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(AKADEMICKÁ) SMLOUVA NA ONLINE PRODUKTY SPOL. IEEE 

The Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Incorporated (“IEEE”) 

České vysoké učení technické v Praze (“Držitel 
licence“) 

Adresa 
445 Hoes Lane 
Piscataway, NJ 08854 
K rukám Customer Licensing 

Adresa 
Technická 6, 160 80 
Praha 6 

E-Mail 
onlinesupport@ieee.org  

E-Mail 
barbora.ramajzlova@uk.cvut.cz 

Fax 
+1 732 810 0266 

Fax 
+420 224359802 

 

Vzhledem ke vzájemným (pří)slibům uvedeným v této Smlouvě a jiným řádným a hodnotným protiplněním, jejichž 
přijetí a dostatečnost se tímto potvrzuje, se strany zavazují k následujícímu: 

1. Definice. 

(a) “Článek” značí jednotlivý dokument z Licencovaných produktů vyjma e-Knih (eBooks).  

(b) “Autorizovaná místa” značí místa určená v Příloze B. 

(c) “Autorizovaní uživatelé” značí (1) osoby afilované k Držiteli licence jako studenti, fakulta nebo 
zaměstnanci; (2) autorizované osoby fyzicky přítomné ve Střediscích knihovnických služeb Držitele licence; a (3) 
další osoby, které IEEE na žádost Držitele licence a dle vlastního uvážení IEEE může písemně zplnomocnit k 
přístupu k Licencovaným produktům. 

(d) “eBook” značí elektronickou knihu publikovanou ve formátu PDF a zpřístupněnou společností IEEE 
prostřednictvím IEEE Xplore. 

(e) “Faktura” značí fakturu vydanou společností IEEE nebo jejím autorizovaným zástupcem Držiteli 
licence uvádějící Licenční poplatek splatný v souladu s touto Smlouvou. 

(f) “Licencované produkty” značí IEEE online produkt(y) vybraný v Příloze A. 

(g) “Vzdálený přístup” značí přístup poskytnutý Držitelem licence prostřednictvím zabezpečených 
autentizačních prostředků jen studentům, fakultě nebo zaměstnancům Držitele licence z Autorizovaného místa, 
kteří nejsou fyzicky na tomto Autorizovaném místě přítomni. 

(h)  “Datum služby” značí datum zahájení označený v první faktuře vydané dle této Smlouvy společností 
IEEE nebo jejím autorizovaným zástupcem Držiteli licence. 

2. Licenční poplatek. Za práva udělená společností IEEE v souladu s touto Smlouvou uhradí Držitel 
licence společnosti IEEE poplatky stanovené v doprovodné faktuře v souladu s podmínkami tam 
uvedenými. 

3. Licence. 

(a) Udělení licence. Za podmínky dodržení ze strany Držitele licence - ve všech podstatných ohledech - 
náležitostí a podmínek této Smlouvy uděluje spol. IEEE Držiteli licence nevýlučnou, nepřevoditelnou licenci k 
používání Licencovaných produktů a poskytnutí přístupu k Licencovaným produktům elektronicky prostřednictvím 
internetu, a to jen Autorizovaným uživatelům na Autorizovaných místech nebo prostřednictvím Vzdáleného 
přístupu v souladu s náležitostmi a podmínkami této Smlouvy. 

(b) Autorizovaní uživatelé. Držitel licence a jeho Autorizovaní uživatelé mohou mít k Licencovaným 
produktům přístup a používat je jen pro akademické a výzkumné účely a pouze následovně: (1) přístup k, 
hledání, procházení a prohlížení Licencovaných produktů; (2) stahování a vytištění jednotlivých Článků a pořízení 
přiměřeného počtu fotokopií vytištěného Článku; (3) vytištění přiměřeného počtu stran z e-Knihy a pořízení 
přiměřeného počtu fotokopií těchto vytištěných stran; (4) přeposlání linků k jednotlivým Článkům a e-Knihám (e-
Book) Autorizovaným uživatelům a ostatním; (5) vyvěšení dvaceti pěti (25) Článků nebo e-Knih za semestr, za 
kurz, ve formátu PDF nebo HTML pro účely elektronické literatury ke kurzům (electronic course reserves) na 
interní zabezpečené počítačové síti Držitele licence přístupné jen Autorizovaným uživatelům; a (6) jako součást 
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praxe běžně známé jako "meziknihovní výpůjčka" - dodání přiměřeného počtu kopií Článků (včetně za použití 
Ariel nebo podstatně podobného přenosového softwaru pro meziknihovní výpůjčku) ke splnění požadavků od 
nekomerčních akademických knihoven s místem ve stejné zemi jako Držitel licence avšak za předpokladu, že tato 
praxe: (i) splňuje § 108 amerického zákona o autorském právu a směrnici Národní komise pro nová technologická 
užití děl podléhajících copyrightu (směrnice CONTU); (ii) nebude mít za následek systematickou reprodukci 
Licencovaných produktů, jakéhokoli periodika či vydání periodika, jakéhokoli Článku, nebo jakékoli části z výše 
uvedeného; a (iii) nesmí být použita pro žádné IEEE Standards. 

