Toto je informativní překlad Standardní licenční smlouvy, sloužící k Vaší
lepší orientaci ve smluvní angličtině. Překlad NENÍ ověřen právníky.

________________________________________
STANDARDNÍ LICENČNÍ SMLOUVA
VYDAVATEL
A
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
[Poznámka: Informace, které se v jednotlivých případech často liší, jsou kurzívou.]
Tato licenční smlouva (tato "Smlouva") nabývá účinnosti dnem ("Datum účinnosti") mezi
vydavatelem, adresa vydavatele ("Poskytovatel licence") a Národní technickou knihovnou,
státní příspěvkovou organizací zřízenou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se
sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice (dále jen "Příjemce licence") přičemž
Příjemce licence získává právo poskytnout podlicenci Účastnickým institucím uvedeným v
příloze B.
S přihlédnutím k vzájemným příslibům obsaženým v tomto dokumentu a k dalším dobrým
a cenným domluvám, jejichž přijetí a dostatečnost se tímto potvrzuje, se strany dohodly
takto:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY; OBSAH LICENCOVÝCH MATERIÁLŮ;
UDĚLENÍ LICENCE
Předmět smlouvy. Předmětem Smlouvy („Smlouvy“) je vymezení podmínek spolupráce a
práv a povinností smluvních stran při poskytování Licencovaných materiálů, jak jsou
definovány níže.
Licencované materiály. Materiály ("Licencované materiály"), které jsou předmětem této
smlouvy, jsou uvedeny v příloze A.
Poskytnutí licence. Poskytovatel licence uděluje Příjemci licence a Účastnickým institucím
nevýlučné, nepřenositelné (s výjimkou dále uvedených podlicencí), trvalé právo pro celý
systém omezené na území České republiky. Příjemce licence je oprávněn poskytovat
sublicence Účastnickým institucím. Poskytovatel licence takto dává Příjemci licence právo
na přístup k licencovaným materiálům a k jejich používání a k poskytnutí licencovaných
materiálů oprávněným uživatelům (kteří jsou definováni v části IV níže) Příjemce licence a
Účastnických institucí (které jsou uvedeny v příloze B) v souladu s podmínkami této
smlouvy.
Vlastnění duševního vlastnictví. Nic ve Smlouvě nesmí být vykládáno tak, že by vlastnění
autorských práv, ochranných známek nebo servisních značek bylo převáděno od
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Poskytovatele licence nebo jeho dodavatelů na Příjemce licence nebo Oprávněné
uživatele.

II. DODÁVKA & PŘÍSTUP
Poskytovatel licence poskytne Licencované materiály Příjemci licence a Účastnickým
institucím následujícím způsobem:

Přístup po síti. Licencované materiály budou uloženy v digitální podobě na jednom nebo
více místech Poskytovatele licence tak, že budou přístupné telekomunikačními linkami
mezi těmito místy a oprávněnými místy Příjemce licence a Účastnických institucí.

III. POPLATKY
Poplatky a platby. Příjemce licence zaplatí Poskytovateli licence za Licencované materiály
v souladu s podmínkami uvedenými v Dodatku A. Všechny poplatky jsou splatné a splatné
Příjemcem licence sto padesát (150) dnů ode dne vystavení faktury Poskytovateli licence,
avšak nejdříve třicet (30) dnů před obnovením.
Neúplné platby. Příjemce licence může fakturu uhradit částečně, pokud Účastnická
instituce neposkytla svůj finanční příspěvek včas. V případě takové neúplné platby
Příjemce licence oznámí Poskytovateli licence zamýšlený rozdíl nejméně deset (10) dnů
před datem splatnosti. Poskytovatel licence může pozastavit přístup z IP adres takové
Účastnické instituce až do úplného zaplacení licenčního poplatku. Sankce za zpoždění
činí 0,05% z dlužné částky za den zpoždění.

IV. OPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ LICENCOVANÝCH MATERIÁLŮ
Oprávnění uživatelé. "Oprávněnými uživateli" jsou:
Osoby smluvně vázané s Příjemcem licence a Účastnickými institucemi. Zaměstnanci na
plný a částečný úvazek (včetně pedagogických a výzkumných pracovníků, zaměstnanců a
pracovníků na smlouvu, dohodu o činnosti nebo o provedení práce) a studentů Příjemce
licence a Účastnických institucí a registrovaní uživatelé v případě veřejných nebo
vědeckých knihoven bez ohledu na to, kde se tyto osoby fyzicky nacházejí. Oprávněná
místa Příjemce licence a Účastnických institucí uvádí příloha B.
Příchozí. Návštěvníci, kteří nejsou smluvně vázáni k Příjemci licence a / nebo k
Účastnickým institucím, ale jsou fyzicky přítomni v Oprávněném místě Příjemce licence a /
nebo Účastnické instituce ("Příchozí").
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Přístup a ověřování Oprávněných uživatelů. Oprávněným uživatelům Příjemce licence
a Účastnických institucí bude udělen přístup k Licencovaným materiálům podle
následujícím způsobem:
IP adresy. Oprávnění uživatelé musí být identifikováni a ověřeni použitím IP adres ("IP")
poskytnutých Příjemcem licence Poskytovateli licence. Použití proxy serverů je oprávněné,
pokud IP adresa kteréhokoliv proxy serveru poskytuje vzdálený nebo off-campusový
přístup výhradně Oprávněným uživatelům. Oprávněné IP adresy jsou uvedeny v Příloze C.
Poskytovateli licence bude aktualizovaný seznam zasílán každoročně nebo podle potřeby.
Příjemce licence a Poskytovatel licence spolupracují na implementaci nových
autentizačních protokolů a postupů (jako je Shibboleth), tak jak jsou v době platnosti
Smlouvy vyvíjeny.
Ověření zajištěné Poskytovatelem licence. Pokud Poskytovatel licence umožňuje
alternativní způsoby přístupu a ověřování nad rámec zde popsaných metod zajišťovaných
Příjemcem licence, např. tím, že umožňuje uživatelům vytvořit osobní přihlášení z IP
adresy na kampusu (čímž umožňuje přihlašování na webové stránky dodavatele přes
uživatelské jméno a heslo) nebo ověřením zařízení, tak, že zařízení nebo aplikace jsou
identifikovány pomocí tokenu, cookies, nebo proxy poskytnutého dodavatelem, pak
Příjemce licence ani žádná Účastnická instituce neodpovídá ani neručí za nároky na
porušení nebo oprávněnost takového použití.
Oprávněné užití. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
veškeré užívání licencovaných materiálů využívat tak, jak je v souladu s právem České
republiky o autorských právech. Kromě toho mohou být Licenční materiály použity pro
účely výzkumu, vzdělávání nebo jiných nekomerčních použití takto:
Zobrazení. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mají právo
elektronicky zobrazovat Licencované materiály.
Digitální kopie. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
stáhnout a digitálně kopírovat přiměřenou část licencovaných materiálů.
Tisková kopie. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
vytisknout přiměřenou část licencovaných materiálů.
Úhrada nákladů na kopírování. Příjemce licence a Účastnické instituce mohou účtovat
přiměřený poplatek na pokrytí nákladů na kopírování nebo tisk částí licencovaných
materiálů pro Oprávněné uživatele.
Archivační / zálohovací kopie. Poskytovatel licence poskytne na vyžádání Příjemci licence
nebo si může Příjemce licence sám vytvořit jednu (1) kopii celé sady Licencovaných
materiálů, která bude udržována jako záložní kopie. Pokud je Smlouva ukončena nebo
Poskytovatel licence již Licenční materiály nenabízí online, mohou Příjemce licence a
Účastnické instituce použít záložní kopii k výkonu svých práv podle oddílu XII Trvalá práva
této Smlouvy.
Kopie v mezipaměti (Kešování). Pro zajištění efektivní užívání Licencovaných materiálů
Oprávněnými uživateli prostřednictvím vhodného prohlížeče nebo jiného softwaru smějí
Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé vytvářet místní digitální kopie
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licencovaných materiálů. Aby se předešlo pochybnostem, kopie v mezipaměti není
rozmnoženinou (§§ 12 a 13 AZ).

