Smlouva o poskytování služby
elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli
I. Smluvní strany
Zastupovaná knihovna (dále jen „knihovna“):
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
a
Koncový uživatel (dále jen „uživatel“) :
Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Trvalý pobyt:
Adresa pro zasílání korespondence:
telefon / fax: ……….
e-mail: ……………..

II. Úvod
Tuto smlouvu je možno uzavřít na základě již uzavřené Kolektivní smlouvy o užití
autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na
požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely výzkumu a soukromého studia uzavřené dne
29. 12. 2008 mezi Národní knihovnou České republiky a Dilia, divadelní, literární,
audiovizuální agenturou, o.s. podle § 101 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen
„autorský zákon“ nebo „AZ“).
III. Předmět smlouvy
1. Knihovna se zavazuje poskytovat uživateli za úplatu služby elektronického
dodávání dokumentů (dále jen služba EDD), dle jeho písemných požadavků za
účelem zhotovení rozmnoženiny díla pro účely výzkumu a soukromého studia
uživatele.
2. Uživatel se zavazuje nakládat s elektronickými dokumenty získanými
prostřednictvím služby EDD v souladu s autorským zákonem a touto smlouvou
a za poskytnuté plnění řádně a včas platit sjednanou cenu plnění.

IV. Práva a povinnosti uživatele
1. Uživatel je oprávněn využívat službu EDD po dobu trvání této smlouvy výhradně
za účelem pořízení uživatelské rozmnoženiny díla ve formě trvalé elektronické
rozmnoženiny ve formátu netextového souboru (např. pdf, jpg apod.) nebo ve
formě jedné tiskové papírové rozmnoženiny prostřednictvím elektronické
rozmnoženiny, a to v obou případech pouze pro účely jeho výzkumu
a soukromého studia.
2. Jakékoli jiné užití elektronických rozmnoženin dokumentů dodaných
prostřednictvím služby EDD, zejména zpracování (např. krácení, adaptace nebo
překlad) s výjimkou zpracování pro osobní potřebu uživatele, dále rozmnožování,
rozšiřování a poskytování v elektronické nebo papírové podobě třetím osobám a
užití pro podnikání a jiné hospodářské účely je výslovně zakázáno.
3. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli jednání, opomenutí či nedbalosti, jež by
vedly k ohrožení či porušení zejména majetkových autorských práv. Zavazuje, že
neposkytne autentizační údaje svého Uživatelského konta další osobě, a že
knihovně okamžitě ohlásí podezření na zneužití Uživatelského konta či jakýkoliv
pokus o ně.
4. Uživatel je odpovědný za porušení této smlouvy, autorského zákona, jakož i
jiných souvisejících občanskoprávních a trestněprávních předpisů. Uživatel bere
na vědomí, že se porušením této smlouvy vystavuje nebezpečí postihu včetně
náhrady škody, která by nositelům majetkových autorských práv z jeho
protiprávního jednání vznikla, jakož i případného vydání bezdůvodného obohacení
a ušlého zisku.
5. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne, pokud uvede nepravdivé údaje o své
osobě knihovně nebo osobám zapojeným do systému knihoven.
6. Knihovna je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud uživatel uvedl v této
smlouvě nepravdivé údaje o své osobě. Nárok na náhradu vzniklé škody zůstává
nedotčen.
7. Z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv k dílu bude
elektronická rozmnoženina poskytnutá Knihovnou uživateli označena viditelně
a neodstranitelně tímto textem : „EDD / [zkratka knihovny] – tato rozmnoženina
slouží výhradně pro účely výzkumu a soukromého studia držitele uživatelského
konta“. Je výslovně zakázáno toto označení elektronické a následné papírové
rozmnoženiny jakkoli měnit, zakrývat nebo odstraňovat, jakož i měnit formát
elektronické podoby dodaného dokumentu.
8. Uživatel se zavazuje poskytnout Zastoupené knihovně na její vyžádání údaje o své
osobě za účelem kontroly (potvrzení) či aktualizace údajů o své osobě v evidenci
uživatelů u knihovny, a to výlučně za účelem řádného poskytování služby EDD a
komunikace smluvních stran.

9. Uživatel dává svým podpisem této smlouvy souhlas k tomu, aby v případě
porušení podmínek této smlouvy ze strany uživatele knihovna poskytla DILIA
nebo příslušným nositelům práv údaje o uživateli, o rozsahu porušení povinností
uživatele a o rozsahu vzniklé škody nebo jiné újmy.
V. Práva a povinnosti knihovny
1. Knihovna je povinna zabezpečit uživateli službu EDD v souladu s touto
smlouvou, právními předpisy a Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb
EDD publikované a přístupné na serveru […… www…], které jsou součástí této
smlouvy. Uživatel se zavazuje, že se s těmito podmínkami seznámí.
2. Knihovna je oprávněna přerušit poskytování služby EDD, pokud zjistí porušení
této smlouvy ze strany uživatele, a to až do doby odstranění vadného stavu nebo
zjednání nápravy.
3. Osobní údaje, jejichž uvedení Knihovna od uživatele požaduje, podléhají režimu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Knihovna je ve smyslu tohoto zákona správcem osobních údajů a je registrována u
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Knihovna zpracovává osobní údaje uživatelů
od okamžiku, kdy uživatel podepíše tuto smlouvu a udělí tím souhlas s jejich
zpracováním.
4. Knihovna je oprávněna dle vlastního uvážení požádat Konečného uživatele o
kontrolu a aktualizaci jeho osobních údajů. Takový případ nastane zpravidla
v důsledku uplynutí delší doby (zpravidla několik let) čerpání služby EDD nebo
ukončení studia, změny osobního stavu, bydliště apod.
VI. 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 knihovna
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 30denní výpovědní lhůtou ode dne doručení výpovědi.
5. Knihovna je oprávněna odstoupit od této smlouvy, pokud uživatel závažným
způsobem poruší tuto smlouvu a závadný stav neodstraní ani po písemné výzvě
knihovny v přiměřené lhůtě. Nárok na náhradu vzniklé škody zůstává nedotčen.
6. Knihovna není povinna uzavřít s uživatelem další (novou) smlouvu o
uživatelském kontu, pokud předchozí smlouva o uživatelském kontu byla zrušena
z důvodů hrubého porušení smluvních povinností na straně uživatele.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží
knihovna a jeden stejnopis obdrží uživatel.
V ……..dne : ………………..
………………………
Knihovna

V ……….dne : …………
……………………………..
Uživatel
(vypsat strojově celé jméno)

