Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
č.j. UKRUK/1276/2016
Smluvní strany:
Národní knihovna České republiky, státní příspěvková organizace zřízená MK ČR, se sídlem
Klementinum 190, Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 00023 221, DIČ: CZ00023221
Zastoupená Ing. Petrem Knížkem, náměstkem sekce Digitalizace a technologie,
dále jako „Národní knihovna ČR“
a
Univerzita Karlova v Praze, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČ: 00216208, DIČ:
CZ00216208
zastoupená Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou
dále jako „poskytovatel“
(dále společně jako „smluvní strany“¨)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
v platném znění (dále jen „Autorský zákon“) tuto Smlouvu o poskytování elektronických online
zdrojů (dále jen „smlouva“) takto :

Článek I – Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy jsou elektronické online zdroje, které poskytovatel sděluje veřejnosti na
svých webových stránkách a jejich nových částech umístěných na této doméně včetně poddomén:
- www.cuni.cz
Předmětem smlouvy jsou také další elektronické online zdroje, které poskytovatel sděluje
veřejnosti na svých webových stránkách umístěných na jiných doménách. Průběžně aktualizovaný
seznam těchto domén vede poskytovatel. Obě smluvní strany mohou navrhnout doplnění tohoto
seznamu.
2. Poskytovatel uděluje Národní knihovně ČR souhlas ke stahování, k trvalému uchovávání,
rozmnožování a zpřístupňování elektronických online zdrojů, které jsou předmětem této smlouvy,
prostřednictvím internetu na příslušné webové stránce Národní knihovny ČR (dále společně jako
„zpracování“). Národní knihovna ČR prohlašuje, že nebude zpracovávat elektronické online
zdroje, které jsou předmětem této smlouvy, za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu.
3. Souhlas poskytovatele se vztahuje rovněž na elektronické online zdroje, které poskytovatel na
doménách uvedených v odstavci 1. tohoto článku veřejně sděloval a vydal před uzavřením této
smlouvy.
4. Souhlas poskytovatele se vztahuje a zůstane zachován i v případě umístění (přesunu)
elektronických online zdrojů z domén uvedených v odstavci 1. tohoto článku na jiné domény
registrované poskytovatelem, pokud poskytovatel nesdělí Národní knihovně ČR, že tento souhlas
nedává.
5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn dle této smlouvy udělit souhlas se zpracováním
elektronických online zdrojů na svých webových stránkách. Poskytovatel bere na vědomí, že
Národní knihovna ČR není odpovědná za jakékoli porušení autorských či jiných práv třetích osob
v souvislosti s udělením souhlasu poskytovatelem se zpracováním elektronických online zdrojů