Užití pro výuku. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
poskytovat Oprávněným uživatelům po jedné kopii jednotlivých článků nebo položek
licencovaných materiálů v tištěné nebo elektronické podobě. Aby se předešlo
pochybnostem, výukové materiály v učebně znamenají distribuci kopie pro účely výuky pro
všechny jednotlivé Oprávněné uživatele v učebně na Oprávněných místech (Příloha B).
Uspořádání informací. Příjemci licence, Účastnickým institucím a Oprávněným uživatelům
je povoleno vybírat nebo používat informace obsažené v licencovaných materiálech pro
vzdělávací, vědecké nebo výzkumné účely, včetně vybírání a manipulace s informacemi
pro ilustrování, vysvětlení, příklady, komentáře, kritiky, výuku, výzkum nebo analýzy.
Kurzové balíčky (tiskové a elektronické). Příjemce licence, Účastnické instituce a
Oprávnění uživatelé mohou používat přiměřenou část licencovaných materiálů pro
přípravu kurzových balíčků nebo jiných vzdělávacích materiálů.
Kurzové rezervy (tiskové a elektronické). Příjemce licence, Účastnické instituce a
Oprávnění uživatelé mohou používat přiměřenou část licencovaných materiálů k použití v
souvislosti s konkrétními výukovými kurzy nabízenými Příjemcem licence a / nebo
Účastnickými institucemi.
Elektronické odkazy. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
poskytovat hypertextové odkazy na jednotlivé obsahové celky v Licencovaných
materiálech na webových stránkách nebo na webových sídlech Příjemce licence,
Účastnických institucí a Oprávněných uživatelů.
Vědecké sdílení. Oprávnění uživatelé mohou třetím stranám zaslat v tištěné podobě nebo
elektronicky minimální, nepodstatné množství licencovaných materiálů pro osobní potřebu
nebo vědecké, vzdělávací nebo výzkumné nebo profesionální užití, avšak v žádném
případě s cílem prodeje nebo pro komerční účely.
Dobývání z textů a dat. Oprávnění uživatelé mohou využívat licencované materiály k
uskutečňování a zapojení se do aktivit dobývání z textů a dat pro akademický výzkum,
vědecké a další vzdělávací účely a mohou využívat a sdílet výsledky dobývání z textů a
dat ve své vědecké práci a zpřístupnit výsledky k použití jiným uživatelům, pokud není
účelem vytvoření produktu pro použití třetími stranami, který by nahradil licencované
materiály. Poskytovatel licence po obdržení písemné žádosti spolupracuje s Příjemcem
licence a Oprávněnými uživateli v míře nezbytně nutné pro zpřístupnění licencovaných
materiálů způsobem a ve formě pro Oprávněného uživatele nejužitečnější. Poskytovatel
licence poskytne Příjemci licence na vyžádání kopie licencovaných materiálů pro účely
dobývání z textů a dat bez dalších poplatků.

Meziknihovní výpůjčka. Příjemce licence a Účastnické instituce smějí podle svého uvážení
příležitostné žádosti jiných institucí splnit v elektronické, papírové nebo jinak
zprostředkované podobě, což se běžně nazývá meziknihovní výpůjční služba ("MVS").
Poskytovatel licence souhlasí s tím, že elektronická podoba licencovaných materiálů může
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být použita jako zdroj pro MVS, přičemž články a / nebo kapitoly mohou být vytištěny a tyto
tištěné kopie mohou být doručeny poštou, faxem nebo na faxu založenou službou ke
splnění žádostí na MVS z akademické, výzkumné nebo jiné nekomerční knihovny. Žádosti
obdržené od komerčních společností nesmí být splněny. MVS prostřednictvím
bezpečného elektronického přenosu, jakým je například ARIEL, je přípustná. Takto
předávané soubory musí nést označení copyrightu a musí odpovídat autorskému právu
České republiky.
Bibliografické citace. Příjemce licence, Účastnické instituce a Oprávnění uživatelé mohou
při uvedení zdroje používat číselné údaje, tabulky a stručné výňatky z licencovaných
materiálů ve vlastních vědeckých, vědeckých a vzdělávacích pracích oprávněného
uživatele. Aby se předešlo pochybnostem, může Příjemce licence, Účastnické instituce a
Oprávnění uživatelé používat citační a abstraktové informace v profilech pedagogických a
výzkumných pracovníků, v seznamech publikací na webových stránkách institucí i
pedagogických a výzkumných pracovníků a vytvářet bibliografie a ukládat jednu kopii
jednotlivých dokumentů, které jsou součástí licencovaných materiálů, a to i do
zabezpečených osobních systémů pro bibliografické reference či správu citací.
Žádné omezení práv. Nic v této smlouvě, včetně, bez omezení na Oprávněná užití, nesmí
být vykládáno tak, aby se snížila práva a oprávnění Příjemce licence, Účastnických
institucí nebo Oprávněných uživatelů pokud jde o kterékoli z licencovaných materiálů,
včetně výjimek nebo omezení výhradních práv vlastníků autorských práv. Pokud jakýkoli
Obsah zahrnutý v licencovaných materiálech je ve veřejné doméně nebo byl vydán na
základě licencí Creative Commons nebo jiné otevřené licence, nesmí Poskytovatel licence
ukládat k tomuto Obsahu omezení přístupu, užívání nebo jiná než ta, která jsou v otevřené
licenci případně obsažena.
Právo autora užívat vlastní dílo. Bez ohledu na jakákoli opačná ustanovení v autorské
smlouvě mezi autorem a Poskytovatelem licence, musí autorům, kteří jsou Oprávněnými
uživateli Příjemce licence ("Autoři") a jejichž dílo ("Obsah") je Poskytovatelem licence
přijato k publikování v době trvání Smlouvy, být zachováno bezvýhradné, neodvolatelné,
celosvětové, bezplatné právo využívat Obsah pro vědecké a vzdělávací účely, včetně
archivace nebo ukládání Obsahu do institucionálních, tematických, národních nebo jiných
otevřených úložišť nebo archivů (včetně vlastních webových stránek autora nebo
ústavních serverů) a rovněž splňovat všechny grantové nebo institucionální požadavky
spojené s Obsahem. Příjemce licence, Účastnické instituce a Poskytovatel licence
spolupracují při zavádění postupů pro to, aby Poskytovatel licence ukládal Obsah do
institucionálního úložiště Příjemce licence a / nebo Účastnických institucí nebo aby Obsah
mohl být Příjemcem licence a / nebo Účastnickou institucí sklízen, jak se budou po dobu
trvání Smlouvy tyto postupy vyvíjet.
Aby se předešlo pochybnostem, je úmyslem Stran této Licenční Smlouvy, že autoři
Příjemce licence a Účastnických se institucí jsou oprávněnou třetí stranou tohoto
ustanovení Smlouvy. Nic v této části neodstraňuje ani neomezuje žádná další práva, která
by Příjemce licence nebo kterýkoli Autor mohl mít pro uložení, hostování nebo
zpřístupnění Obsahu publikovaného Poskytovatelem licence.
Definice:
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Autor: Autor díla vydávaného Poskytovatelem licence, který je oprávněným uživatelem
licencovaných materiálů.
Obsah: Autorova verze rukopisu přijatého k publikování (po recenzování a včetně revizí
z recenzního procesu, ale před redakcí pro tisk a konečným zveřejněním) jakéhokoli díla
autora, které bylo poskytovatelem licence přijato k publikování.
Vědecké a vzdělávací účely: Účely zahrnující výukové, výzkumné a institucionální potřeby,
zahrnující, ale ne omezeny na právo a) používat, reprodukovat, distribuovat, vykonávat a
zobrazovat Obsah v souvislosti s výukou, prezentací na konferencích a přednáškách; b)
plně využívat Obsah v budoucích výzkumech a publikacích; c) znovu publikovat,
aktualizovat nebo revidovat Obsah vcelku nebo jako část pozdějších publikací; d) splňovat
požadavky a podmínky výzkumných grantů nebo podpory zveřejňování poskytované
vládními agenturami nebo neziskovými nadacemi; e) poskytnout autorovu zaměstnavateli
některá nebo všechna výše uvedená práva, jakož i povolení používat Obsah v souvislosti
s administrativními činnostmi, jako jsou akreditace, povinné zprávy vládám a podobné
účely. Ve všech případech se očekává, že Autor a / nebo autorův zaměstnavatel budou
řádně citovat publikovanou verzi.
Úložiště nebo archivy: služby digitálního repozitáře s volným přístupem, jako jsou služby
poskytované autorovým zaměstnavatelem, akademickým konsorciem, tematicky
zaměřeným subjektem nebo vládní podpůrnou agenturou.
Rozsah Oprávněného užití.
Neomezený přístup. S výhradou podmínek Smlouvy musí mít Příjemce licence,
Účastnické instituce a jejich oprávnění uživatelé neomezený a současný přístup k
licencovaným materiálům.

