SMLOUVA O UŽIVATELSKÉM KONTĚ
(právnická osoba)
I. Smluvní strany
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
se sídlem Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové,
organizace zřízená Královéhradeckým krajem
zastoupená Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou
IČ: 00412821
Bankovní spojení: 35338511/0100
dále jen SVK HK
a
Název knihovny, Sigla :
Zastoupená (jméno statutárního zástupce):
Sídlo:
E-mail kontaktní osoby:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
dále jen Knihovna
II. Předmět smlouvy
SVK HK se zavazuje zřídit pro Knihovnu Uživatelské konto za účelem zajištění elektronické
komunikace s Knihovnou v systému elektronického dodávání elektronických rozmnoženin
dokumentů pro interní potřebu Knihovny nebo pro osobní potřebu uživatelů, tj. pro účely
výzkumu a soukromého studia ve smyslu § 18 odst. 2 a § 101 odst. 9 písm. f) AZ, a to
v rozsahu a za podmínek specifikovaných níže v této smlouvě.
Službou EDD, tj. elektronickým sdělováním děl, se rozumí zpřístupňování děl typu document
delivery za použití síťových elektronických informačních a komunikačních technologií
zahrnující i zhotovení elektronické rozmnoženiny zveřejněného díla Knihovně nebo uživateli.
Plnění dle této smlouvy bude SVK HK poskytovat ze svých knihovních fondů tzv. služby
EDD dle zákona č. 257/2001 Sb., v pl. zn.
Knihovna se zavazuje uhradit čtvrtletně (vždy do 21. dne prvního měsíce následujícího
čtvrtletí) faktury za dodané dokumenty, dále užívat služby EDD v souladu s touto smlouvou a
poskytovat Národní knihovně požadovanou součinnost za podmínek níže v této smlouvě
ujednaných.
Všeobecné podmínky pro poskytování služeb EDD jsou publikované a přístupné na serveru
SVK HK www.svkhk.cz a jsou součástí této smlouvy.

Knihovnou se dle této smlouvy rozumí česká knihovna ve smyslu § 2 písm. a) knihovního
zákona, která má sídlo na území České republiky.
III. Uživatelské konto
Uživatelským kontem se rozumí chráněný prostor na zabezpečeném serveru SVK HK
vybavený systémem autentizace přístupu, zejména za účelem autorskoprávní ochrany děl a
ochrany Knihovny před neoprávněným užitím sdělovaných děl. Uživatelské konto je
vyhrazeno pouze pro Knihovnu a umožňuje jí komunikovat s SVK HK, objednávat i přijímat
služby EDD a zjišťovat informace o poplatcích za služby EDD.
Na Uživatelském kontě eviduje SVK HK specifikaci poskytnutých služeb EDD Knihovně dle
této smlouvy včetně jejich vyúčtování.
Uživatelské konto se Knihovně zpřístupňuje pod jejím přístupovým heslem. Uživatelské
konto je třetím osobám nepřístupné. Pro účely této smlouvy se má za to, že každé použití
přístupového hesla za účelem přístupu na uživatelské konto a za účelem čerpání služeb EDD
se děje vždy se souhlasem Knihovny a je důkazem souhlasu Knihovny s plněním dle této
smlouvy. Takovéto elektronické použití přístupového hesla má stejné právní účinky jako např.
písemná objednávka Knihovny na dodávku služeb EDD podepsaná pracovníkem Knihovny.
Práva a povinnosti dle této smlouvy vznikají bez výjimky přímo Knihovně a k tíži
Uživatelského konta, přičemž SVK HK není povinna prověřovat osobu, která se přihlásila na
Uživatelské konto a použila přístupové heslo.
IV. Práva a povinnosti SVK HK
1. SVK HK se zavazuje pro Knihovnu :








zřídit, zpřístupňovat a spravovat Uživatelské konto na serveru SVK HK
zajišťovat poskytování služby EDD objednané prostřednictvím Uživatelského
konta
vést na Uživatelském kontě přehled a specifikaci poskytnutých a objednaných
služeb EDD
uvádět na Uživatelském kontě informaci o poplatcích za elektronicky dodaný
dokument
zaslat Knihovně do 7 dnů po skončení čtvrtletí fakturu za služby EDD v daném
čtvrtletí
vyřizovat reklamace související s poskytováním služby EDD
neumožnit užívání Uživatelského konta neoprávněným subjektům

2. SVK HK má právo aktualizovat ceny služeb uvedené v Ceníku služeb EDD, o čemž
bude Knihovna předem informována elektronickou zprávou na svém Uživatelském
kontu a dále na serveru SVK HK www.svkhk.cz.
V. Práva a povinnosti SVK HK v režimu služby EDD

