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Smlouva o zpřístupnění elektronických knih vydavatelů 
Elsevier, Springer, Taylor & Francis a J. Wiley 

mezi Národní technickou knihovnou a Technickou univerzitou v Liberci uzavřená 
podle § 1724-1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímiž stranami jsou 

Národní technická knihovna, 
příspěvková organizace zřízená ÍVIinisterstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
se sídlenn 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6/2710, 
datová schránka: SYd69w9 
IČO:61387142 DIČ: CZ61387142 
zastoupená Ing. IVIartinem Svobodou, ředitelenn 
(dále jen „NTK") 

a 

Technická univerzita v Liberci ^ 
veřejná vysoká škola ^ 
se Sídlem 461 17 Liberec 1. Studentská 2/1402 
datová schránka: td7j9ft 
IČO: 46747885 DIČ: CZ46747885 
zastoupená doc. RNDr. Miroslavem Brzezinou, CSc„ rektorem 
(dále jako "Členská instituce") 

(společně také jen „Smluvní strany") 

1. Preambule 

Vzhledem k tomu, že 

• NTK v souvislosti se svým pověřením vyjednávat podmínky zpřístupnění elektronických 
informačních zdrojů pro projekt CzechELib daným jí Členskou institucí ve Smlouvě o centralizo-
vaném zadávání zakoupila od vydavatelů Elsevier, Springer, Taylor & Francis a J. Wiley za své 
prostředky také kolekce elektronických knih, 

• NTK s těmito vydavateli sjednala, že tyto elektronické knihy jsou k disposici Členským institucím ^ 
projektu CzechELib účastnícím se konsorcií pro přístup k e-časopisům toho kterého vydavatele L J 
a jejich oprávněným uživatelům za podmínek dále uvedených, 

• Členská instituce získala v rámci projektu CzechELib přístup k e-časopisům vydavatelů Elsevier, 
Springer, Taylor & Francis a J. Wiley (dále jen „Vydavatelé"), 

• a Členská instituce má zájem tyto e-knihy využívat, 

uzavírají Smluvní strany tuto smlouvu o zpřístupnění níže definovaných elektronických knih 
Vydavatelů, která upravuje provozní a ekonomické podmínky zpřístupnění těchto e-knih (dále jen 
„Smlouva"). 
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3.1. Předmětem Smlouvy je: 

3.1.1. závazek NTK zprostředkovat bezplatně Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům, 
kteří získali v rámci projektu CzechELIb přístup k e-časopisům Vydavatelů, také přístup k E-
knihám Vydavatelů v ujednaném rozsahu a za stanovených podmínek, a 

3.1.2. závazek Členské instituce dodržovat Podmínky užívání ve vztahu k E-knihám a zajistit jejich 
dodržování ze strany Oprávněných uživatelů. 

4. Stanovení rozsahu přístupu k E-knihám 

4.1. Členská instituce má přístup k e-knihám v Seznamu e-knih toho či těch Vydavatelů 
uvedených v odst. 3.1.1. Smlouvy, k jejichž e-časopisům má v letech 2018 - 2020 přístup 
v rámci projektu CzechELib a pouze ve vztahu k těmto Vydavatelům může následně získat e-
knihy k trvalému užívání. Přístup je ze stejných IP adres, jako je k e-časopisům příslušného 
Vydavatele. 

4.2. Přístup oprávněné Členské instituce dle čl. 4.1 Smlouvy a jejích Oprávněných uživatelů do 
kolekcí jednotlivých Vydavatelů je určen obsahem Seznamu E-knih, a to po celý rok 2018. Na 
konci roku 2018 budou u Vydavatelů (vyjma vydavatele Springer| určeny seznamy e-knih do 
Konečných kolekcí, tedy seznamy knih jednotlivých Vydavatelů určených do trvalého užívání 

2. Definice pojmů • 

2.1. Členská instituce: Instituce, která jako účastník projektu CzechELib pověřila NTK k 
uskutečnění veřejné zakázky na opatření požadovaných elektronických informačních zdrojů, 
mimo jiné i od Vydavatelů. 

