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SMLOUVA 

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

v elektronické podobě pro knihovny^ 

č. smlouvy 

ČI. I 
Smluvní strany 

(1) Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, se sídlem 110 00 
Praha 1, Biskupský dvůr 1148/5, IČO: 06578705, DIČ: CZ06578705, zastoupená 
Mgr. Zdeňkem Veselým, generálním ředitelem, (dále jen "Poskytovatel"); 

(2) Technická univerzita v Liberci, se sídlem 461 17 Liberec 1, Studentská 1402/2, IČO: 
46747885, DIČ: CZ46747885, zastoupená doc.RNDr. Miroslavem Brzezinou, Csc., (dále jen 
"Objednatel") 

(Poskytovatel a Objednatel dále též jen společně a nerozdílně jako "Smluvní strany" nebo 
samostatně jako "Smluvní strana") 

dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tuto dále uvedenou smlouvu o poskytování přístupu 
ke službě ČSN online pro čtení českých technických norem v elektronické podobě pro 
knihovny, uzavřenou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 5 a násl. zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Smlouva"). 

(3) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v odstavci 1 a 2 odpovídají v době uzavření 
této Smlouvy skutečnosti a zavazují se, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé Smluvní straně. 

(4) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto právnímu 
jednání oprávněny. 

(5) Poskytovatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou na základě 
ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ"). Předmětem hlavní činnosti 

Dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 
služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Poskytovatele je mj. distribuce českých technických norem, normativních a technických 
dokumentů. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn k veškerým plněním podle této 
Smlouvy. 

Českou technickou normou (dále je „ČSN") se pouze pro účely této smlouvy rozumí 
samostatný dokument, který se nachází v databázi systému ČSN online (česká technická 
norma a její přílohy, změny, technické normalizační dokumenty a jiné dokumenty vydané 
Poskytovatelem). 

(6) Objednatel prohlašuje, že je provozovatelem knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., 
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb 
(knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že knihovna je 
vedena v evidenci knihoven Ministerstva kultury ČR pod označením (X-sigIa) LIDOOl. 
Objednatel prohlašuje, že má zájem umožnit přístup k ČSN prostřednictvím systému ČSN 
online uživatelům služeb knihovny. 

ČI. II 
Předmět Smlouvy 

(1) Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli přístup k ČSN 
v elektronické podobě prostřednictvím systému ČSN online a Objednatel se zavazuje řádně 
platit Poskytovateli sjednanou cenu. 

(2) Přístup je umožněn do souboru všech platných ČSN. 

ČI. III 
Autorské právo 

(1) Vlastníkem dokumentů a držitelem autorských práv k ČSN je ÚNMZ, v případě převzetí 
evropské nebo mezinárodní technické normy do soustavy ČSN je vlastníkem autorských práv 
vydávající organizace. Poskytovatelem služby je Česká agentura pro standardizaci, s.p.o. 

(2) ČSN nebo jejich části nesmějí být podle ustanovení § 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 bez souhlasu ÚNMZ. 

ČI. IV 

Cena a podmínky plnění 

(1) Cena za poskytování přístupu k ČSN je stanovena na jeden rok a činí 

10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 

(2) Cena je splatná do 14 kalendářních dnů od vystavení faktury Poskytovatelem. 

(3) Přístup k 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 
k souboru ČSN je možné po vypršení období prodloužit na další období prostřednictvím 
dodatku ke smlouvě. 
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ČI. V 
Povinnosti smluvních stran 

(1) Poskytovatel se zavazuje, že aktualizace souboru ČSN bude prováděna vždy nejpozději do 
konce kalendářního měsíce uvedeného v ČSN jako měsíc jejího vydání. 

(2) Poskytovatel umožní Objednateli přistupovat do souboru ČSN ze dvou zařízení. 

(3) Objednatel se zavazuje zabezpečit, že poskytované ČSN byly zpřístupněny pouze 
uživatelům služeb (příp, zaměstnancům) knihovny. Není dovoleno sdělovat přístupové údaje 
(uživatelské jména a heslo) jiné právnické nebo fyzické osobě nebo jinak neoprávněně 
nakládat s ČSN a to v jakékoliv formě. 

(4) Objednatel se zavazuje dodržovat licenční a technické podmínky přístupu k ČSN, které 
jsou přílohou 2 této smlouvy. Tyto podmínky se Objednatel zavazuje zpřístupnit i uživatelům 
služeb knihovny, kteří budou k souboru ČSN přistupovat. 

(5) V případě 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. 

(6) 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 překonal, a že by v době vzniku závazku tuto překážku mohl předvídat. 

ČI. VI 
Ostatní ustanovení 

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

(2) Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména pak 
ustanovení občanského zákoníku v jeho platném a účinném znění. 

(3) 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. 

(4) K zajištění technickoorganizačních záležitostí souvisejících s plněním této smlouvy je ze 
strany Poskytovatele pověřen Ing. Jiří Křivánek (firmv.csnonrme@agentura-cas.cz) a ze strany 
Objednatele je pověřena osoba uvedená v příloze 1 této smlouvy. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že předmět této Smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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(6) Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a 
podepsány Smluvními stranami, 

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou [2] stejnopisech s platností originálu, přičemž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

(8) Jsou-li, nebo stanou-li se, některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, 
nebo pokud by v této Smlouvě některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost 
ostatních ustanovení. Namísto neplatného nebo chybějícího ustanovení sjednají Smluvní 
strany takové platné ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu neplatného nebo 
chybějícího ustanovení. V případě, že se některé ustanovení Smlouvy ukáže být zdánlivým 
(nicotný právní akt), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení této Smlouvy podle 
ustanovení § 576 občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí, že v takovém případě zahájí 
neprodleně jednání za účelem změny takového ustanovení tak, aby se stalo platným, 
zákonným a vynutitelným a zároveň v nejvyšší možné míře zachovávalo původní záměr 
Smluvních stran ohledně ustanovení upravujícího danou otázku. 

(9) Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu 
uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany 
prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly 
neplatnost tohoto dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne V Liberci dne 2 1 - 0 2 - 2020 

Poskytovatel: Objednatel: 

Česká agentura pro standardizaci 

zastoupená 
Mgr. Zdeňkem Veselým 
generálním ředitelem 

Technická univerzita v Liberci 

zastoupená 
doc.RNDr. Miroslavem Brzezinou, Csc. 
rektorem xCoV.ve^^x 

Přílohv: 

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

Příloha č. 2 - Licenční a technické podmínky 
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