(c) Omezení. Pokud není výslovně v této Smlouvě povoleno jinak, Držitel licence a jeho Autorizovaní 
uživatelé nesmí: (1) stahovat, reprodukovat, uchovávat či redistribuovat Licencované produkty nebo jakékoli 
periodikum nebo vydání periodika v Licencovaných produktech v celém rozsahu nebo podstatným či 
systematickým způsobem, včetně, mimo jiné, přístupu k Licencovaným produktům za použití robota, spidera, 
crawlera nebo podobného technologického prostředku; (2) elektronicky distribuovat - prostřednictvím emailu či 
jinak - jakýkoli Článek nebo e-Book; (3) zkracovat, modifikovat, překládat nebo vytvářet derivativní díla založená 
na Licencovaných produktech bez předchozího písemného souhlasu IEEE; (4) zobrazovat či jinak zpřístupňovat 
jakoukoli část Licencovaných produktů komukoli jinému než Autorizovaným uživatelům; (5) prodat, přeprodat, 
půjčit (za poplatek), pronajmout, licencovat, sublicencovat, postoupit či jinak převést jakákoli práva udělená dle 
této Smlouvy, včetně, mimo jiné, použití Licencovaných produktů pro dodávání dokumentů (document delivery), 
služby typu fee-for-service (platba za jednotlivé služby), nebo pro jakýkoli jiný podstatně podobný obchodní účel; 
nebo (6) odstranit, zakrývat či modifikovat jakýmkoli způsobem upozornění o copyrightu, další upozornění nebo 
vyloučení odpovědnosti (disclaimer), která se objevují na Článcích nebo e-Knihách nebo v Licencovaných 
produktech. 

(d) Podstatné zvýšení počtu Autorizovaných uživatelů. Držitel licence bere na vědomí, že Licenční 
poplatek byl vyměřen na základě počtu Autorizovaných uživatelů existujících od Data služby.  V případě, že počet 
Autorizovaných uživatelů se podstatně zvýší z důvodů akvizice nebo sloučení Držitele licence s jinou společností 
nebo organizací, nebo z jiného důvodu, Držitel licence toto zvýšení písemně společnosti IEEE promptně sdělí.  
Držitel licence souhlasí s tím, že toto zvýšení v počtu Autorizovaných uživatelů může podléhat dalším licenčním 
poplatkům. 

4. Práva k duševnímu vlastnictví. 

(a) Vlastnictví. Držitel licence potvrzuje a souhlasí, že veškeré právo, nárok a podíl na Licencovaných 
produktech, včetně všech autorských práv a dalších práv k duševnímu vlastnictví dle zákonů USA a 
mezinárodních zákonů a smluv, zůstává spol. IEEE a jejím poskytovatelům licence. 

(b) Ochrana. Držitel licence se přiměřeně vynasnaží, aby informoval všechny Autorizované uživatele o 
omezeních užívání práv spol. IEEE k Licencovaným produktům uvedených v odstavci 3(c) a 4(a).  V případě, že 
Držitel licence bude o neoprávněném užívání Licencovaných produktů informován prostřednictvím IP adres, 
zařízení či jiných prostředků Držitele licence, oznámí toto neoprávněné používání neprodleně spol. IEEE a 
vynaloží své obchodně přiměřené a maximální úsilí k tomu, aby takové neoprávněné užívání odstranil.  Držitel 
licence bude vždy implementovat příslušné bezpečnostní politiky, postupy, metody řízení přístupu a techniky na 
ochranu sítě za účelem ochrany přístupu k Licencovaným produktům.  Veškerá taková opatření budou splňovat 
běžné průmyslové standardy, avšak v každém případě budou zahrnovat minimální přiměřenou péči. 

5. Doba trvání a ukončení. 

(a) Doba trvání. Pokud tato smlouva nebude ukončena dříve v souladu s odstavcem 5(b), bude v 
účinnosti po dobu počátečního období 12 měsíců ("Počáteční období") od Data služby.   Držitel licence může 
smlouvu obnovit na další období 12 měsíců (každé toto období dále jako" Období prodloužení") na základě 
písemné žádosti společnosti IEEE a zaplacení ročního licenčního poplatku, který je stanoven spol. IEEE, do třiceti 
(30) dní před ukončením Počátečního období nebo jakéhokoli Období prodloužení.  

(b) Ukončení. Nehledě na podmínky odstavce  5(a) může být tato smlouva ukončena následovně:  

(1) Závažné porušení. Každá strana může tuto smlouvu ukončit v případě závažného porušení 
druhé strany, kdy takové porušeni není napraveno do třiceti (30) dní od písemného oznámeni o tomto porušení 
zaslaného porušující straně stranou, která se porušení nedopustila.  