2.2. Seznam e-knih: Seznamy aktuálně zpřístupněných e-knih každého vydavatele jsou jako i 
nedílná součást Smlouvy uvedeny na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni- ^ 
nakup-e-knih#?e?nann. 

2.3. Konečná kolekce: E-knihy jednotlivých vydavatelů vybrané dle podmínek této Smlouvy a 
určené k trvalému užívání. 

2.4. E-knihy: jsou e-knihy Vydavatelů definované v čl. 4. Smlouvy a uvedené v Seznamu e-knih 
nebo v Konečných kolekcích. 

2.5. Kontaktní osoba: Osoba, která je pověřena Členskou institucí, resp. NTK k věcným jednání o 
přístupu k E-knihám. Jejich kontaktní údaje jsou uvedeny v odst. 7.4 Smlouvy. 

2.6. Licenční podmínky: Licenční podmínky pro přístup k nakoupeným E-knihám se řídí licenčními 
^ podmínkami obsaženými ve smlouvách s jednotlivými Vydavateli {dále jen „Licenční 

smlouvy"). Ty jsou jako nedílná součást Smlouvy uvedeny na stránce 
https://www.techlib.ez/cs/83848-konsorcialni-nakup-e-knih#smlouvy. 

2.7. Podmínky užívání: představují souhrn podmínek stanovených ve Smlouvě a v Licenčních 
podmínkách a platné právní úpravě, zejména v zákoně č. 121/2000 Sb., zákon o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), v platném znění. Pokud se znění Licenčních podmínek od znění zákona liší, 
mají Licenční podmínky přednost. 

2.8. Oprávněný uživatel: Oprávněnými uživateli Členské instituce jsou zpravidla zaměstnanci, 
studenti a jinak s Členskou institucí smluvně vázané fyzické osoby. Případné odchylky je 
nutné respektovat podle Licenčních podmínek vztahujících se k danému Vydavateli. 

3. Předmět Smlouvy 
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členské instituci. Členská instituce je následně oprávněna užívat pouze e-knihy v Konečných 
kolekcích a to trvale a za dodržování Podnnínek užívání. 

i 
4.3. Kolekce titulů e-knih vydavatele Springer je již nyní určena do trvalého užívání a je pevně 

stanovena v seznamu na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e- 
knih#KK_Springer a je tedy Konečnou kolekcí. Členská instituce bere na vědomí, že seznam 
poskytnutých e-knih je zcela v diskreci Vydavatele, resp. NTK. 

4.4. Kolekce titulů e-knih vydavatelů Elsevier, Taylor & Francis a J. Wiley jsou nyní širší a do 
trvalého užívání budou stanoveny na konci roku 2018 metodou výběru založeného na 
využívání toho kterého titulu z celé kolekce dostupné v roce 2018. Metoda bude přesně 
stanovena do konce června 2018 a zveřejněna na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848- 
konsorcialni-nakup-e-knih#Metoda. Členská instituce bere na vědomí, že finální seznam 
poskytnutých e-knih, obsah Konečných kolekcí, je zcela v diskreci Vydavatele, resp. NTK a 
bude určen podle Metody. 

4.4.1. Definitivní kolekce titulů e-knih vydavatele Elsevier do trvalého užívání bude do 31.12 2018 
uvedena v seznamu na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e- 
knih#KK_Elsevier 

4.4.2. Definitivní kolekce titulů e-knih vydavatele Taylor & Francis do trvalého užívání bude do 
31.12 2018 uvedena v seznamu na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni- 
nakup-e-knih#KK_T&F 

4.4.3. Definitivní kolekce titulů e-knih vydavatele J. Wiley do trvalého užívání bude do 31.12 2018 
uvedena v seznamu na stránce https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e- 
knih#KK_JWiley 

5. Práva a povinností NTK 

5.1. NTK se zavazuje zajistit Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům nevýhradní, 
nepostupitelné a bezúplatné právo využívat přístup k E-knihám v souladu s Podmínkami 
užívání. Po stanovení definitivních kolekcí podle čl. 4.4.1. až 4.4.3. bude toto právo trvalé ve 
vztahu k e-knihám v Konečných kolekcích. 