V. ZVLÁŠTNÍ OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÝCH
MATERIÁLŮ
Neoprávněné použití. Příjemce licence ani Účastnické instituce nesmějí vědomě povolit
přístup k licencovaným materiálům nikomu jinému než oprávněným uživatelům.
Změna licencovaných materiálů. Příjemce licence ani Účastnické instituce nesmějí
upravovat ani manipulovat s licencovanými materiály bez předchozího písemného
souhlasu poskytovatele licence.

Odstranění oznámení o autorských právech. Příjemce licence ani Účastnické instituce
nesmějí odstraňovat, zakrývat nebo upravovat oznámení o autorských právech nebo jiná
oznámení obsažená v licencovaných materiálech.
Obchodní účely. Příjemce licence ani Účastnické instituce nesmějí používat licencované
materiály k obchodním účelům, včetně, ale bez omezení na prodej licencovaných
materiálů, placené používání licencovaných materiálů; ani Příjemce licence ani Účastnické
instituce nesmějí od Oprávněných uživatelů požadovat zvláštní poplatky za používání
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licencovaných materiálů nad rámec přiměřených nákladů na tisk nebo administrativu. Aby
se předešlo pochybnostem, výzkum prováděný Příjemcem licence, Účastnickými
institucemi a oprávněnými uživateli, který je podporován komerčním subjektem, se
nepovažuje za použití pro komerční účely.

VI. POVINNOSTI OBOU STRAN
Oznámení a náprava neoprávněného použití. Pokud se Příjemce licence a / nebo některá
z Účastnických institucí dozví o neoprávněném užívání Licencovaných materiálů a
nemůže je okamžitě napravit, oznámí to Příjemce licence okamžitě Poskytovateli licence.
Pokud se Poskytovatel licence dozví o neoprávněném užívání Licencovaných materiálů,
oznámí to Poskytovatel licence okamžitě Příjemci licence.
Pokud dojde k neoprávněnému použití, které způsobuje vážnou a bezprostřední materiální
škodu poskytovateli licence, může poskytovatel licence dočasně pozastavit přístup k
licencovaným materiálům (např. Blokováním IP adresy jednotlivého uživatele) za
předpokladu, že poskytovatel licence okamžitě informuje Příjemce licence o každém
takovém pozastavení, včetně důvodu zablokování a dalších podpůrných údajů. Taková
dočasná pozastavení budou mít co nejkratší možné trvání potřebné pro ukončení údajné
neoprávněné činnosti a zabránění jejímu opakování. Jakékoli neoprávněné použití, které
se považuje za porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy, se řídí níže uvedeným
oddílem XI včetně období pro nápravu.

VII. POVINNOSTI POSKYTOVATELE LICENCE
Poskytovatel licence vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že jeho plnění smlouvy naplní
nebo překoná oborové standardy a postupy. Poskytovatel licence dále souhlasí s těmito
výkonnostními standardy.
Dostupnost licencovaných materiálů. Počínaje dnem účinnosti Smlouvy dá Poskytovatel
licence Licencované materiály k dispozici Příjemci licence, Účastnickým institucím a
Oprávněným uživatelům.
Vyhledávání licencovaných materiálů. Poskytovatel licence dá Licencované materiály k
dispozici pro účely indexace a vyhledávání prostřednictvím vyhledávacích služeb Příjemce
licence a / nebo Účastnických institucí. Poskytovatel licence bude prodejcům
vyhledávacích služeb Příjemce licence a / nebo Účastnických institucí průběžně
poskytovat citace a úplná popisná metadata (včetně všech předmětových hesel, abstraktů
a klíčových slov) a plné texty potřebné k usnadnění optimální vyhledatelnosti a dostupnosti
Obsahu ve prospěch Příjemce licence, Účastnických institucí a oprávněných uživatelů.
Systémy vyhledávacích služeb jsou definovány jako uživatelské rozhraní a vyhledávací
systémy pro zjišťování a zobrazování Obsahu z lokálních, databázových a webových
zdrojů.
Trvalé odkazy. Poskytovatel licence bude dodržovat nejnovější verzi standardu OpenURL
(ANSI / NISO Z39.88) a bude poskytovat mechanismus pro trvalé odkazy na Obsah.