(2) Pozastavení. V případě, že spol. IEEE oznámí Držiteli licence závažné porušení odstavce  
3(c)(1), vyhrazuje si spol. IEEE právo pozastavit Držiteli licence přístup k Licencovaným produktům.  Spol. IEEE 
vynaloží přiměřené obchodní úsilí k omezeni tohoto pozastavení na problematickou IP adresu nebo účet 
uživatele, pokud problematickou IP adresu nebo uživatelský účet lze za daných okolností adekvátně zjistit, jinak si 
spol. IEEE vyhrazuje právo k pozastavení veškerého online přístupu Držitele licence k Licencovaným produktům.  
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Pozastavení zůstává v platnosti do té doby, než Držitel licence toto závažné porušení napraví, přičemž Držitel 
licence nebude během takového pozastavení oprávněn k refundaci žádných poplatků.   Pokud Držitel licence 
závažné porušení nenapraví do třiceti (30) dní od oznámení takového porušení, bude spol. IEEE oprávněna tuto 
smlouvu ihned ukončit. 

(3) Insolvence. Každá strana může tuto smlouvu ukončit v případě, že druhá strana se stane 
insolventní či udělá úpadek, stane se předmětem jakéhokoli řízení na základě konkurzního zákona, zákona o 
insolvenci nebo zákona týkajícího se prominutí (části) dluhů dlužníka, má stanoveného likvidátora či správce 
konkursní podstaty, provádí postoupení ve prospěch věřitelů; nebo využije jakéhokoli platného zákona či předpisu 
pro rozpuštění či likvidaci své společnosti. 

(c) Po ukončení. Po ukončení této smlouvy se Držitel licence přiměřeně vynasnaží smazat veškeré 
elektronické kopie Článků a e-Knih, které má ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou.   Držitel licence nadále 
může během doby trvání této smlouvy používat tištěné kopie Článků a excerptů z e-Knih pořízené v souladu s 
náležitostmi a podmínkami zde uvedenými za předpokladu, že se bude řídit odstavcem 3(c) upravujícím 
používání takového materiálu. 

6. Prohlášení a záruky IEEE a Držitel licence každý zvlášť prohlašuje a garantuje druhé straně, že:  (a) má 
nezbytnou pravomoc a oprávnění tuto smlouvu uzavřít; (b) vyhotovení a plnění této smlouvy bylo schváleno na 
základě nezbytných firemních či institučních opatření; (c) uzavření a plnění této smlouvy nebude v rozporu s 
žádným ustanovením zákona nebo zakládací listinou, stanovami či srovnatelnými organizačními dokumenty 
smluvní strany, či v rozporu s jakoukoli podmínkou kterékoli smlouvy, které je účastníkem; (d) není zapotřebí 
žádných úkonů ze strany státních organizací, aby tato smlouva vstoupila v platnost a byla pro smluvní stranu 
závazná; a (e) vlastní veškeré licence a další státní souhlasy nezbytné k plnění svých závazků na základě této 
smlouvy. 

7. POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI. TYTO LICENCOVANÉ PRODUKTY JSOU DRŽITELI LICENCE 
POSKYTOVÁNY “TAK, JAK JSOU”, A “BEZ ZÁRUKY”.   SPOL. IEEE V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ ZE 
ZÁKONA VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PROHLÁŠENÍ (VYJMA TĚCH, KTERÉ JSOU UVEDENY 
V ODSTAVCI 6), VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ, VČETNĚ, MIMO JINÉ:  (A) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; A (B) JAKÉKOLI ZÁRUKY S OHLEDEM NA 
KVALITU, PŘESNOST, AKTUÁLNOST NEBO KOMPLETNOST LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ, NEBO ŽE 
POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ DRŽITELEM LICENCE BUDE BEZCHYBNÉ, BEZPORUCHOVÉ, 
BEZ JINÝCH NEDOSTATKŮ NEBO BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY DRŽITELE LICENCE.  DRŽITEL 
LICENCE BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE OBSAH LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ PODLÉHÁ 
ZMĚNÁM. 

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.  

(a) V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ŽÁDNÁ ZE STRAN NEBUDE ODPOVĚDNÁ DRUHÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI 
VEDLEJŠÍ ODŠKODNĚNÍ, ŠOMÁŽNÍ ŠKODY, SPECIÁLNÍ NÁHRADU ŠKODY, NÁHRADY ŠKODY PLNÍCÍ 
REPRESIVNÍ FUNKCI NEBO NÁHRADY ZA NÁSLEDNOU ŠKODU, VČETNĚ, MIMO JINÉ, NÁHRADY ŠKODY 
VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI TYPU ČI ZPŮSOBU PROVOZNÍ, OBCHODNÍ ČI FINANČNÍ ZTRÁTY 
ZPŮSOBENÉ ČI VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ, JAKO NAPŘ. ŠPATNÉ 
FUNGOVÁNÍ, DEFEKT NEBO VADA LICENCOVANÝCH PRODUKTŮ NEBO JEJICH DODÁNÍ 
PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU, I KDYŽ TATO STRANA MĚLA SKUTEČNOU ČI ODVOZENOU ZNALOST O 
MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA TYTO ŠKODY BYLY PŘEDVÍDATELNÉ. 

