
Smlouva o spolupráci 
uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoniku, v platném znění 

Knihovna AV ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
sídlo: Národní 1009/3, 115 22 Praha 1 
IČ: 67985971 
zastoupená: Ing. Magdalénou Veckovou, řed itelkou 
dále také jen „KNAV" 

a 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 
sidlo: Jilská 361 /1, 11 O 00 Praha 1 
IČ: 67985955 
zastoupený: PhDr. Ondřejem Ševečkem , Ph.O., ředitelem 
dále také jen „FLÚ" 

a 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
Právni forma: veřejná výzkumná instituce 
sídlo: Gabčíkova 2362/1 O, 182 00 Praha 8 
I Č : 67985921 
zastoupený: doc. Dr. phil. Rudolfem Kučerou, Ph.O., ředitelem 
dále také jen „MÚA" 

všechny smluvni strany dále společně nebo jednotl ivě také jako „Spolupracující instituce" 

uzavíraji níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci: 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Spolupracujíci instituce se dohodly na spolupráci při realizaci projektu Historická korespondence 
online (dále také jen „projekt"). 

2. Cílem projektu Historická korespondence online je (i) vytvořeni veřejného online zdroje informací 
(portálu) na internetové adrese https://historicka-korespondence.cz/ o projektech zaměřených na 
digitální zpracování korespondenčních souborů historických osobností spojených s prostředím 
českých zemi od středověku do moderní doby; (ii) vytvoření a provozování veřejné odborné 
digitální databáze obsahující data a metadata korespondence vybraných historických osobností 
spojených s prostředim českých zemi od středověku do moderni doby; (iii) zpřístupnění databáze 
laickým uživatelům a odborníkům v české republice a v zahraničí prostřednictvím webového 
portálu, který zároveň slouží jako zdroj informací o projektech zaměřených na bohemikálni 
historickou korespondenci; a (iv) kontinuální rozvoj a údržba databáze a webového portálu, to vše 
za podmínek této smlouvy. 

3. Iniciátory tohoto projektu jsou Spolupracující instituce. Spolupracující instituce předpokládají , že 
do tohoto projektu budou postupně přistupovat další relevantní projekty a aktivity dalších institucí. 
Projekt tak bude mít integrační funkci v rámci českého výzkumného prostoru a české bádáni bude 
reprezentovat v mezinárodním kontextu . 

4. Webový portál je autorským dílem a databáze, která je jeho součástí , je souborem nezávislých 
děl, údajů nebo jiných prvků , systematicky nebo metodicky uspořádaných a přístupných na 
internetové adrese https://historicka-korespondence.cz/. Webový portál i databáze byly vytvořeny 
před podpisem této smlouvy, a to za spolupráce KNAV, FLÚ a MÚA. K provozováni databáze je 
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využíván software vyvíjený pod open source licencí GNU GPL v3. Na vývoji softwaru se podílejí 
zaměstnanci všech Spolupracujících institucí. Databáze provozovaná jako součást portálu se 
skládá z dílčích databází, které korespondují s Obsahem (definován v čl. li odst. 2 níže) 
poskytnutým konkrétní Spolupracující institucí. 

5. Pro účely této smlouvy se „databází" rozumí databáze včetně všech dílčích databází. 

6. Webový portál je nástrojem, který umožňuje zpřístupnění databáze, poskytuje informace o 
projektech historické korespondence a propaguje je. 

7. Historická korespondence online umožní Spolupracujícím institucím a uživatelům zejména, nikoli 
však výlučně : 

• vybudovat a využívat systém komplexních informací o projektech zaměřených na bohemikální 
historickou korespondenci; 

• využívat databázi a její redakční rozhraní pro shromažďování, zpracovávání a ukládání dat a 
metadat digitálních dokumentů; 

• přístup k záznamům a digitálním dokumentům bude poskytnut v souladu s možnostmi danými 
platnou legislativou a v souladu s požadavky Spolupracující instituce, která je autorem (či 
vykonává práva k) Obsahu (definován v čl. li odst. 2 níže) dané dílčí databáze; 

• dále rozvíjet a udržovat standardizovanou databázi bohemikální historické korespondence, jež 
by badatelům a veřejnosti poskytovala nejnovější editačn í , prohledávací a vizualizační 
nástroje s cílem komplexního badatelského či didaktického využití, přičemž do databáze 
budou oprávněny přispívat Spolupracující instituce a případně další přistoupivší instituce; 

• lepší zapojení českých projektů do mezinárodních digitálních infrastruktur s cilem jejich 
integrace do světového bádání. 

8. Spolupracující instituce si přejí touto smlouvou upravit vzájemná práva a povinnosti ve vztahu k 
webovému portálu a k jeho obsahu, podmínky, za kterých budou webový portál a jeho obsah 
užívat, udržovat a rozvíjet a jakým způsobem budou postupovat při spolupráci na projektu jako 
celku. 

li. 
Práva duševního vlastnictví 

1. Autorská práva k webovému portálu specifikovanému v čl. I této smlouvy vykonávají 
Spolupracující instituce společně a nerozdílně, přičemž o nakládání s webovým 
portálem rozhodují Spolupracující instituce v souladu s touto smlouvou. 