7/21

Smluvní podmínky on-line. Pokud poskytovatel licence požaduje, aby Oprávnění uživatelé
souhlasili s dodatečnými podmínkami týkajícími se používání licencovaných materiálů
(běžně označované jako „klikací licence“) nebo se jinak snaží klást Oprávněným
uživatelům podmínky prostřednictvím online termínů a podmínek, které se objeví pouhým
užíváním nebo prohlížením Licencovaných materiálů, tyto podmínky se nesmí podstatně
lišit od ustanovení této Smlouvy. Pokud by byl jakýkoli rozpor mezi těmito klikacími nebo
online smluvními podmínkami a touto smlouvou, přednost mají podmínky této smlouvy.
Aby se předešlo pochybnostem, Oprávnění autorizovaní uživatelé nejsou stranou této
smlouvy.
Dokumentace. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence, Účastnickým institucím a
oprávněným uživatelům úplné a aktuální pomocné informace (help) a provozní
dokumentaci v elektronické podobě.
Podpora. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence, Účastnickým institucím a
oprávněným uživatelům podporu pro aktivaci a instalaci libovolného softwaru
poskytovatele licence včetně potřebné asistence při implementaci. Poskytovatel licence
poskytne přiměřenou úroveň trvalé podpory, aby pomohl Příjemci licence, Účastnickým
institucím a oprávněným uživatelům při využívání licencovaných materiálů. Poskytovatel
licence zajistí pro zpětnou vazbu, řešení problémů nebo obecné otázky dostupnost svých
pracovníků prostřednictvím e-mailu a / nebo telefonu během průniku pravidelných
pracovních hodin poskytovatele licence a Příjemce licence a / nebo Účastnických institucí
od pondělí do pátku a bude reagovat včas.
Školení. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence, Účastnickým institucím a
oprávněným uživatelům odpovídající školení týkající se používání licencovaných materiálů
a jakéhokoli softwaru poskytovatele licence. Poskytovatel licence také poskytne další
školení zaměstnancům Příjemce licence a Účastnických institucí, pokud to bude nutné
kvůli aktualizacím nebo změnám licencovaných materiálů nebo jakéhokoli softwaru
poskytovatele licence.
Aktualizace. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence a Účastnickým institucím
pravidelné aktualizace systému jakmile budou k dispozici. Za aktualizace nebude účtovat
žádný další poplatek.
Kvalita služeb. Poskytovatel licence vynaloží přiměřené úsilí, aby zajistil, že server nebo
servery poskytovatele licence mají dostatečnou kapacitu a rychlost připojení, aby poskytly
Příjemci licence, Účastnickým institucím a jejich Oprávněným uživatelům v jejich místech
kvalitu služeb odpovídající soudobým standardům v odvětví poskytování informací online.
Poskytovatel licence vynaloží přiměřené úsilí, aby poskytoval nepřetržitou službu sedm (7)
dní v týdnu s průměrnou měsíční dostupností 98%. Výpadek 2% času měsíčně zahrnuje
pravidelnou nedostupnost kvůli údržbě serveru; instalaci nebo testování softwaru; načítání
nebo zpřístupnění dalších licencovaných materiálů, jak jsou postupně k dispozici; a
nedostupnost v důsledku selhání služby nebo zařízení, které jsou mimo kontrolu
poskytovatele licence (včetně problémů s veřejnými nebo soukromými telekomunikačními
službami nebo internetovými uzly nebo zařízeními). Poskytovatel licence může naplánovat
krátkou dobu nedostupnosti, ale učiní tak pouze tehdy, pokud 1. to oznámil Příjemci
licence nejméně 48 hodin předem a 2. to bude způsobem a v době, aby minimalizoval
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nesnáze způsobené Příjemci licence, Účastnickým institucím a jejich Oprávněným
uživatelům bez ohledu na to, kdy byla doručena oznámení.
Problémy s licencovanými materiály. Pokud Licencované materiály přestanou fungovat,
zobrazovat, načítat nebo poskytovat se ve shodě s podmínkami této Smlouvy, Příjemce
licence to bezprostředně oznámí Poskytovateli licence a Poskytovatel licence ihned
vynaloží maximální úsilí na co nejrychlejší obnovení přístupu k Licencovaným materiálům.
Pokud má tato neshoda podstatný vliv na užívání licencovaných materiálů na straně
Příjemce licence, účastnických institucí nebo oprávněných uživatelů a Poskytovatel
licence neopraví tuto neshodu do pěti (5) pracovních dnů, vrátí Poskytovatel licence
Příjemci licenci za tyto problémy alikvotní část z roční platby, kterou Příjemce licence hradí
podle této smlouvy.
Převod nebo akvizice titulů. Pokud je jakákoli část licencovaných materiálů převedena jiné
straně nebo od jiné strany získána, vynaloží poskytovatel licence nejvyšší úsilí, aby zajistil,
že Příjemce licence a Účastnické instituce v důsledku převodu nebo akvizice neztratili
přístup k Obsahu, na který se vztahuje tato smlouva. Všechna archivní a trvalá přístupová
práva, která byla udělena, budou respektována, ať Poskytovatel licence jedná jako
předávající nebo nabývající strana. Pokud Poskytovatel licence převede jakoukoli část
Licencovaných materiálů jiné straně, zaručí, že nabyvateli postoupí všechna práva a
povinnosti. Pokud Poskytovatel licence získává díla, na něž se vztahuje tato Smlouva,
vynaloží nejvyšší úsilí k získání práv k plnění podle této Smlouvy, včetně, avšak nikoliv
pouze trvalých přístupových práv. Poskytovatel licence souhlasí s komunikací se stranou,
od které získává díla, o výměně takových relevantních informací o platbách a právech. U
titulů časopisů bude Poskytovatel licence jednat v souladu se standardem NISO Transfer
Code of Practice1.
Úplnost Obsahu. Poskytovatel licence bude informovat Příjemce licence a / nebo
Účastnické instituce o případech, kdy se Obsah online liší od tiskové verze licencovaných
materiálů. Poskytovatel licence případně spolupracuje s Příjemcem licence s cílem
identifikovat a opravit chyby či opomenutí Obsahu, a pokud je to nutné, vynaloží
Poskytovatel licence přiměřené úsilí, aby zajistil, že Obsah online: 1. je alespoň tak úplný
jako licencované materiály v tiskové verzi nebo v jiném fyzickém formátu; a 2. představuje
úplnou, přesnou a včasnou repliku odpovídajícího Obsahu obsaženého v tištěných nebo
jiných fyzických verzích těchto materiálů.
S cílem usnadnit posouzení úplnosti Obsahu poskytne Poskytovatel licence na žádost
Příjemce licence zprávu o Obsahu v licencovaných materiálech na úrovni titulu, sešitu,
kapitoly nebo položky. Poskytovatel licence oznámí Příjemci licence Obsah, o němž je mu
známo nebo zjistil, že v licencovaných materiálech chybí, mimo jiné včetně obrázků,
stránek, problémů a kapitol.
Je-li online Obsah digitalizovanou verzí tiskového Obsahu a liší se od licencovaných
materiálů v tiskové verzi nebo verzi v jiném fyzickém formátu natolik, že je pro Příjemce
licence, Účastnické instituce nebo jejich oprávněné uživatele podstatně méně užitečný,
může se Příjemce licence domáhat ukončení Smlouvy pro porušení podle ustanovení o
ukončení Smlouvy v oddílu XI.
1