(b) SPOL. IEEE NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA – A ODMÍTÁ VEŠKEROU 
ZODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z – JAKÉKOLI DEFEKTY NEBO SELHÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH LINEK, 
INTERNETU NEBO POSKYTOVATELE INTERNETOVÝCH SLUŽEB, POČÍTAČOVÉHO HARDWARU ČI 
SOFTWARU DRŽITELE LICENCE, NEBO DALŠÍCH SLUŽEB NEBO ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH K PŘÍSTUPU K 
LICENCOVANÝM PRODUKTŮM NEBO K AUTORIZACI UŽIVATELE JAKO AUTORIZOVANÉHO UŽIVATELE.   
DRŽITEL LICENCE POTVRZUJE A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE SPOL. IEEE NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA PŘESNOST 
INFORMACÍ NEBO DAT OBSAŽENÝCH V LICENCOVANÝCH PRODUKTECH A NENÍ ZA ŽÁDNÝCH 
OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z DŮVĚRY K TAKOVÝM 
INFORMACÍM NEBO DATŮM. 

9. Přístup do archivu. Po ukončení této smlouvy, vyjma případu ukončení ze strany spol. IEEE v souladu s 
odst. 5(b), může Držitel licence obdržet jednu (1) statickou kopii licencovaných produktů obsahující obsah 
publikovaný mezi Datem služby a datem ukončení této smlouvy, a to zaplacením aktuálně platného poplatku 
vyměřeného společností IEEE za přístup.   Statický soubor nebude zahrnovat balíčky IEEE Standards Online 
Packages, e-Knihy, ani obsah licencovaný společností IEEE od externích poskytovatelů obsahu, nebo pro 
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který/které spol. IEEE jinak nemá právo přístup do archivu poskytnout.  Spol. IEEE poskytne statický soubor 
Držiteli licence na disku USB nebo na srovnatelném médiu.  Držitel licence má nevýlučnou, nepřenosnou licenci k 
používání statického souboru pouze v souladu se stejnými náležitostmi a podmínkami, které určují užívání 
Licencovaných produktů na základě této smlouvy. 

10. Obecná ustanovení.  

(a) Oznámení. Oznámení podaná v souladu s touto smlouvou budou v písemné formě a mohou být 
doručena osobně či zaslána mezinárodně uznávanou kurýrní službou, emailem nebo faxem na fyzickou adresu, 
emailovou adresu nebo faxové číslo uvedené pro každou smluvní stranu na první straně této smlouvy.   Toto 
oznámení se bude považovat za úspěšně doručené:  (1) pokud je doručeno osobně, v době doručení; (2) v 
případě mezinárodně uznávané kurýrní služby, v den potvrzení doručení; nebo (3) v případě emailu nebo faxu, v 
době úspěšného odeslání.   

(b) Postoupení. Držitel licence nesmí tuto smlouvu postoupit, nebo sublicencovat, převést či delegovat 
žádná práva nebo povinnosti zde uvedené – ze zákona či jinak – bez předchozího písemného souhlasu spol. 
IEEE.     

(c) Úplná smlouva. Tato smlouva, včetně všech doplňků, příloh a dodatků tvoří finální a úplnou smlouvu 
stran k předmětu zde uvedenému a nahrazuje veškerá předchozí a současná ústní nebo písemná ujednání nebo 
dohody o předmětu uvedeném v tomto dokumentu. 

(d) Pozměnění. Tato smlouva nesmí být pozměněna vyjma toho, kdy je tak učiněno písemně 
oprávněným zástupcem každé strany. 

(e) Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy je dle platného zákona považováno za 
neplatné či nevymahatelné, pak toto ustanovení bude interpretováno, omezeno, modifikováno, nebo - je-li to 
nezbytné - odděleno v rozsahu nezbytném k eliminaci jeho nevymahatelnosti.  Takové ustanovení bude neúčinné 
pouze v rozsahu této neplatnosti či nevymahatelnosti, aniž by byly jakýmkoli způsobem dotčeny zbývající části 
této Smlouvy.  

(f) Vyšší moc. Jakékoli zamezení plnění či prodlení v plnění kterékoli strany podle této smlouvy z 
důvodu pracovních sporů, vyšší moci, vládních omezení, nepřátelských či hostilních aktů státní moci, požáru či 
jiných neštěstí, či z jiných důvodů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu této strany, ospravedlňuje neplnění 
závazků této strany v souladu s touto smlouvou po dobu trvání takového zamezení či prodlení. 

(g) Zřeknutí se práva. Pokud kterákoli strana nevyžaduje po druhé straně striktní plnění kteréhokoli 
ustanovení této smlouvy, nebude to mít vliv na její plné právo vyžadovat dané plnění kdykoli poté, ani toto vzdání 
se práva kteroukoli stranou vyplývajícího z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy nebude považováno za 
upuštění od samotného ustanovení. 

(h) Přetrvání.  Ustanovení této smlouvy, která svou povahou přetrvají ukončení této smlouvy, zůstávají v 
platnosti i po ukončení této smlouvy, včetně, mimo jiné, odstavců 3(c), 4, 5(c), 6, 7, 8, 9 a 10.  