5.2. NTK poskytuje Členské instituci a jejím Oprávněným uživatelům provozní, informační a 
uživatelskou podporu přístupu a využívání E-knih do stanovení Konečných kolekcí. 

5.3. NTK zřídila pro provozní podporu Členských institucí a jejich Oprávněných uživatelů webové 
stránky https://www.techlib.cz/cs/83848-konsorcialni-nakup-e-knih, kde jsou dostupné 
zejména Licenční podmínky a aktuální informace o tomto konsorciálním nákupu e-knih. 

5.4. NTK neodpovídá za nemožnost stahování E-knih, resp. jejich kapitol s ohledem na 
požadované technické {SW a HW) požadavky Vydavatele. 

5.5. Členská instituce bere na vědomí a výslovně souhlasí, že pokud poruší Podmínky užívání ona 
sama nebo její Oprávněný uživatel, je NTK oprávněna odstoupit od této Smlouvy. Členská 
instituce bere na vědomí a výslovně souhlasí, že pokud poruší Podmínky užívání ona sama 
nebo její Oprávněný uživatel, je Vydavatel oprávněn provést veškerá potřebná opatření, 
včetně omezení či ukončení přístupu Členské instituce k E-knihám v Seznamu E-knih nebo v 
Konečných kolekcích. 

5.6. Pokud bude přístup k některé z E-knih pozastaven či omezen v důsledku porušení smluvních 
povinností či licenčních podmínek ze strany NTK, učiní NTK neprodleně veškeré potřebné 
kroky k nápravě. Členská instituce bere na vědomí a souhlasí s tím, že vzhledem 
k bezplatnému poskytnutí E-knih nemá vůči NTK nárok na žádnou náhradu škody v důsledku 
takového pozastavení či omezení přístupu k E-knihám a vzdává se náhrady veškeré újmy 
takto vzniklé. 

O 
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5.7. Pokud bude přístup k některé z E-knih pozastaven či omezen v důsledku porušení snnIuvníCk 
povinností ze strany Vydavatele, učiní NTK neprodleně veškeré potřebné kroky vedoucí k ^ 
nápravě. Členská instituce bere na vědomí a souhlasí s tím, že vzhledem k bezplatnému 
poskytnutí E-knih nemá vůči NTK nárok na žádnou náhradu škody v důsledku pozastavení či 
omezení přístupu k E-knihám. 

6. Práva a povinnosti Členské instituce 

6.1. Členská instituce a Oprávnění uživatelé jsou oprávněni a povinni využívat přístup k E-knihám 
pouze v souladu s Podmínkami užívání, a to jak po dobu trvání této Smlouvy, tak i po jejím 
ukončení, to jest ve vztahu k E-knihám obsaženým v Konečných kolekcích určených 
k trvalému užívání. 

6.2. Členská instituce podpisem Smlouvy prohlašuje, že se seznámila s Podmínkami užívání a že 
s jejich zněním souhlasí. 

6.3. Členská instituce je povinna seznámit uživatele E-knih s Podmínkami užívání, zejména v tom 
smyslu, kdo jsou Oprávnění uživatelé a jaké je oprávněné užívání E-knih každého jednotlivého 
Vydavatele. Členská instituce je povinna zajistit, že přístup k E-knihám budou mít pouze 
Oprávnění uživatelé. Členská instituce je povinna splnit zejména veškeré své povinnosti 
zachování důvěrnosti přístupových oprávnění podle Licenčních podmínek. 