http://www.niso.org/workrooms/transfer/
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Oznámení o změnách licencovaných materiálů. Čas od času může poskytovatel licencí
přidávat, měnit nebo upravovat části licencovaných materiálů nebo migrovat licencované
materiály do jiných formátů. Pokud takové změny, úpravy nebo migrace mají nastat,
Poskytovatel licence oznámí takové změny Příjemci licence co nejdříve, avšak v žádném
případě ne méně než šedesát (60) dní před změnou. Pokud některá ze změn, úprav nebo
migrací způsobí, že licencované materiály budou pro Příjemce licence, Účastnické
instituce nebo jejich oprávněné uživatele podstatně méně užitečné, může se Příjemce
licence domáhat ukončení Smlouvy pro porušení podle ustanovení o ukončení Smlouvy v
oddílu XI.
Stažení licencovaných materiálů. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo stáhnout z
licencovaných materiálů jakoukoli položku nebo část položky, pro něž ztratil právo ji / je
zveřejnit nebo o nichž má oprávněné důvody domnívat se, že porušují autorská práva
nebo jsou hanlivé, obscénní, nezákonné nebo jinak nevhodné. Poskytovatel licence
poskytne Příjemci licence písemné oznámení o stažení takových materiálů co nejdříve,
avšak v žádném případě ne méně než třicet (30) dní před stažením a uvede položku nebo
položky, které budou staženy.
Pokud takové stažení způsobí, že licencované materiály budou pro Příjemce licence,
Účastnické instituce nebo jejich oprávněné uživatele méně užitečné, poskytovatel licence
nahradí Příjemci licence toto stažení v alikvotní částce z celkové platby, kterou Příjemce
licence za Licencované materiály hradí podle této Smlouvy. Pokud takové odstoupení
způsobí, že licencované materiály budou pro Příjemce licence, Účastnické instituce nebo
jejich oprávněné uživatele podstatně méně užitečné, může se Příjemce licence domáhat
ukončení Smlouvy pro porušení podle ustanovení o ukončení Smlouvy v oddílu XI.
Položkový seznam / Seznam titulů. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence před
začátkem kalendářního roku v době trvání smlouvy položkový seznam, který specifikuje
tituly obsažené v licencovaných materiálech pro další období. Poskytovatel licence
vynaloží přiměřené úsilí na aktualizaci položkových seznamů co nejdříve, jakmile se
informace o položkách změní a poskytne včas tyto informace systémům vyhledávacích
služeb a Příjemci licence na vyžádání. Pokud licencované materiály zahrnují Obsah, na
který se vztahuje Doporučená praxe NISO znalostních bází a souvisících nástrojů
(KBART)2, bude poskytovatel licence poskytovat seznamy přidělených licencí pro
licencované materiály ve formátu KBART včetně sloupce / pole pro datum (YYYY-MM)
doplnění.
Statistiky využití. Poskytovatel licence musí měsíčně poskytovat jak souhrnné údaje o
užívání systému, tak i podrobné údaje pro, Účastnické instituce, jednotlivé kampusy a
laboratoře. Statistiky musí splňovat nebo překračovat nejnovější požadavky COUNTER
Code of Practice3, týkající se včetně avšak nikoliv pouze ustanovení o důvěrnosti
informací o zákaznících. Kdykoliv jsou vydána nová Pravidla užívání COUNTER
(COUNTER Code of Practice) je poskytovatel licence povinen, aby v souladu s časovým
rámcem implementace specifikovaným COUNTER začal poskytovat statistiky užívání v

2
3

http://www.niso.org/workrooms/kbart
http://www.projectcounter.org/code_practice.html
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novém standardním formátu. Je více než žádoucí, aby Příjemce licence mohl pro
získávání statistik užívat protokol SUSHI4.
Poskytovatel licence neposkytne statistiky užívání Příjemce licence v žádné podobě bez
písemného oprávnění Příjemce licence žádné třetí straně s výjimkou situace, kdy třetí
strana vlastní práva k licencovaným materiálům. Poskytovatel licence neposkytne
statistiky užívání Účastnické instituce v žádné podobě bez písemného oprávnění
Účastnické instituce žádné třetí straně s výjimkou situace, kdy třetí strana vlastní práva k
licencovaným materiálům. Ve všech případech zveřejnění těchto údajů musí plně chránit
anonymitu jednotlivých uživatelů a důvěrnost jejich vyhledávání a musí být v souladu se
všemi platnými zákony o ochraně soukromí. Poskytovatel licence nesmí zveřejňovat nebo
prodávat jiným stranám údaje o použití nebo informace o Příjemci licence, o kterékoli
Účastnické instituci nebo jejich oprávněných uživatelích bez písemného souhlasu
Příjemce licence a / nebo účastnické instituce nebo podle požadavků zákona.
Důvěrnost osobně identifikovatelných informací. Poskytovatel licence souhlasí s tím, že
žádné osobní identifikační údaje, včetně, ale bez omezení na přihlašovací údaje
zaznamenané v systémových protokolech, IP adresy uživatelů přistupujících k systému,
uložená vyhledávání, uživatelská jména a hesla, nebudou sdíleny s třetími stranami, s
výjimkou odpovědi na soudní příkaz nebo jiný právní požadavek. Je-li Poskytovatel licence
ze zákona nebo soudním příkazem povinen sdělit osobně identifikovatelné informace o
způsobu užívání Oprávněným uživatelem, oznámí Poskytovatel licence, jakmile je to
možné předem Příjemci licence písemné oznámení, aby se Příjemce licence, Účastnická
instituce nebo Oprávnění uživatelé mohli domáhat ochranného příkazu nebo jiný
opravných prostředků. Poskytovatel licence oznámí Příjemci licence, Účastnické instituci a
oprávněným uživatelům co nejdříve, jakmile je to možné, pokud je bezpečnost jeho
systémů prolomena a důvěrnosti osobně identifikovatelných informací je tak ohrožena.
Používání technologie správy digitálních práv. Pokud Poskytovatel licence využívá nebo
implementuje jakýkoli druh technologie pro správu digitálních práv (DRM) pro řízení
přístupu k Licencovaným materiálům nebo jejich využívání, poskytne Příjemci licence
popis technických specifikací DRM a jak ovlivní přístup k nebo užívání licencovaných
materiálů. V žádném případě nemůže být technologie DRM použita takovým způsobem,
který omezuje užívací práva Příjemce licence nebo oprávněného uživatele, jak jsou
uvedena ve Smlouvě nebo v příslušných právních předpisech. Pokud užívání DRM
způsobí, že licencované materiály jsou podstatně méně užitečné pro Příjemce licence,
Účastnické instituce nebo jejich oprávněné uživatele, může se Příjemce licence domáhat
ukončen Smlouvy pro porušení podle ustanovení o ukončení Smlouvy v oddílu XI.
Použití technologie digitálního vodoznaku. Pokud poskytovatel licence využívá jakýkoli typ
vodoznaku pro libovolný prvek licencovaných materiálů, poskytovatel licence souhlasí s
tím, že vodoznaky nesníží čitelnost Obsahu a nezhorší kvalitu obrazu. Tyto vodoznaky
nesmějí obsahovat informace týkající se uživatele, včetně, ale nikoli pouze čísla účtu, IP
adresy a uživatelských jmen. Má-li být technologie digitálního vodoznaku implementována,
sdělí to Poskytovatel licence Příjemci licence nejméně třicet (30) dní před implementací a
poskytne mu technické specifikace použité technologie. Pokud použití technologie
vodoznaku způsobí, že licencované materiály jsou podstatně méně užitečné pro Příjemce
4