(i) Stejnopisy. Tato smlouva je vyhotovena v jednom či více stejnopisech, z nichž každý se po 
podepsání a doručení považuje za originál, přičemž všechny stejnopisy dohromady tvoří jeden a tentýž 
dokument. 

NA DŮKAZ TOHO každá ze stran zajistila, aby tato smlouva byla podepsána jejím řádně zplnomocněným 
zástupcem k datu uvedenému níže. 

THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND 
ELECTRONICS ENGINEERS, INCORPORATED 

Podpis:   

Jméno:   

Funkce:   

Datum:   

DRŽITEL LICENCE 
 

Podpis:   

Jméno:   

Funkce:   

Datum:   
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PŘÍLOHA A: 
LICENCOVANÉ PRODUKTY 

1. Licencované produkty. 

  IEEE/IET Electronic Library (IEL)  

  IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) 

  IEEE Proceedings Order Plan (POP) 

  IEEE Proceedings Order Plan ALL (POP ALL) 

  Následující balíček/balíčky IEEE Standards Online Package(s):  All Inclusive (se vším všudy) IEEE 
Standards;   All Inclusive Information and Technology (informace a technologie);  All Inclusive 
Telecommunications (telekomunikace);  All Inclusive Power and Energy (elektřina a energie); 
 Electro-Magnetic Compatibility (elektro-magnetická kompatibilita);   LAN/MAN Plus Drafts (drafty);   
 Power Distribution & Regulating Transformers (rozvod energie a regulační transformátory);  Power 
Protective Relaying (výkonové ochranné relé);   Power Switchgear (spínací přístroje);  Power 
Transmission & Distribution (přenos výkonu a distribuce);  Software Engineering (programové 
inženýrství);  Bus Architecture (sběrnicová architektura);   Communications (komunikace);  Design 
Automation (automatizace projektování);  Portable Applications (portabilní aplikace)  (POSIX);             
 Electric Machinery (elektrické strojní zařízení);  Insulated Conductors (izolované vodiče);   Power 
Generation (výroba elektrické energie);  Redline Standards;  Standards Dictionary;  Substations 
(rozvodny);  Surge Protective Devices (ochranná zařízení pro přepětí);   Testing, Instrumentation & 
Measurements, Metric Practice (testování, přístrojové vybavení a měření, metrické praktiky);  Medical 
Device Communications (komunikační zařízení pro místo zdravotní péče);  Nuclear Engineering 
(jaderné inženýrství);  Industrial & Commercial Facilities (industriální a komerční zařízení);  Vehicular 
Technology (vehikulární technologie);  IEEE 3000 Standards Collection 

  Draft Standards (návrhy standardů) 

  IEEE Color Books Power Pack 

  Následující IEEE eBooks /e-Knihy/ (pouze termínově předplacený přístup):  Wiley eBooks;  MIT 
Press eBooks. 

  IEEE Computer Society Digital Library (CSDL) 

  IEEE Computer Society Pick5 Package 

  IEEE Computer Society Magazines Package 

  IEEE Computer Society Periodicals Package 

 

2. Dostupnost. Licencované produkty mohou podléhat periodické nedostupnosti z důvodu běžné údržby, 
včetně, mimo jiné, údržby serveru (serverů) a dalších zařízení používaných k hostování Licencovaných produktů, 
instalace nebo testování softwaru a nahrávání obsahu, jakmile bude k dispozici.  IEEE vynaloží své obchodně 
přiměřené úsilí k minimalizaci rozsahu jakéhokoli období nedostupnosti z důvodu této běžné údržby.  Držitel 
licence nebude oprávněn k žádnému kreditu, slevě či započtení oproti licenčnímu poplatku za prostoj či jakékoli 
přerušení dostupnosti Licencovaných produktů, pokud takové přerušení nepřekročí dvacet čtyři (24) souvislých 
hodin trvání.   V takovém případě spol. IEEE poskytne Držiteli licence kredit, který se rovná 1/365 ročního 
licenčního poplatku za každých souvislých dvacet čtyři (24) hodin od doby přerušení do obnovení přístupu 
Držitele licence k Licencovaným produktům za předpokladu, že Držitel licence ihned společnosti IEEE přerušení 
služby písemně oznámí.   Za akumulaci období nesouvislého přerušení nebo za přerušení způsobené nedbalostí 
či úmyslným pochybením ze strany Držitele licence nebo chybou zařízení, softwaru či služeb společností IEEE 
neposkytovaných nepřipadne žádný kredit. 
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PŘÍLOHA B: 
AUTORIZOVANÁ MÍSTA 

A. Název a fyzická adresa(adresy) Autorizovaných míst Držitele licence: 

1. České vysoké učení technické v Praze - Czech technical university Prague  

Technická 6, 160 80 Praha 6 

2. Matematicko-fyzikální fakulta UK – Charles University 

Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 5 

3. Ústav Informatiky AV ČR, v.v.i., - Institute of Computer Science Academy of Sciences of the 
 Czech Republic 

Pod vodárenskou věží 2, 182 07, Praha 8 

4. Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i., - Institute of Information Theory and 
 Automation Academy of Sciences of the Czech Republic 

Pod vodárenskou věží 4, 182 08, Praha 8 

 

B. IP adresy Autorizovaných míst - pokud je použit proxy server, přeskočte Část B a jděte na Část C: 

 1)  Czech technical university Prague 

 147.32.*.*. 

