Smlouva o poskytnutí polytematického strukturovaného hesláře

Smluvní strany:

Autor:
Státní technická knihovna (dále STK)
zastoupená Ing. Martinem Svobodou, ředitelem STK,
Mariánské nám. 5, pošt. schránka 206, 110 01 Praha 1
IČO: 61387142
DIČ: CZ61387142
zřízená Zřizovací listinou STK se sídlem v Praze čj. 12170/91-3 MŠMT,
ve znění Změny zřizovací listiny čj. 14 972/2007-03 MŠMT z 1. 7. 2007
a
Uživatel:

uzavírají smlouvu v tomto znění:
Autor převádí na uživatele právo k užití a dalšímu šíření polytematického strukturovaného hesláře (dále jen
PSH) za dále stanovených podmínek.
I. Předmět smlouvy
Verze 2.1 PSH v česko-anglické verzi ve formě textového souboru, který obsahuje hesla a odkazy v češtině
i angličtině.
PSH je určen k implementaci do automatizovaných knihovnických systémů pro indexování a vyhledávání
dokumentů v knihovnách převážně s polytematickými fondy.
II. Rozsah užití
Autor poskytne uživateli předmět smlouvy k užití včetně stručné dokumentace. Podmínky omezující volné užití
předmětu smlouvy jsou uvedeny dále.
III. Cena za předmět smlouvy
Cena činí 6.000.- Kč včetně aktualizací dodané verze.
Autor není plátce DPH.
Částka bude uhrazena na účet autora u ČNB Praha 1, č.ú. 8032-031/0710, na základě jím vystavené faktury.
IV. Povinnosti autora
Autor předá uživateli předmět smlouvy v elektronické podobě spolu s dokumentací nejpozději do dvou týdnů po
obdržení stanovené platby. Předmět smlouvy bude předán podle dohody – buď osobně nebo poštou.
Autor bude v maximální míře dbát o další rozšiřování a zdokonalování obsahu a struktury PSH. Autor se
zavazuje poskytovat metodickou pomoc při jeho aktualizaci a doplňování.
V. Povinnosti uživatele
Uživatel je oprávněn začlenit předmět smlouvy do svého knihovnického systému……………………………,
který produkuje, distribuuje a prodává. Vzhledem k tomu, že obsah hesláře zůstává duševním majetkem autora,

je povinen každého svého zákazníka na tuto skutečnost upozornit, zejména na fakt, že každý zásah do struktury
PSH a šíření jeho obsahu mimo rámec této smlouvy podléhá zákonné ochraně.
Uživatel se zavazuje průběžně předávat autorovi seznamy pracovišť, kterým předmět smlouvy poskytl. Uživatel
rovněž zajistí, aby tato pracoviště průběžně předávala autorovi své připomínky, návrhy a doplňky, směřující ke
zlepšení funkcí a dalšímu zdokonalování PSH.

VI. Doba trvání smlouvy
Tato smlouva není časově omezena. Uživatel má nárok na získávání aktualizačních doplňků k dodané verzi
předmětu smlouvy do doby, než bude zveřejněna nová verze. Právo užití nové verze může být převedeno na
uživatele na základě dodatku k této smlouvě za zvýhodněných finančních podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení
Obsah PSH je duševním vlastnictvím autora. Každé jeho šíření mimo rámec této smlouvy podléhá zákonné
ochraně. V případě porušení smlouvy je autor oprávněn požadovat náhradu škody podle platných
autorskoprávních předpisů.
Autor nebrání rozšiřování struktury PSH do hlubších logických úrovní, zejména u specializovaných knihoven.
Každá taková úprava je zásahem, přesahujícím rozsah této smlouvy, avšak autor to nebude považovat za
porušení smlouvy, bude-li o tom předem informován.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci smluvních stran. Veškeré změny v ní lze
provádět pouze písemně na základě shody obou smluvních stran.
Autor odpovídá za to, že předmět smlouvy je schopný užití k účelu, pro který byl vytvořen. Po upozornění
uživatele je povinen odstranit případné nedostatky, které by bránily jeho řádnému užití.
Autor neodpovídá za vady a škody vzniklé neodborným použitím předmětu smlouvy ani závadou na technickém
vybavení či neoprávněným zásahem do programu. Autor neručí za funkčnost předmětu smlouvy po přenesení do
jiného technického nebo programového prostředí, než pro jaké byl zhotoven a které je uvedeno v dokumentaci.
Smlouva vychází ze zákona č.121/2000 Sb. (Autorský zákon) v platném znění.
Vyhotovuje se ve čtyřech exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva.

Podpisy smluvních stran:

Za autora:
V Praze dne ………………………….

Za uživatele:
V……………………dne………………………