http://www.niso.org/workrooms/sushi/
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licence, Účastnické instituce nebo jejich oprávněné uživatele, může se Příjemce licence
domáhat ukončení této dohody pro porušení podle ustanovení o ukončení Smlouvy v
oddílu XI.
Interoperabilita s běžnými webovými prohlížeči. Poskytovatel licence vynaloží přiměřené
úsilí, aby zajistil, že licencované materiály budou přístupné a interoperabilní s běžnými
prohlížeči a nástroji pro přístup k internetu, včetně alespoň dvou nejdůležitějších verzí
(aktuální verze a předchozí verze) a všech souvisících vydání těchto verzí.
Branding. Poskytovatel licence poskytne Příjemci licence a Účastnickým institucím
možnost označit portál poskytovatele licence názvem a sídlem Příjemce licence a / nebo
Účastnických institucí na základě uvážení Příjemce licence.
Záznamy MARC. Pokud se to hodí pro licencované materiály, poskytne Poskytovatel
licence k datu účinnosti této Licenční smlouvy na základě žádosti Příjemce licence dávky
záznamů MARC v plné kvalitě OCLC obsahující specifikace Příjemce licence, a to bez
dodatečných nákladů. Aktualizace stávajících záznamů a záznamů nových titulů budou
poskytnuty na základě vzájemně dohodnutého harmonogramu v souladu s plánem
vydávání a dodávky nových publikací a ve formátu vhodném pro Příjemce licence a / nebo
Účastnické instituce.
Možnost otevřeného přístupu. Poskytovatel licence se zavazuje informovat Příjemce
licence o všech alternativních obchodních modelech v průběhu trvání Smlouvy, včetně, ale
nikoliv pouze modelech, které berou v úvahu jak předplatné časopisů, tak Poplatky za
zpracování článků (APC) pro otevřený přístup v tzv. hybridních časopisech. Pokud bude
Příjemce licence souhlasit s přechodem na jakýkoli takový alternativní obchodní model,
strany formalizují nový obchodní model v samostatné smlouvě podepsané oběma
stranami.
Pokud Česká republika nebo Evropská unie v době trvání Smlouvy zavedou politiku
otevřeného přístupu, smluvní strany na žádost Příjemce licence znovu vyjednají podmínky
Smlouvy v souladu s těmito zásadami.

VIII. POVINNOSTI PŘÍJEMCE LICENCE
Oznamování licenčních podmínek. Příjemce licence a Účastnické instituce vynaloží
přiměřené úsilí k tomu, aby Oprávněné uživatele dostatečně informovali o podmínkách, za
kterých jim Smlouva umožňuje přístup k licencovaným materiálům.
Ochrana před neoprávněným použitím. Příjemce licence a Účastnické instituce vynaloží
přiměřené úsilí, aby vyhradily přístup k licencovaným materiálům pouze oprávněným
uživatelům.
Zachování důvěrnosti přístupových hesel. Pokud je přístup k licencovaným materiálům
řízen použitím hesel, vynaloží Příjemce licence a Účastnické instituce přiměřené úsilí, aby
informoval oprávněné uživatele o tom, že by neměli sdělovat svá uživatelská jména a
hesla žádné třetí straně. Příjemce licence a Účastnické instituce rovněž vynaloží
přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti jakýchkoli institucionálních hesel poskytnutých
poskytovatelem licence.
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IX. TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva je platná od data účinnosti do data vypršení platnosti stanoveného v dodatku A,
pokud nebyla dříve ukončena v souladu s ustanoveními oddílu XI.

X. OBNOVENÍ
Smlouva je obnovitelná na konci současného funkčního období na dobu následujících
dvou (2) let, pokud některá ze stran nepředloží písemné oznámení o svém záměru zrušit
devadesát (90) dnů před uplynutím stávajícího období. Poskytovatel licence poskytne
Příjemci licence cenovou nabídku na všechny licencované materiály a pro všechny
Účastnické instituce nejméně devadesát (90) dnů před koncem stávajícího období (31. 12.
2020). S účinkem od roku 2019 mohou být poplatky na následující rok stanoveny tak, že
poplatky, které platí Příjemce licence se každoročně vynásobí (1 + HICP zveřejněný
Eurostatem). Pokud hodlá Poskytovatel licence ceny zvýšit, má Příjemce licence nejméně
90 dnů od data oznámení o zvýšení ceny, aby oznámil Poskytovateli licence, záměr zda
chce licence zrušit nebo znovu vyjednat.

XI. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ
Předčasné ukončení pro finanční obtíže. Příjemce licence může Smlouvu vypovědět bez
penalizace, pokud mu nejsou přiděleny dostatečné finanční prostředky na úhradu Obsahu,
které by umožnily Příjemci licence, aby v rámci svých správní kompetence pokračoval v
této Smlouvě. Pokud dojde k takové finanční situaci, oznámí Příjemce licence záměr
ukončit Smlouvu Poskytovateli licence co nejdříve, avšak nejpozději třicet (30) dní před
dalším datem platby a tento smluvní vztah skončí posledním dnem období, pro něž byla
platba uhrazena, a to bez jakékoli pokuty pro Příjemce licence s výjimkou zde
dohodnutých částečných plateb. Pokud dojde k takovému ukončení Smlouvy, zůstává
Příjemci licence a Účastnickým institucím v souladu s oddílem XII. trvalé právo na
licencované materiály, které byly v tomto období předplatného plně uhrazeny.
Ukončení pro porušení Smlouvy. Pokud se kterákoli strana domnívá, že druhá strana
podstatným způsobem porušuje závazky vyplývající ze Smlouvy, oznámí to písemně
straně, která porušuje, s podrobným popisem porušení. Porušující smluvní strana má lhůtu
šedesáti (60) dnů od obdržení oznámení, aby využila všech přiměřených prostředků k
nápravě údajného porušení a písemně oznámila druhé straně, že toto porušení odstranila.
Pokud porušení není odstraněno během šedesáti (60) dnů, má strana, která Smlouvu
neporušila, právo Smlouvu vypovědět bez dalšího upozornění. Smlouva je ukončena
dnem doručení takového oznámení.
Ukončení přístupu. Když je Smlouva ukončena, ať předčasným ukončením nebo jinak,
Poskytovatel licence má právo ukončit Příjemci licence, Účastnickým institucím a
oprávněným uživatelům přístup k licencovaným materiálům, kromě práv uvedených v
oddílu XII. Kromě toho mohou být oprávněné kopie licencovaných materiálů, které si
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vytvořili oprávnění uživatelé, i nadále uchovávány pro vzdělávací účely a používány za
podmínek Smlouvy.
Náhrady. Při předčasném ukončení podle Smlouvy s výjimkou Ukončení pro porušení
Smlouvy Příjemcem licence má Příjemce licence nárok na vrácení všech poplatků nebo
jejich poměrné části za dobu zbývající od data předčasného ukončení do původního konce
platnosti Smlouvy.