 147.32.240.57 

 2)  Univerzita Karlova 

 195.113.10.*.* (195.113.10.0-255) 

 195.113.10.0-195.113.10.255 

 195.113.16.0-195.113.35.255 

 78.128.192.0-78.128.199.255 

 3)  Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic 

 147.231.6.9 

 147.231.7.350 

 147.231.7.2 

 4)  - Institute of Information Theory and Automation Academy of Sciences of CZ 

 147.231.12.9   

 

C. IEEE povoluje Držiteli licence využít jeden či více proxy serverů za účelem poskytnutí Autorizovaným 
uživatelům přístupu k Licencovaným produktům.  Uveďte prosím odpovědi na níže položené otázky, aby 
spol. IEEE mohla autentizaci a používání Licencovaných produktů přesně monitorovat. 

1.  Fyzická adresa proxy serverů: 

 Univerzita Karlova 

 Ke Karlovu 3, 121 16, Praha 5 

2.  IP adresy proxy serverů: 

 195.113.0.105 
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3.  Zamýšlená použití proxy serverů - zkontrolujte všechny, které platí: 

 Load balancing (kompenzace zatížení) 

 Poskytnutí Vzdáleného přístupu 

 Jiné (prosím uveďte):   

 

Povinnosti Držitele licence 

Držitel licence: (a) je odpovědný za ověření statusu Autorizovaných uživatelů; (b) poskytnutí seznamů platných IP 
adres společnosti IEEE a aktualizaci těchto seznamů, a to ihned, jakmile jsou provedeny změny; a (c) spolupráci 
s IEEE při implementaci dodatečných bezpečnostních postupů přiměřeně ze strany spol. IEEE požadovaných.  
Držitel licence prohlašuje a zaručuje, že seznam IP adres uvedený výše je přesný a platný, přičemž veškeré tyto 
IP adresy jsou Držitelem licence vlastněny či kontrolovány. 

Použití Blind Log-In Script 

Pokud si Držitel licence zvolí používání Blind Log-ln Script, Držitel licence potvrzuje a souhlasí s následujícím: (a) 
Blind Log-ln Script se může umístit jen na bezpečnou, interní, heslem chráněnou síť Držitele licence a může být 
zpřístupněn pouze Autorizovaným uživatelům; (b) jakmile Autorizovaný uživatel vstoupí do Licencovaného 
produktu, simultánní relace uživatele bude ihned zaneprázdněna; (c) pokud je simultánní relace uživatele 
přerušena či vyprší z jakéhokoli důvodu, musí se Autorizovaný uživatel vrátit na interní stránku Držitele licence, 
která obsahuje link na Licencované produkty, aby tak znovu získal přístup k Licencovaným produktům; a (d) v 
rámci Článku  Autorizovaný uživatel nebude moct získat přistup k linkům poskytnutým prostřednictvím CrossRef - 
kooperační referenční propojovací služba.   Pro více informací ohledně Blind Log-in Script kontaktujte prosím 
onlinesupport@ieee.org. 
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PŘÍLOHA C: 
PARTICIPUJÍCÍ ČLENSKÉ INSTITUCE 

Tato Příloha C se tímto do Smlouvy podepsané Sdružením - Česká republika (Consortium – Czech Republic) 
("Držitel licence") a The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated (“IEEE”) včleňuje. 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE akademické instituce ("Členské instituce" nebo "Autorizovaná místa") uvedené níže se 
zavázaly k účasti na této Smlouvě, uděluje se jim přístup k Licencovaným produktům jako součásti Sdružení - 
Česká republika: 

 

Členské instituce: 

1)  České vysoké učení technické v Praze  

2)  Univerzita Karlova v Praze 

3)  Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.  

4)  Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.  

 

 

Fyzické adresy a IP adresy a/nebo IP adresy proxy serverů všech Autorizovaných míst jsou uvedeny v Příloze B: 
Autorizovaná místa. 