dle této smlouvy, ani že není povinná uspokojovat jakékoli nároky uplatněné třetími osobami
z titulu případného porušení jejich práv v souvislosti s touto smlouvou. Národní knihovna ČR
prohlašuje, že bude při zpracování elektronických online zdrojů postupovat poctivě a v dobré víře.
6. Pokud je elektronický online zdroj součástí databáze pořízené poskytovatelem, uděluje
poskytovatel Národní knihovně ČR souhlas s vytěžováním a zužitkováním celého obsahu databáze
nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části (§90 AutZ), a to za účelem zpracování
elektronických online zdrojů dle této smlouvy. Tento souhlas je bezúplatný.
7. Poskytovatel je povinen neprodleně a včas informovat Národní knihovnu ČR o každém
elektronickém online zdroji, který je součástí databáze, jejímž pořizovatelem je jiná osoba než
poskytovatel. Národní knihovna ČR bude při zpracování postupovat v dobré víře, že
pořizovatelem databáze je vždy poskytovatel, pokud nebude prokázán opak. Odpovědnost za
porušení práv a oprávněných zájmů třetích osob v důsledku porušení povinnosti vyplývající pro
poskytovatele z ustanovení tohoto odstavce nese poskytovatel.
8. Smluvní strany se dohodly, že veškerá plnění, která si dle této smlouvy poskytnou, a to včetně
práv a souhlasů ke zpracování dat, jsou bezúplatná. Veškeré náklady spojené se zpracováním
elektronických online zdrojů nese ze svého Národní knihovna ČR.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že poskytovatel může požádat Národní knihovnu ČR o stahování
a další zpracování elektronických online zdrojů v rozsahu a podle požadavků poskytovatele i nad
rámec této smlouvy. Kontaktní osobu jmenuje ředitel Ústavu výpočetní techniky Univerzity
Karlovy.
10. Smluvní strany se dále dohodly, že poskytovatel může, pokud o to Národní knihovna ČR písemně
požádá a technicky to umožní, ve svých prostorách na zabezpečeném terminálu poskytovat přístup
k elektronickým online zdrojům archivovaným v Národní knihovně ČR.
II. Zpracování elektronických online zdrojů
1. Elektronické online zdroje získané dle této smlouvy Národní knihovna ČR trvale uloží ve stejné
podobě, v jaké byly veřejně vydány poskytovatelem na internetu. Poskytovatel bere na vědomí, že
Národní knihovna ČR není schopna zajistit pokaždé úplnou podobu a obsah archivovaných
elektronických online zdrojů, a to s ohledem na možnosti používaných technologií v okamžiku
stahování dat. Tyto případy neznamenají porušení této smlouvy ze strany Národní knihovny ČR.
2. Národní knihovna ČR je oprávněna vytvářet záložní rozmnoženinu archivovaného elektronického
online zdroje ve svém záložním systému dle ust. § 37 odst. 1 Autorského zákona.
3. Národní knihovna ČR je oprávněna provádět nezbytně nutné technické úpravy změnou formátu
bez změny obsahu za účelem zachování dlouhodobého přístupu k archivovaným elektronickým
online zdrojům (migrace).
III. Autorská práva
1. Poskytovatel je povinen informovat a případně získat souhlas autora nebo subjektu vlastnícího
autorsko-majetková práva k elektronickému online zdroji o tom, že zdroj bude archivován v rámci
projektu WebArchiv Národní knihovny ČR a že bude poskytnut k online přístupu na internetu.
2. V případě, že autor nebo subjekt vlastnící autorsko-majetková práva zapoví poskytování
elektronického online zdroje k online přístupu na internetu, zavazuje se poskytovatel ihned o tom
uvědomit Národní knihovnu ČR, která učiní patřičná opatření.
3. Smluvní strany budou za účelem ochrany práv autorů a vlastníků autorsko-majetkových práv
k elektronickému online zdroji sledovat průběžně dodržování této smlouvy a příslušných právních
předpisů, zejména Autorského zákona.
4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si v nezbytné míře vzájemnou součinnost za účelem
dodržování ujednání v této smlouvě, jakož i vytvářet vhodné podmínky pro naplnění předmětu
smlouvy.

IV. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a může být ukončena výpovědí bez udání důvodů ve
výpovědní době tří měsíců nebo dohodou smluvních stran. Výpovědní doba počíná běžet prvním
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
2. Práva Národní knihovny ČR k elektronickým online zdrojům nabytá dle této smlouvy do
okamžiku jejího zrušení zůstávají zachována i po zrušení této smlouvy.
V. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí obecnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, a
v nezbytném rozsahu speciálními ustanoveními z. č. 121/2000 Sb., Autorského zákona.
2. Smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů, které dříve uzavřela Národní knihovna se
součástmi poskytovatele, nejsou ustanoveními této smlouvy dotčeny.
3. Smlouva může být zrušena, měněna a doplňována písemnou formou, podpisy zástupců obou
smluvních stran budou uvedeny na téže listině.
4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této smlouvy či spory vzniklé z užívání
předmětu smlouvy přednostně mimosoudní cestou a vynaložit při takových jednáních veškeré úsilí
k odvrácení nutnosti uplatňovat své nároky soudní cestou.
5. Smlouva je vyhotovena pěti stejnopisech (5) stejnopisech, přičemž Národní knihovna ČR obdrží
tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení.

V Praze dne ……………….

V Praze dne……………

…………………………..
Národní knihovna ČR
zastoupena
Ing. Petrem Knížkem
náměstkem sekce Digitalizace a technologie

……………………………
Univerzita Karlova v Praze
zastoupena
Ing. Miroslavou Oliveriusovou
kvestorkou