XII. TRVALÁ PRÁVA
Trvalá licence. Bez ohledu na jakoukoli jinou podmínku Smlouvy Poskytovatel licence
poskytuje Příjemci licence a Účastnickým institucím nevýhradní, bezúplatnou, trvalou
licenci pro celý systém omezený na území České republiky na použití všech
Licencovaných materiálů, které byly předpláceny nebo k nimž byl během trvání Smlouvy
placen trvalý licenční poplatek. Takové používání bude v souladu s ustanoveními
Smlouvy, a tato ustanovení přetrvají ukončení Smlouvy, ať nastane jakkoli. Příjemce
licence a / nebo Účastnické instituce budou mít přístup k těmto licencovaným materiálům
způsobem a formou v podstatě rovnocenným, jako je poskytuje přístup za trvání Smlouvy.
Pokud Poskytovatel licence nezprostředkuje přístup, může Příjemce licence uplatnit svá
práva k trvalému užívání tak, že zajistí v podstatě rovnocenný přístup k licencovaným
materiálům prostřednictvím archivní kopie nebo využitím služeb důvěryhodných archivů
třetích stran (například Portico) a / nebo se může zapojit do spolupráce při archivaci.
Archivní kopie. Poskytovatel licence dodá Příjemci licence na vyžádání, anebo Příjemce
licence sám má právo vytvořit jednu (1) kopii celé sady Licencovaných materiálů, která
bude uložena jako archivní kopie. Archivní kopie dodaná Poskytovatelem licence bude bez
DRM na odsouhlaseném vhodném médiu a případné poplatky za poskytnutí kopií budou
pouze na základě potřebného materiálu a času.
Pokud Poskytovatel licence ukončí nebo pozastaví prodej nebo poskytování
licencovaných materiálů, může Příjemce licence a Účastnické instituce takové archivované
licencované materiály používat za stejných podmínek, jaké jsou definovány ve Smlouvě.
Pokud má Příjemce licence záložní kopii licencovaných materiálů, jak je definována v části
IV, může záložní kopii použít jako archivní kopie.
Archivační služby třetích stran. Poskytovatel licence i Příjemce licence berou na vědomí,
že pro výkon práv Příjemce licence podle této části Smlouvy mohou obě strany využívat
služeb důvěryhodných archivů třetích stran a / nebo se účastnit spolupráce v oblasti
archivace. Poskytovatel licence souhlasí s tím, že bude spolupracovat s takovými
archivačními subjekty a / nebo iniciativami v rozumně potřebném rozsahu tak, že jim
zpřístupní licencované materiály pro účely archivace. Příjemce licence a / nebo Účastnické
instituce mohou trvale užívat důvěryhodný systém třetí strany nebo kooperační archiv k
přístupu nebo ukládání licencovaných materiálů, pokud je Příjemce licence a Účastnické
instituce užívají za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě.
Pokud Poskytovatel licence ukončí nebo změní podmínky své účasti na archivační službě
třetí strany, musí Poskytovatel licence předem informovat Příjemce licence a v dobré víře
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usilovat o vytvoření náhradního zajištění důvěryhodné archivace a trvalého přístupu k
licencovaným materiálům.

XIII. ZÁRUKY
Poskytovatel licence zaručuje, že má všechna potřebná zákonná a spravedlivá práva,
oprávnění a povolení, aby mohl Příjemci licence a Účastnickým institucím poskytovat
licenci k užívání licencovaných materiálů k účelům a za podmínek uvedených ve Smlouvě
a že užívání licencovaných materiálů oprávněnými uživateli v souladu s podmínkami
Smlouvy neporušuje autorská práva nebo jiná práva jakékoliv třetí strany.
Poskytovatel licence zaručuje, že fyzický předmět nebo médium, které obsahuje
Licencované materiály, bude po dobu devadesáti (90) dnů od dodání bez vad.
Požadavky na přístupnost. Poskytovatel licence zaručuje, že licencované materiály splňují
zákony a předpisy země původu poskytovatelů licence a odpovídají požadavkům
přístupnosti Iniciativy pro přístupnost webu, Pokyny pro přístupnost obsahu webu (WCAG)
2.0 na úrovni AA5 (Web Accessibility Initiative, Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG) 2.0 at level AA) nebo Pravidlům tvorby přístupných webových stránek6
založených na zákonech České republiky 365/2000 Sb. a 81/2006 Sb. Poskytovatel
licence souhlasí s tím, že okamžitě zodpoví a vyřeší jakoukoli stížnost týkající se
dostupnosti licencovaných materiálů.

XIV. OMEZENÍ ZÁRUK
Bez ohledu na cokoli jiného ve Smlouvě žádná ze stran neodpovídá za žádné nepřímé,
zvláštní, náhodné, trestné nebo následné škody, včetně, ale nikoli pouze za ztráty dat,
přerušení obchodů nebo ztráty zisků, které vyplývají z použití licencovaných Materiály
nebo nemožnosti používat Licencované materiály.
Poskytovatel licence neposkytuje žádné prohlášení ani záruku a výslovně odmítá jakoukoli
odpovědnost za Obsah libovolných licencovaných materiálů, včetně, avšak nikoli pouze za
chyby nebo vynechávky v nich obsažené, křivá obvinění, porušování práv na
zveřejňování, ochrany osobních údajů, ochranných známek, morálních práv nebo
zveřejnění důvěrných informací.
S výjimkou výslovných záruk uvedených jinde ve Smlouvě Poskytovatel licence odmítá
veškeré záruky, podmínky nebo vyjádření (výslovná, implicitní, ústní nebo písemná)
týkající se Licencovaných materiálů nebo jejich části, včetně, avšak nikoli pouze veškeré i
jen implikované záruky kvality, výkonu, obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro daný účel.

XV. NÁHRADY ŠKOD
5
6

http://www.w3.org/WAI/guid-tech.html
http://www.pravidla-pristupnosti.cz
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Poskytovatel licence poskytne odškodnění a vyviní Příjemce licence, Účastnické instituce
a oprávněné uživatele za jakékoli ztráty, nároky, náhrady škody, odškodnění, sankce nebo
zranění, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vzniknou jakýmikoliv
nároky třetí strany obviňující pro porušení autorských práv nebo jiné porušování
duševního vlastnictví vzniklé užíváním licencovaných materiálů Příjemcem licence nebo
Účastnické instituce nebo oprávněného uživatele. ŽÁDNÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
UVEDENÉ KDEKOLIV VE SMLOUVĚ SE NEVZTAHUJE NA TOTO ODŠKODNĚNÍ. Tato
část XV přetrvá ukončení Smlouvy.

XVI. PŘEVEDENÍ A PŘENOS
Žádná ze smluvních stran nemůže přímo ani nepřímo přivést všechna nebo část svých
práv nebo povinností podle Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé strany
kromě ustanovení oddílu VII. Žádná strana Smlouvy nesmí takový písemný souhlas
bezdůvodně zadržovat nebo odkládat.

XVII. ROZHODNÉ PRÁVO
Smlouva bude vykládána a vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, a to
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,
s vyloučením jakýchkoli zákonů, které by mohly nařídit uplatňování zákonů jiné jurisdikce.