 


	1. Definice.
	(a) “Článek” značí jednotlivý dokument z Licencovaných produktů vyjma e-Knih (eBooks). 
	(b) “Autorizovaná místa” značí místa určená v Příloze B.
	(c) “Autorizovaní uživatelé” značí (1) osoby afilované k Držiteli licence jako studenti, fakulta nebo zaměstnanci; (2) autorizované osoby fyzicky přítomné ve Střediscích knihovnických služeb Držitele licence; a (3) další osoby, které IEEE na žádost Držitele licence a dle vlastního uvážení IEEE může písemně zplnomocnit k přístupu k Licencovaným produktům.
	(d) “eBook” značí elektronickou knihu publikovanou ve formátu PDF a zpřístupněnou společností IEEE prostřednictvím IEEE Xplore.
	(e) “Faktura” značí fakturu vydanou společností IEEE nebo jejím autorizovaným zástupcem Držiteli licence uvádějící Licenční poplatek splatný v souladu s touto Smlouvou.
	(f) “Licencované produkty” značí IEEE online produkt(y) vybraný v Příloze A.
	(g) “Vzdálený přístup” značí přístup poskytnutý Držitelem licence prostřednictvím zabezpečených autentizačních prostředků jen studentům, fakultě nebo zaměstnancům Držitele licence z Autorizovaného místa, kteří nejsou fyzicky na tomto Autorizovaném místě přítomni.
	(h)  “Datum služby” značí datum zahájení označený v první faktuře vydané dle této Smlouvy společností IEEE nebo jejím autorizovaným zástupcem Držiteli licence.

	2. Licenční poplatek. Za práva udělená společností IEEE v souladu s touto Smlouvou uhradí Držitel licence společnosti IEEE poplatky stanovené v doprovodné faktuře v souladu s podmínkami tam uvedenými.
	3. Licence.
	(a) Udělení licence. Za podmínky dodržení ze strany Držitele licence - ve všech podstatných ohledech - náležitostí a podmínek této Smlouvy uděluje spol. IEEE Držiteli licence nevýlučnou, nepřevoditelnou licenci k používání Licencovaných produktů a poskytnutí přístupu k Licencovaným produktům elektronicky prostřednictvím internetu, a to jen Autorizovaným uživatelům na Autorizovaných místech nebo prostřednictvím Vzdáleného přístupu v souladu s náležitostmi a podmínkami této Smlouvy.
	(b) Autorizovaní uživatelé. Držitel licence a jeho Autorizovaní uživatelé mohou mít k Licencovaným produktům přístup a používat je jen pro akademické a výzkumné účely a pouze následovně: (1) přístup k, hledání, procházení a prohlížení Licencovaných produktů; (2) stahování a vytištění jednotlivých Článků a pořízení přiměřeného počtu fotokopií vytištěného Článku; (3) vytištění přiměřeného počtu stran z e-Knihy a pořízení přiměřeného počtu fotokopií těchto vytištěných stran; (4) přeposlání linků k jednotlivým Článkům a e-Knihám (e-Book) Autorizovaným uživatelům a ostatním; (5) vyvěšení dvaceti pěti (25) Článků nebo e-Knih za semestr, za kurz, ve formátu PDF nebo HTML pro účely elektronické literatury ke kurzům (electronic course reserves) na interní zabezpečené počítačové síti Držitele licence přístupné jen Autorizovaným uživatelům; a (6) jako součást praxe běžně známé jako "meziknihovní výpůjčka" - dodání přiměřeného počtu kopií Článků (včetně za použití Ariel nebo podstatně podobného přenosového softwaru pro meziknihovní výpůjčku) ke splnění požadavků od nekomerčních akademických knihoven s místem ve stejné zemi jako Držitel licence avšak za předpokladu, že tato praxe: (i) splňuje § 108 amerického zákona o autorském právu a směrnici Národní komise pro nová technologická užití děl podléhajících copyrightu (směrnice CONTU); (ii) nebude mít za následek systematickou reprodukci Licencovaných produktů, jakéhokoli periodika či vydání periodika, jakéhokoli Článku, nebo jakékoli části z výše uvedeného; a (iii) nesmí být použita pro žádné IEEE Standards.
	(c) Omezení. Pokud není výslovně v této Smlouvě povoleno jinak, Držitel licence a jeho Autorizovaní uživatelé nesmí: (1) stahovat, reprodukovat, uchovávat či redistribuovat Licencované produkty nebo jakékoli periodikum nebo vydání periodika v Licencovaných produktech v celém rozsahu nebo podstatným či systematickým způsobem, včetně, mimo jiné, přístupu k Licencovaným produktům za použití robota, spidera, crawlera nebo podobného technologického prostředku; (2) elektronicky distribuovat - prostřednictvím emailu či jinak - jakýkoli Článek nebo e-Book; (3) zkracovat, modifikovat, překládat nebo vytvářet derivativní díla založená na Licencovaných produktech bez předchozího písemného souhlasu IEEE; (4) zobrazovat či jinak zpřístupňovat jakoukoli část Licencovaných produktů komukoli jinému než Autorizovaným uživatelům; (5) prodat, přeprodat, půjčit (za poplatek), pronajmout, licencovat, sublicencovat, postoupit či jinak převést jakákoli práva udělená dle této Smlouvy, včetně, mimo jiné, použití Licencovaných produktů pro dodávání dokumentů (document delivery), služby typu fee-for-service (platba za jednotlivé služby), nebo pro jakýkoli jiný podstatně podobný obchodní účel; nebo (6) odstranit, zakrývat či modifikovat jakýmkoli způsobem upozornění o copyrightu, další upozornění nebo vyloučení odpovědnosti (disclaimer), která se objevují na Článcích nebo e-Knihách nebo v Licencovaných produktech.
	(d) Podstatné zvýšení počtu Autorizovaných uživatelů. Držitel licence bere na vědomí, že Licenční poplatek byl vyměřen na základě počtu Autorizovaných uživatelů existujících od Data služby.  V případě, že počet Autorizovaných uživatelů se podstatně zvýší z důvodů akvizice nebo sloučení Držitele licence s jinou společností nebo organizací, nebo z jiného důvodu, Držitel licence toto zvýšení písemně společnosti IEEE promptně sdělí.  Držitel licence souhlasí s tím, že toto zvýšení v počtu Autorizovaných uživatelů může podléhat dalším licenčním poplatkům.