1. SVK HK je povinna zabezpečit Knihovně službu EDD v souladu s touto smlouvou,
zákonem č. 257/2001 Sb., v pl. zn. a všeobecnými podmínkami pro poskytování
služeb EDD publikovanými a přístupnými na serveru www.svkhk.cz.
2. SVK HK je oprávněna přerušit poskytování služby EDD, pokud zjistí porušení této
smlouvy ze strany Knihovny, a to až do doby odstranění vadného stavu nebo zjednání
nápravy.
VI. Práva a povinnosti Knihovny
1. Knihovna je oprávněna využívat Uživatelské konto k objednávání a přijímání
objednaných služeb EDD.
2. Knihovna má povinnost platit čtvrtletně (vždy do 21. dne následujícího čtvrtletí)
faktury za služby EDD.
3. Knihovna není oprávněna poskytnout přístupové heslo Uživatelského konta třetím
osobám a je povinna informovat okamžitě SVK HK o každém zneužití Uživatelského
konta. Knihovna odpovídá za případnou škodu, která vznikne zneužitím přístupového
hesla.
4. Knihovna je oprávněna využívat službu EDD po dobu trvání této smlouvy za účelem
pořizování uživatelských rozmnoženin děl ve formě jedné tiskové papírové
rozmnoženiny prostřednictvím dočasné elektronické rozmnoženiny.
5. Knihovna bere na vědomí, že k interní nebo osobní potřebě (výzkum a soukromé
studium) dle této smlouvy a autorského zákona může sloužit pouze tisková (papírová)
rozmnoženina, nikoli elektronická dočasná rozmnoženina, tj. podoba zaslaného
dokumentu, která byla použita pouze pro usnadnění a urychlení komunikace a přístupu
k původní předloze, pokud tuto formu rozmnoženiny objednala.
6. Jakékoli jiné užití elektronických rozmnoženin dokumentů dodaných prostřednictvím
služby EDD, zejména zpracování (např. krácení, adaptace nebo překlad) s výjimkou
zpracování pro interní nebo osobní potřebu, dále rozmnožování, rozšiřování a
poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a užití pro podnikání
hospodářské účely je výslovně zakázáno.
7. Knihovna je oprávněna zhotovit z poskytnuté elektronické dočasné rozmnoženiny
dokumentu dle této smlouvy pouze jednu tiskovou (papírovou) rozmnoženinu, popř.
jednu náhradní tiskovou (papírovou) rozmnoženinu, pokud předchozí bude pro vadné
vytištění nekvalitní.
8. Knihovna je povinnna po zhotovení jedné tiskové (papírové) rozmnoženiny, popř.
jedné náhradní tiskové (papírové) rozmnoženiny, vymazat (zničit) uvedenou
elektronickou dočasnou rozmnoženinu zaslaného dokumentu, resp. všechny
elektronické soubory ji obsahující.
9. Knihovna je povinna zdržet se jakéhokoli jednání, opomenutí či nedbalosti, jež by
vedly k ohrožení či porušení zejména osobnostních práv, autorsko-majetkových práv
autora, dědiců, správců díla.

10. Z důvodu vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv k dílu bude
elektronická rozmnoženina poskytnutá SVK HK označena viditelně a neodstranitelně
tímto textem : „EDD/SVK HK – tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely
výzkumu a soukromého studia“. Je výslovně zakázáno toto označení elektronické
a následné papírové rozmnoženiny jakkoli měnit, zakrývat nebo odstraňovat, jakož i
měnit formát elektronické podoby dodaného dokumentu.
11. Knihovna může objednat u SVK HK prostřednictvím svého Uživatelského konta pro
uživatele meziknihovní službu EDD pouze pod podmínkou, že předem uzavřela
s uživatelem písemnou Smlouvu o poskytování služby elektronického dodávání
dokumentů Koncovému uživateli, jejíž vzor je Přílohou této smlouvy.
VII. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou písemného dodatku ke
smlouvě, schváleného oběma smluvními stranami.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude SVK HK
poskytovat veřejnosti služby EDD.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smlouva skončí uplynutím sjednané doby, může být dále ukončena před uplynutím
sjednané doby písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu s 30
denní výpovědní lhůtou ode dne doručení výpovědi.
5. SVK HK je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud Knihovna závažným
způsobem poruší tuto smlouvu.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží SVK
HK a jeden stejnopis obdrží Knihovna.

V Hradci Králové dne ………………..

V……………………………dne……………..

-----------------------------------Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK HK

-----------------------------------------Knihovna