XVIII. ŘEŠENÍ SPORŮ A MÍSTO KONÁNÍ
Pokud budou mít jakéhokoli spory nebo neshody vyplývající ze Smlouvy nebo souvisící se
Smlouvou, dohodly se strany, že v dobré víře uplatní snahu o vyřešení sporu v co nejkratší
možné době. Pokud uplatnění dobré víry nestačí stranám k vyřešení sporu, předloží spor
neformálnímu zprostředkování, jak je dále popsáno v tomto odstavci: Strany budou nadále
plnit své příslušné povinnosti podle Smlouvy, které nejsou sporem dotčeny. Strana, která
se dovolává zprostředkování, písemně oznámí druhé straně své rozhodnutí usilovat o
neformální zprostředkování a oznámení bude obsahovat popis sporných otázek včetně
navrhovaného řešení. Určení zástupci obou stran se pokusí o vyřešení sporu do pěti (5)
pracovních dnů po tomto oznámení. Pokud tito určení zástupci nemohou vyřešit spor,
strany se sejdou na vzájemně dohodnutém místě a popíší spor a své příslušné návrhy
řešení odpovědným vedoucím představitelům stran sporu, kteří budou jednat v dobré víře
k vyřešení sporu.
Není-li spor vyřešen do třiceti (30) kalendářních dnů od schůzky mezi vedoucími stranami,
může každá strana podat žalobu u soudu. Výhradní soudní pravomoc a místo výkonu
každé a všech žalob, které vyplývají ze Smlouvy nebo jsou jí podřízeny, je na státním
soudu příslušné jurisdikce, který se nachází v Praze v České republice. V průběhu
takového soudního řízení strany nadále plní ty své p
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XIX. VYŠŠÍ MOC
Ani jedna strana není odpovědná za škody, případně má právo ukončit Smlouvu pokud se
zpožďuje nebo je nemožné plnění pokud toto zpožďování nebo nemožnost Smlouvu plnit
je způsobeno vlivy, které smluvní strana nemůže ovlivnit včetně, nikoli však pouze zásahů
Božích, vládních omezení (včetně odmítnutí nebo zrušení exportních nebo jiných
potřebných licencí), válek, povstání, stávek nebo jiných pozastavení práce a / nebo
jakýchkoliv příčin, které strana, jejíž plnění je jimi ovlivněno, nemůže přiměřeně ovlivnit.
Pokud nastane situace zásahu vyšší moci, ovlivněná strana okamžitě písemně uvědomí
druhou stranu a uvede podrobnosti události, její předpokládané trvání a jak může být
plnění strany ovlivněno. Ovlivněná strana by měla obnovit svoji schopnost plnění jak je
rozumně možné poté, co přestanou účinky plné moci.

XX. ÚPLNOST SMLOUVY
Smlouva je úplnou dohodou stran a nahrazuje všechnu předchozí komunikaci, projevy
porozumění a souhlasu týkající se dotyčného předmětu, ať byly učiněny ústně nebo
písemně. Aby se předešlo pochybnostem, Smluvní podmínky on-line definované v oddílu
VII nemohou pozměňovat podmínky Smlouvy.

XXI. DODATKY
Žádná úprava nebo požadované odmítnutí kteréhokoliv ustanovení Smlouvy nemůže
nabýt platnosti jinak než jako psaný Dodatek podepsaný oprávněnými zástupci
Poskytovatele licence a Příjemce licence.

XXII. ODDĚLITELNOST
Pokud jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy je nebo kdykoliv se stane neplatným,
neoprávněným, nevymahatelným nebo ve sporu s právem, platnost oprávněnost a
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy tím nebude nijak umenšena ani
ovlivněna. Smluvní strany se zavazují nahradit tento neplatný, neoprávněný nebo
nevymahatelný závazek takovým novým platným, oprávněným a vymahatelným
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního
závazku i Smlouvě jako celku.

XXIII. ODMÍTNUTÍ SMLUVNÍCH PRÁV
Zřeknutí se kteréhokoliv z ustanovení Smlouvy nebude považováno za zřeknutí se
kteréhokoliv jiného ustanovení Smlouvy, stejně tak ani upuštění od porušování Smlouvy
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nelze považovat za pokračující upuštění od porušování téhož nebo jiných ustanovení
Smlouvy.

XXIV. OZNAMOVÁNÍ
Všechna oznámení podle Smlouvy musí být písemná a mohou být doručena osobně, nebo
budou považována za doručená během pěti (5) pracovních dnů po odeslání, pokud jsou
zasílána doporučenou poštou s požadavkem potvrzení o doručení. Pokud jsou oznámení
zasílána faxem nebo elektronickou poštou, musí být potvrzující kopie zaslány poštou nebo
osobně doručeny na uvedenou oznamovací adresu. Kterákoli ze stran může čas od času
změnit svou oznamovací adresu písemným oznámením druhé straně.
Oznamovací kontakt Poskytovatele licence:
Vydavatel
Adresa vydavatele
Město vydavatele
Stát vydavatele
Země vydavatele
Poštovní kód vydavatele
Oznamovací kontakt Příjemce licence:
Kontakt pro licenci:
Vedoucí licenčního a administrativního oddělení
CzechELib
Národní technická knihovna
Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
Telefon:
E-mail:
Kontakt pro fakturaci:
Kontakt pro technické záležitosti:

XXV. PROVEDENÍ
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních v anglickém jazyce, z nichž každé má platnost
originálu. Poskytovatel licence obdrží jedno vyhotovení a Příjemce licence obdrží dvě
vyhotovení.
Strany souhlasí s tím, že elektronicky podepsané verze této původně sepsané Smlouvy
jsou přijatelné namísto tištěných podepsaných kopií a že jsou platné v plném rozsahu a
účinku podle zákona.
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Na důkaz všeho výše uvedeného strany Smlouvu uvádějí v platnost svými příslušnými
řádně zmocněnými zástupci k datu uvedenému shora.

Poskytovatel licence:

_____________________________________ DATUM: _________________
Podpis oprávněného signatáře vydavatele

Jméno:
Postavení:
Adresa:
Telefonní číslo:
E-mail:

Příjemce licence:

_____________________________________ DATUM: ________________
Podpis oprávněného signatáře Příjemce licence

Jméno:
Ředitel
Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
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PŘÍLOHA A: OBCHODNÍ PODMÍNKY
Licencované materiály:
•
Název
•
Počet titulů, je-li to možné
•
Časové pokrytí, je-li to možné
•
Popis
Trvání smlouvy:
Podmínky přístupu: Neomezený a trvalý souběžný přístup pro všechny uživatele v
systému
Autentizace: ověřování IP adresy (viz Přílohu C pro IP adresy)
Poplatky a vyjednané slevy:
•
Celkový poplatek
•
Licenční poplatek za rok
•
průběžné poplatky, např. poplatek za případný přístup; uveďte případné zrušené
poplatky
•
jednorázové poplatky; uveďte jakékoli zrušené poplatky
Cenový strop:
Platební podmínky: Držitel licence uhradí roční poplatek za předplatné jednou splátkou.
Doplňkové produkty a vyjednané slevy:
Hluboce zlevněné tištěné tituly (DDP): Předplatné tisku bude volitelně k dispozici
zúčastněným institucím v těchto sazbách:
•
Předplacené tituly:
•
Nepředplacené tituly:
Slevy společnosti APC: Autoři licence a Účastnických institucí mají nárok na následující
slevy na poplatcích za zpracování článku v otevřeném přístupu (APC) během doby trvání
smlouvy:
•
Způsobilost: Slevy APC musí být k dispozici v případech, kdy je autor z Příjemce
licence nebo Účastnické instituce vedoucím nebo korespondenčním autorem.
•
Proces:
•
Slevy:
•
Hlášení: Poskytovatel licence bude každoročně hlásit Držiteli licence údaje o OA
autorech, platby APC a slevy.
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PŘÍLOHA B: OPRÁVNĚNÁ MÍSTA PŘÍJEMCE LICENCE A
ÚČASTNICKÝCH INSTITUCÍ
PŘÍLOHA C: IP ADRESY
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