	4. Práva k duševnímu vlastnictví.
	(a) Vlastnictví. Držitel licence potvrzuje a souhlasí, že veškeré právo, nárok a podíl na Licencovaných produktech, včetně všech autorských práv a dalších práv k duševnímu vlastnictví dle zákonů USA a mezinárodních zákonů a smluv, zůstává spol. IEEE a jejím poskytovatelům licence.
	(b) Ochrana. Držitel licence se přiměřeně vynasnaží, aby informoval všechny Autorizované uživatele o omezeních užívání práv spol. IEEE k Licencovaným produktům uvedených v odstavci 3(c) a 4(a).  V případě, že Držitel licence bude o neoprávněném užívání Licencovaných produktů informován prostřednictvím IP adres, zařízení či jiných prostředků Držitele licence, oznámí toto neoprávněné používání neprodleně spol. IEEE a vynaloží své obchodně přiměřené a maximální úsilí k tomu, aby takové neoprávněné užívání odstranil.  Držitel licence bude vždy implementovat příslušné bezpečnostní politiky, postupy, metody řízení přístupu a techniky na ochranu sítě za účelem ochrany přístupu k Licencovaným produktům.  Veškerá taková opatření budou splňovat běžné průmyslové standardy, avšak v každém případě budou zahrnovat minimální přiměřenou péči.

	5. Doba trvání a ukončení.
	(a) Doba trvání. Pokud tato smlouva nebude ukončena dříve v souladu s odstavcem 5(b), bude v účinnosti po dobu počátečního období 12 měsíců ("Počáteční období") od Data služby.   Držitel licence může smlouvu obnovit na další období 12 měsíců (každé toto období dále jako" Období prodloužení") na základě písemné žádosti společnosti IEEE a zaplacení ročního licenčního poplatku, který je stanoven spol. IEEE, do třiceti (30) dní před ukončením Počátečního období nebo jakéhokoli Období prodloužení. 
	(b) Ukončení. Nehledě na podmínky odstavce  5(a) může být tato smlouva ukončena následovně: 
	(1) Závažné porušení. Každá strana může tuto smlouvu ukončit v případě závažného porušení druhé strany, kdy takové porušeni není napraveno do třiceti (30) dní od písemného oznámeni o tomto porušení zaslaného porušující straně stranou, která se porušení nedopustila. 
	(2) Pozastavení. V případě, že spol. IEEE oznámí Držiteli licence závažné porušení odstavce  3(c)(1), vyhrazuje si spol. IEEE právo pozastavit Držiteli licence přístup k Licencovaným produktům.  Spol. IEEE vynaloží přiměřené obchodní úsilí k omezeni tohoto pozastavení na problematickou IP adresu nebo účet uživatele, pokud problematickou IP adresu nebo uživatelský účet lze za daných okolností adekvátně zjistit, jinak si spol. IEEE vyhrazuje právo k pozastavení veškerého online přístupu Držitele licence k Licencovaným produktům.  Pozastavení zůstává v platnosti do té doby, než Držitel licence toto závažné porušení napraví, přičemž Držitel licence nebude během takového pozastavení oprávněn k refundaci žádných poplatků.   Pokud Držitel licence závažné porušení nenapraví do třiceti (30) dní od oznámení takového porušení, bude spol. IEEE oprávněna tuto smlouvu ihned ukončit.
	(3) Insolvence. Každá strana může tuto smlouvu ukončit v případě, že druhá strana se stane insolventní či udělá úpadek, stane se předmětem jakéhokoli řízení na základě konkurzního zákona, zákona o insolvenci nebo zákona týkajícího se prominutí (části) dluhů dlužníka, má stanoveného likvidátora či správce konkursní podstaty, provádí postoupení ve prospěch věřitelů; nebo využije jakéhokoli platného zákona či předpisu pro rozpuštění či likvidaci své společnosti.

	(c) Po ukončení. Po ukončení této smlouvy se Držitel licence přiměřeně vynasnaží smazat veškeré elektronické kopie Článků a e-Knih, které má ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou.   Držitel licence nadále může během doby trvání této smlouvy používat tištěné kopie Článků a excerptů z e-Knih pořízené v souladu s náležitostmi a podmínkami zde uvedenými za předpokladu, že se bude řídit odstavcem 3(c) upravujícím používání takového materiálu.
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