý 
z těchto VSP vypovědět bez výpovědní doby. 

8.3 S ohledem na výhodnou cenu za užití Testů Smluvní strany sjednávají, že již zaplacená Úplata 
se nevrací. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Smluvní strany sjednávají dobu závazků plynoucích z těchto VSP na jeden rok od uhrazení 
úplaty Poskytovateli, pokud z e-mailového potvrzení zaslaného Objednateli neplyne něco 
jiného.  

9.2 Smluvní vztahy Smluvních stran se řídí právním řádem České republiky. V případě sporů 
vzniklých ze smluvního vztahu mezi Smluvními stranami je dána pravomoc soudů České 
republiky. 

9.3 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 


