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Vzorová obecná pravidla pro využívání licencovaných elektronických 

informačních zdrojů (EIZ) 

 

Tento dokument je určen jako vzor pro členské instituce CzechELib. Jde o soubor 

základních pravidel, který si každá instituce musí přizpůsobit s přihlédnutím k typu 

instituce, předmětu podnikání a typu oprávněných uživatelů a také k vlastním pravidlům. 

 

Oprávněný uživatel se zavazuje, že při využívání licencovaných EIZ instituce bude bez výjimky 

a po celou dobu trvání smluvního vztahu dodržovat tato pravidla: 

● EIZ bude využívat výhradně pro nekomerční účely, tj. výukové, studijní nebo vědecké, 

a pro vlastní osobní potřebu; 

● nebude systematicky (zejména automaticky/roboticky) nebo pravidelně stahovat celý obsah 

EIZ nebo jeho podstatné části, zejména nebude stahovat, kopírovat či tisknout celá čísla 

elektronických časopisů nebo texty celých kapitol, tím méně celých elektronických knih, 

ani nebude vytvářet vlastní kopie databází; 

● zpřístupněné EIZ či jejich části nebude zkracovat, upravovat, překládat nebo vytvářet 

jakékoliv odvozeniny; 

● ve zpřístupněných EIZ nebude odstraňovat, zakrývat nebo upravovat poznámky 

o autorských právech nebo jiná oznámení v těchto EIZ obsažená nebo zobrazená; 

● nebude získané texty či data předávat (přímo či nepřímo) dalším osobám k jakékoliv další 

distribuci; to znamená: nebude je dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, 

distribuovat (ani ve veřejné počítačové síti) zdarma nebo za úplatu (pozn.: licence 

některých EIZ umožňují specifické formy distribuce pro potřeby výuky); 

● bude dodržovat veškerá další pravidla a podmínky užívání, které se vztahují 

ke konkrétnímu zdroji a které jsou uvedeny v příslušné licenční smlouvě publikované 

na www.czechelib.cz (https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy). 

● nepředá své autorizační údaje určené pro vzdálený přístup k EIZ k užívání další osobě 

a bude tyto údaje chránit před zneužitím. 

 

Oprávněný uživatel bere na vědomí, že všechna práva, oprávnění a zájmy k EIZ zůstávají 

poskytovateli licence a jeho případným dodavatelům, a že neoprávněné šíření zpřístupněných 

dokumentů či jejich částí může poskytovatele licence a jeho dodavatele významně poškodit. 

Při využívání EIZ je nutné rovněž respektovat zásady, které vyplývají ze zákona č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon v platném znění a z autorsko-právní úpravy země vydavatele či poskytovatele EIZ. 

Porušení uvedených pravidel zakládá právo instituce smlouvu s oprávněným uživatelem s 

okamžitou platností ukončit a…….. 

Interní a externí oprávněný uživatel je definován…….. 

Podmínky pro využívání EIZ v rámci projektu CzechELib jsou dále vymezeny v konkrétních 

licenčních smlouvách, které jsou dostupné na www.czechelib.cz (https://www.czechelib.cz/cs/145-

licencni-smlouvy). 

V případě dotazů či pochybností se obraťte na …….. 

http://www.czechelib.cz/

