Příloha č. 26
Infra VaV

Smlouva o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů
1. …………………..
se sídlem …………………….
zastoupená ………………………………..
IČ: ……………DIČ: …………………………….
(dále jen „uživatel“)
2. Národní technická knihovna, státní příspěvková organizace zřízená MŠMT ČR
se sídlem Technická 6, 160 80 Praha 6
zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem
IČ: 61387142
DIČ: CZ61387142
(dále jen „příjemce dotace“)
3. Suweco CZ, s. r. o.
se sídlem Kostelec u Křížků 156, 251 68 Štiřín
zastoupené Ing. Ninou Suškevičovou, jednatelkou
IČ: 25094769
DIČ: CZ25094769
(dále jen „Suweco“)

I.
Prohlášení
1. Na základě Prohlášení uživatele ze dne ……………….příjemce dotace ve
prospěch svůj a dalších
účastníků licenčních smluv zahrnující i uživatele zajišťujev roli řešitelského pracoviště projektu
programu Informace základ výzkumu, projekt………………. (dále jen „projekt“) zpřístupnění
elektronických informačních zdrojů podle:
- licenční smlouvy na informační zdroj ScienceDirect od Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX
Amsterdam, TheNetherlands;
- licenční smlouvy na informační zdroj Scopus od Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam,
TheNetherlands;
- licenční smlouvy na informační zdroj SpringerLink od Springer Science and Business Media BV,
Van Godenwijckstraat 30, 3311 GX Dordrecht, TheNetherlands (SpringerLink),
- licenční smlouvy informační zdroj WileyOnlineLibrary (dříve InterScience) od
WileySubscrioptionServices, Inc. c/o John Wiley and Sons, Inc., 111 River Street, Hobojem, NJ
07030, USA.
2. Příjemce dotace dále prohlašuje, že rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
MŠMT)č.j.………………….. ze dne ………………. o zajištění přístupu k informačním zdrojům na rok 2014 2017obdrží výslovně pro tento účel určené finanční
prostředky na rok 2014-2017 a vázán
tímto rozhodnutím je připraven uhradit poskytování služeb v rozsahu
i podmínkách projektu.
3. Na základě Prohlášení uživatele ze dne …………….. příjemce dotace ve prospěch
svůj a dalších
účastníků licenčních smluv zahrnující i uživatelezajistí zpřístupnění elektronických informačních
zdrojů uvedených v odst. 1. pro rok 2014-2017.
4. Uživatel zplnomocňuje příjemce dotace k vyjednání licenčních podmínek ke zdrojům, které budou
pro uživatele závazné.
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II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je umožnění licenčního přístupu uživatele ke zdrojům uvedeným
v čl. I., odst. 1. na rok 2014-2017.
III.
Práva a povinnosti smluvních stran
Příjemce dotace se zavazuje ve spolupráci se Suwecozabezpečit uživateli přístup do
informačních zdrojů za podmínek stanovených příslušnými licenčními smlouvami.
Uživatel odpovídá příjemci dotace za užívání informačních zdrojů v souladu s licenčními
smlouvami a je oprávněn poskytnout přístup k informačním zdrojům pouze autorizovaným
osobám specifikovaným podle licenčních smluv.

3. Uživatel se zavazuje podílet se na nákladech přístupu ke zdrojům uvedeným v čl. I., odst. 1 úhradou
ceny stanovené příjemcem dotace.
4.

Uživatel se zavazuje podílet se na nákladech přístupu ke zdrojům uvedeným v čl. I., odst. 1
z prostředků uživatele s vyloučením křížového financování

5.

Uživatel se zavazuje spolupracovat s příjemcem dotace na výročních ročních zprávách.

6.

Suweco se zavazuje k fakturaci licenčních poplatků ve výši spoluúčasti uživatele dle projektu .

V.
Odpovědnost za škodu a sankce za nedodržení smluvních podmínek
1. Prostředky získané úhradou spoluúčasti uživatelem je příjemce podpory oprávněn použít pouze pro
účel, který je v souladu s rozhodnutím MŠMT uvedeném v čl. I., odst. 2.
2. Uživatel nese plnou zodpovědnost za sankce z licenčních smluv, které by způsobil prodlením v úhradě
ostatním účastníkům této smlouvy.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 40/1964 Sb. v platném znění a
zákonem č. 121/2000 v platném znění.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017.
3. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků, schválených všemi smluvními
stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouvě porozuměly, že smlouva je výrazem jejich svobodné vůle a že ji
uzavírají vážně a nikoli za nevýhodných okolností.
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5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání všemi smluvními stranami.
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní
strana obdrží po 1 výtisku.

V ……………………….. dne

-------------------------------------------------------------------

V Praze dne

-----------------------------------------------------------------Ing. Martin Svoboda,
ředitel Národní technické knihovny

V Praze dne

-----------------------------------------------------------------Ing. NinaSuškevičová,
jednatelka Suweco, s. r. o.
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