
SMLOUVA 

o poskytování přístupu ke službě ČSN online 
pro čtení českých technických norem v elektronické podobě 

pro veřejné technické knihovny a studovny škol^ 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle § 5 a násl. zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany: 

ČESKÁ AGENTURA PRO STANDARDIZACI, příspěvková organizace 

zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 

IČ:06578705 

DIČ CZ06578705 

zastoupená Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem 

(dále jen „poskytovatel") 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 - Staré město 

IČ: 46747885 

DIČ: CZ46747885 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Liberec 

č. účtu: 305806603/0300 

Zastoupená: doc.RNDr. Miroslavem Brzezinou, Csc.- rektorem TUL 

(dále jen „objednatel") 

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu: 

Zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

A 



PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli přístup k českým 

technickým normám v elektronické podobě (dále jen ČSN) prostřednictvím systému ČSN online 

a pravidelně je aktualizovat a objednatel se zavazuje řádně platit poskytovateli za přístup 

sjednanou cenu. 

1.2 Přístup je umožněn do souboru všech platných ČSN. 

1.3 Poskytování ČSN včetně jejich aktualizace bude prováděno formou přístupu k serveru 
poskytovatele. Licenční a technické podmínky přístupu k ČSN jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 

AUTORSKÉ PRÁVO (COPYRIGHT) 

1.4 Vlastníkem dokumentů a držitelem copyrightu je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví (ÚNMZ), v případě převzetí evropské nebo mezinárodní technické normy do 

soustavy ČSN je vlastníkem autorských práv ke zpracování publikací vydávající organizace. 

Poskytovatelem služby ČSN online je Česká agentura pro standardizaci, příspěvková 

organizace. ̂  

DOBA PLNĚNÍ 

1.5 Přístup k základnímu souboru ČSN poskytovatel umožní objednateli v den nabytí účinnosti této 

smlouvy, jímž je den následující po dni přijetí platby za službu na účet poskytovatele. Přístup je 

možné prodloužit na další období prostřednictvím dodatku ke smlouvě. 

1.6 Aktualizace ČSN bude poskytovatele prováděna vždy nejpozději do konce kalendářního měsíce 

uvedeného v ČSN jako měsíc jejího vydání. 

KUPNÍ CENA 

1.7 Cena za poskytování přístup k hromadnému čtení ČSN je stanovena na jeden rok a činí 

10 000,- Kč. Přístup bude umožněn ze dvou zařízení. 

1.8 Kupní cena je splatná vždy do 14 kalendářních dnů od vystavení faktury. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1.9 Objednatel bere na vědomí, že ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ust. § 5 odst. 8 zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů rozmnožovány a rozšiřovány. 

§ 5 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 



1.10 Objednatel se dále zavazuje zabezpečit, aby poskytované ČSN byly zpřístupněny pouze jím 

určeným zaměstnancům a návštěvníkům knihovny nebo studovny. Uživatelé nesmějí sdělovat 

přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) jiné právnické nebo fyzické osobě nebo jinak 

neoprávněně nakládat s ČSN a to jakékoliv formě. 

1.11 Objednatel se zavazuje dodržovat licenční a technické podmínky přístupu k ČSN, které jsou 

přílohou č. 2 této smlouvy. Tyto podmínky musí být zpřístupněny i uživatelům, kteří budou 

systém používat. 

1.12 V případě výskytu vady způsobující omezení přístupu k ČSN se poskytovatel zavazuje tuto 

vadu odstranit bez zbytečného odkladu po jejím zjištění nebo po obdržení písemného 

oznámení objednatele o jejím zjištění nejdéle do 2 pracovních dnů. 

1.13 Za okolnosti vylučující odpovědnost poskytovatele za omezení přístupu k ČSN se považuje 

překážka, jež nastala nezávisle na vůli poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, 

jestliže nelze rozumně předpokládat, že by poskytovatel tuto překážku nebo její následky 

odvrátil nebo překoval, a že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1.14 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců od data účinnosti smlouvy. 

1.15 Tuto smlouvu mohou smluvní strany vypovědět, přičemž výpovědní lhůta činí jeden měsíc a 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé 

smluvní straně. 

1.16 V případě podstatného porušení podmínek této smlouvy jednou ze smluvních stran je druhá 

smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. 

1.17 V případě skončení smlouvy je objednatel povinen odstranit všechny ČSN ze všech svých 

nosičů dat a to nejpozději ke dni jejího skončení. K témuž dni poskytovatel odebere objednateli 

přístupová práva k ČSN. 

1.18 V případě prodlení poskytovatele s plněním jeho závazku ve lhůtě dle čl. 3.1 této smlouvy se 

poskytovatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za každý i započatý den 

prodlení se splněním jeho závazku. 

1.19 K zajištění technickoorganizačních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy je ze strany 

poskytovatele pověřen Ing. Křivánek (firmv.csnonline@aqentura-cas.cz) a ze strany 

objednatele je pověřena osoba uvedená v příloze č. 1 této smlouvy. 

1.20 ČSN se pouze pro účely této smlouvy rozumí samostatný dokument, který je v databázi 

systému ČSN online (česká technická norma a její přílohy, změny norem, technické 

normalizační informace a jiné dokumenty vydané poskytovatelem. 

mailto:firmv.csnonline@aqentura-cas.cz


1.21 Budou-li naplněny podmínky stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), bude tato smlouva uveřejněna v registru smluv v plném znění. Smlouvu v registru 

uveřejní poskytovatel. 



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.22 Změny a doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně. 

1.23 Dodací (doručovací) adresou je adresa sídla smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy. 

1.24 Tato smlouva a právní vztahy zní vyplývající se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

1.25 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti sní budou rozhodovány příslušným 

soudem. 

1.26 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti, jímž 

je den následující po dni přijetí platby za službu na účet poskytovatele. 

1.27 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno. 

V Praze dne J i ^ / f V Liberci dne ^ g . ( ] 2 - 2 0 1 9 

Za poskytovatele 

Mgr. Zdeněk Veselý 

generální ředitel 

Za objednatele 

/if.e. 
doc.RNDr. Miroslav Brzezina, Csc. 

rektor TUL 

Technická univerzita v Liberci 
StLidentská 1402/2 
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Přílohv: 

Příloha č. 1 - Údaje pro zpřístupnění systému ČSN online a pro fakturaci 

Příloha č. 2 - Licenční a technické podmínky přístupu k ČSN 