2. Databáze obsahuje zejména skeny dopisů a strukturovaná metadata k jednotlivým položkám, 
případně přepisy dopisů , vysvětlující komentáře a fotografie poskytnuté Spolupracujícími 
institucemi (dále jen „Obsah"). Každá Spolupracující instituce, která poskytla Obsah do databáze 
a webového portálu, prohlašuje, že tak činí v souladu s platnou legislativou a s oprávněn ími 
získanými od vlastníků autorských práv, čemuž odpovídají také podmínky zpřístupnění tohoto 
Obsahu. Každá Spolupracující instituce odpovídá za jí poskytnutý Obsah a za to, že užití tohoto 
Obsahu v databázi zpřístupněné na webovém portálu po celou dobu, po kterou je součástí 
databáze, nebude představovat zásah do žádných práv žádné třetí osoby. O míře zpřístupnění 
Obsahu rozhoduje Spolupracující instituce, která příslušný Obsah poskytla. 

3. Všechny Spolupracující instituce se dohodly, že webový portál jsou oprávněny využívat všechny 
Spolupracující instituce, a to všemi způsoby, v neomezeném počtu užití, celosvětově a v souladu 
s účelem, pro který byl webový portál vytvořen, a jak je dále specifikováno níže. 

4. Každá Spolupracující instituce je oprávněna užívat databázi pro účely nahlížení , bádání a 
výzkumu, doplňovat Obsah do dílčí databáze, která vznikla z Obsahu, který sama poskytla, a 
Obsah touto Spolupracující institucí vložený (před podpisem této smlouvy nebo v budoucnu) 
z databáze odstraňovat, vždy však v rozumném rozsahu a bez ohrožení hodnoty databáze jako 
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celku. Žádná Spolupracující instituce není oprávněna jakkoli zasahovat (zejména, nikoli však 
výlučně, editací, doplněním , redukcí či odstraněním) do Obsahu poskytnutého jinou Spolupracující 
instituci a do dílčí databáze vytvorené z ji poskytnutého Obsahu, nedohodnou-li se Spolupracující 
instituce jednomyslně jinak. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, k podstatným zásahům do 
databáze (včetně podstatných zásahů do jakékoli dílčí databáze) se vyžaduje jednomyslný 
souhlas všech Spolupracujících institucí. 

5. KNAV je oprávněna webový portál měnit v rozsahu nezbytném pro údržbu technické funkčnosti 
webového portálu . Podstatné změny funkcionalit webového portálu či jeho designu nebo 
poskytnutí jakékoli licence k užití webového portálu jakoukoli Spolupracující institucí vyžadují 
predchozí jednomyslný souhlas Spolupracujících institucí. 

6. Spolupracující instituce jsou povinny nakládat s veškerým nehmotným majetkem projektu , včetně 
databáze, Obsahu a webového portálu, s péčí řádného hospodáře, zejména je zabezpečit proti 
znehodnoceni a využívat je pouze pro aktivity spojené s projektem, v souladu s účelem projektu a 
v souladu s touto smlouvou. 

7 . Stane-li se součásti projektu jakýkoli nehmotný či hmotný majetek, který není touto smlouvou 
upraven, bude užíván v souladu s pravidly, na kterých se Spolupracující instituce predem 
jednomyslně dohodnou. 

Ill. 
Práva a povinnosti Spolupracujících institucí 

1. Spolupracující instituce se zavazují spolupracovat při zrízeni, provozu a financováni projektu 
Historická korespondence online dle podmínek této smlouvy, jejích prípadných dodatků , dle 
podmínek schválených Řídicím výborem podle čl. IV. a prípadně též statutárními orgány 
Spolupracujících institucí, pokud takové schválení tato smlouva vyžaduje. 

2. Spolupracující instituce jsou povinny: 

a) poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost; 

b) uhradit včas náklady vzniklé v souvislosti s rozvojem a provozem databáze a webového 
portálu Historická korespondence online v rozsahu doporučeném Řídícím výborem a 
schváleném statutárními zástupci Spolupracujících institucí; 

c) respektovat v souladu s čl. li duševní práva jednotlivých Spolupracujících institucí vztahujících 
se k jimi vytvoreným, vloženým a zpracovávaným metadatům a softwaru ; 

d) respektovat vlastnická, osobní a autorská práva autorů a vlastníků korespondence, osob jim 
blízkých a ostatních dotčených tretích osob tak, aby jakékoli užití korespondence v rámci 
databáze jakoukoli osobou nepředstavovalo neoprávněný zásah do autorských práv, práva na 
ochranu osobnosti či jiných práv. Totéž bude uplatněno k veškerému ostatnímu obsahu 
databáze a webového portálu; 

e) informovat Spolupracující instituce o jakékoli formě mezinárodní spolupráce, která by 
využívala projekt Historická korespondence online ; 

f) vzájemně se informovat o všech změnách a skutečnostech, které by mohly mít vliv na řešení 
a cíle projektu; 

g) pri realizaci projektu postupovat v dobré víře, v souladu s touto smlouvou a s ohledem na 
oprávněné zájmy Spolupracujících institucí ; 

h) zdržet se jakékoliv činnosti , jež by mohla znemožnit nebo ztížit realizaci předmětu této 
smlouvy. 