6.4. Členská instituce se zavazuje Podmínky užívání dodržovat a zavazuje se zajistit, aby je 
dodržovali i její Oprávnění uživatelé. Pokud Členská instituce zjistí jakékoliv porušování 
Podmínek užívání ze strany své nebo svých Oprávněných uživatelů, poskytne NTK či 
Vydavateli maximální součinnost zejména při identifikaci a nápravě porušení Podmínek 
užívání. 

6.5. Členská instituce není oprávněna umožnit využívání E-knih třetím osobám žádným 
způsobem, kromě případů výslovně uvedených v Podmínkách užívání. Pokud Členská 
instituce tato oprávnění překročí, odpovídá za veškerou vzniklou škodu a jedná se o závažné 
porušení této Smlouvy. 

6.6. Pokud bude přístup k některé z E-knih pozastaven či omezen v důsledku porušení Podmínek 
užívání ze strany Členské instituce či jejího Oprávněného uživatele, učiní Členská instituce 
neprodleně veškeré potřebné kroky k nápravě a nese veškeré případné náklady, které tím 
mohou NTK vzniknout. 

^ 6.7. Pokud bude přístup k některé z E-knih trvale zastaven vydavatelem v důsledku závažného 
^ porušení Podmínek užívání ze strany Členské instituce či jejího Oprávněného uživatele, 

odpovídá Členská instituce za veškerou vzniklou škodu a jedná se o závažné porušení této 
Smlouvy. 

6.8. Členská instituce se tímto zavazuje uhradit NTK veškeré škody a sankce (smluvní pokuty, 
úroky, jiné nárokované náklady), jež budou ze strany Vydavatele či jiné osoby nárokovány po 
NTK z důvodu porušení Podmínek užívání ze strany Členské instituce či jejích Oprávněných 
uživatelů. 

6.9. Členská instituce je povinna bez zbytečného prodlení oznámit NTK jakékoli změny údajů o 
instituci, o jejím statutárním zástupci a o Kontaktní osobě. 

6.10. Členská instituce se zavazuje spolupracovat s NTK na hodnocení dopadů tohoto 
konsorciálního nákupu e-knih. V tomto smyslu se zavazuje poskytovat na vyžádání NTK 
účinnou spolupráci při zpracování zpráv. 

7. Práva a povinnosti obou smluvních stran 



. Smluvní strany berou na vědonní, že práva k E-knihám jsou chráněna příslušnými právními 
předpisy států podle sídla vydavatele E-knih a mezinárodními dohodami o autorských a 
obdobných právech. 

7.2. Smluvní strana, která porušila Podmínky užívání: 
7.2.1. je povinna bezodkladně přijmout opatření směřující k nápravě a odstranění důsledků 

takového porušení, 
7.2.2. odpovídá za veškerou způsobenou škodu. 

7.3. Jakmile jedna ze stran Smlouvy zjistí, že přístup k E-knihám byl pozastaven nebo omezen, 
upozorní na to bez zbytečného odkladu druhou stranu Smlouvy. 

7.4. Ve všech záležitostech týkajících se využívání a přístupu k E-knihám jednají Kontaktní osoby 
Smluvních stran. Smluvní strany mají právo změnit Kontaktní osobu oznámením druhé 
Smluvní straně, změna nabývá účinnosti dne následujícího po dni oznámení změny. Pokud 
bude Kontaktní osoba dlouhodobě nepřítomná, je Smluvní strana povinna jmenovat jejího 
zástupce tak, aby se druhá Smluvní strana dozvěděla kontaktní údaje o jejím zástupci 
nejpozději při prvním pokusu o komunikaci s Kontaktní osobou před nebo v době její 
dlouhodobé nepřítomnosti. 

7.4.1. Kontaktní osoba za Členskou instituci O 
Mgr. Jitka Vencláková, 
pověřená osoba 
Poštovní adresa: 461 17 Liberec 1, Studentská 1402/2 
E-mail: jitka.venclakova@tul.cz  
Telefon: 485 352 516 

7.4.2. Kontaktní osoba za NTK 
Ing. Tereza Tůmová, 
Poštovní Adresa: 160 80 Praha 6, Dejvice, Technická 6 
E-mail: Tereza.Tumova@techlib.cz  
Telefon: 232 002 572 

8. Trvání Smlouvy 

8.1. Smlouva se uzavírá do doby stanovení Konečných kolekcí. Smluvní strany pro vyloučení 
pochybností uvádějí, že Členská instituce a její Oprávnění uživatelé jsou povinni dodržovat 
Podmínky užívání ve vztahu k E-Knihám v Konečných kolekcích určených do trvalého užívání 
také po zániku této Smlouvy, tedy po zprostředkování Konečných kolekcí. Ukončení této 
Smlouvy dále nemá vliv na právo NTK na náhradu škody a úhradu jiných sankcí. 

8.2. NTK je oprávněna odstoupit od Smlouvy nebo její části ve vztahu k určitému vydavateli 
pokud Členská instituce nebo její Oprávněný uživatel závažně poruší Smlouvu nebo Licenční 
podmínky. 

8.3. Odstoupení od Smlouvy ve vztahu k určitému vydavateli má za následek trvalé ukončení 
přístupu k E-knihám tohoto vydavatele, nemá však vliv na přístup k E-knihám ostatních 
vydavatelů. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí zákony České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, příslušnými ustanoveními zákona 
č. 121/2000 Sb., o autorském právu, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon). 

9.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající ze Smlouvy je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo 
nevymahatelným jako celek nebo jeho část, taková neplatnost nebo nevymahatelnost 

O 
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nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy 
a Smluvní strany se zavazují nahradit tento neplatný nebo nevymahatelný závazek takovým ^ 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat předmětu původního závazku. Smluvní strany se zavazují takový nesoulad 
odstranit v co nejkratší době. 

9.3. Smluvní strany jsou povinny spolupracovat v takovém rozsahu, aby mohly řádně a včas 
realizovat svá práva a plnit závazky plynoucí ze Smlouvy a aby nedocházelo k jejich 
porušování nebo porušování smluv s vydavateli E-knih. 

9.4. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory 
vyřešeny u místné příslušného soudu v České republice. 

9.5. Všechny písemnosti dle této Smlouvy budou doručovány na adresu podle odst. 7.4. 
Smlouvy. V technických záležitostech, zejména ve věcech přístupu k E-knihám je možné 
doručování mezi Kontaktními osobami prostřednictvím emailu se vzájemným potvrzením. 
Jakákoliv jiná písemnost, jejíž doručení Smlouva předpokládá nebo umožňuje, bude 
považována za doručenou, pokud byla doručena Smluvní straně na adresu Kontaktní osoby. 
Odmítnutí Smluvní strany převzít dokument bude mít stejné důsledky jako doručení 
dokumentu v den odmítnutí. 

9.6. Změny nebo doplňky Smlouvy s výjimkou Licenčních podmínek a Seznamu e-knih musí být 
sepsány písemně formou číslovaných dodatků, jež se po podpisu oběma účastníky stávají 
nedílnou součástí Smlouvy. 

9.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle podmínek stanovených zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv zveřejní NTK. 

9.8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jí a že ji 
podepisují podle své pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek. 

9.9. Smlouva je sepsána na šesti stranách. Pokud je Smlouva podepisována v tištěné podobě, je 
vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. Pokud je Smlouva podepisována v elektronické podobě, je vyhotovena v jednom 
stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami. Fyzicky podepsané smlouvy budou 
zaslány poštou na sídlo Členské instituce, elektronicky podepsaná smlouva do datové 
schránky Členské instituce. 

V Praze dne^í:.V.'2018 dne j^.s: 2018 
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