3. Spolupracující instituce nesou plnou odpovědnost za Obsah metadat, dat a děl , která do portálu 
vkládají , zejména s ohledem na respektováni autorských, osobnostních, vlastnických či jiných 
dotčených práv. 
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4. Každá Spolupracující instituce odpovídá ostatním Spolupracujícím institucím za škodu 
způsobenou porušením této smlouvy či jakéhokoli prohlášení poskytnutého v této smlouvě. 

5. V případě , že se některá ze Spolupracujících institucí rozhodne ukončit spolupráci na projektu, 
může tak učinit z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, vždy však pouze ke konci 
kalendářního roku následovně: Spolupracující instituce písemně oznámí svůj záměr Pověřenému 
partnerovi (čl. V. níže). Po doručení tohoto oznámení je oprávněna ukončit spolupráci výpovědí 
této smlouvy, kterou musí doručit všem ostatním Spolupracujícím institucím nejpozději do 30. 6. 
kalendářního roku, k jehož konci si přeje spolupráci ukončit (výpovědní doba tudíž čin í nejméně 6 
měsíců). Výpovědní doba počíná běžet doručením výpovědi všem Spolupracujícím institucím a 
končí 31. 12. kalendářního roku, v němž byla výpověď podána. Nedohodnou-li se všechny 
Spolupracující instituce jednomyslně jinak, v takovém případě má odcházející Spolupracující 
instituce nárok na obdržení veškerých dat (Obsahu), které předtím do databáze sama zařadila (a 
nikoli dat zařazených ostatními Spolupracujícími institucemi). Bude-li mít zájem jakýmkoli 
způsobem po skončení spolupráce dále využívat databázi či webový portál dle této smlouvy, 
dohodne se předem s ostatními Spolupracujícími institucemi na podmínkách zpřístupnění. Ke 
schválení podmínek zpřístupnění se vyžaduje jednomyslný souhlas všech Spolupracujících 
institucí. Data (Obsah) musí být předána do 6 měsíců od ukončení spolupráce na projektu dle 
předchozí věty (tj. do 30. 6. kalendářního roku následujícího po ukončení smlouvy). Spolupracující 
instituce se v dobré víře zavazují vyvinout veškeré úsilí, které na nich lze požadovat, aby 
spolupráci neukončovaly v nevhodné době , tj. zejména, nikoli však výlučně , v době , kdy by 
vystoupení mohlo ohrozit kontinuitu projektu , významně omezit nebo paralyzovat jeho provoz, 
projekt znehodnotit nebo zmařit připravovanou spolupráci s jiným subjektem či způsobit 
Spolupracujícím institucím jakoukoli újmu. 

IV. 
Forma spolupráce 

1. Pro zajištění realizace a rozvoje projektu vytváří tímto Spolupracující instituce smluvní konsorcium 
(bez právní subjektivity) a budou vzájemně spolupracovat a koordinovat svou činnost podle 
pravidel uvedených v této smlouvě a případně dle pravidel následně jednomyslně schválených 
Spolupracujícími institucemi. 

2. Spolupracující instituce tímto zřizují Řídící výbor konsorcia. Do působnosti Řídícího výboru patří: 

a) koordinace činnosti Spolupracujících institucí ; 

b) posouzení žádostí o členství v projektu a schvalování či zamítnutí členství Přistupujících 
institucí; 

c) iniciování a koordinace spolupráce s mezinárodními projekty či infrastrukturami; 

d) řízení agendy projektu Historická korespondence online; 

e) udílení pokynů Pověřenému partnerovi dle čl. V. v rámci plnění jeho povinností; 

f) rozhodování o financování projektu z grantových prostředků či z prostředků Spolupracujících 
institucí v souladu s jejich rozpočtovými pravidly; 

g) rozhodování o dalších záležitostech, ke kterým se dle této smlouvy vyžaduje souhlas Řídícího 
výboru nebo souhlas všech Spolupracujících institucí. 

Rozhodnutí Řídícího výboru je vyjádřením vůle Spolupracujících institucí. Statutární zástupce 
každé Spolupracující instituce jmenuje dva členy Řídícího výboru. 

Rozhodnutí Řídícího výboru ve finančních otázkách, zejména, nikoli však výlučně, v otázkách 
uvedených v čl. IV. odst. 2 písm. f) a g) této smlouvy, mají doporučuj ící charakter a ke své 
závaznosti vyžadují schválení statutárními zástupci všech Spolupracujících institucí. 

3. Řídící výbor je usnášeníschopný, je-li za každou Spolupracující instituci přítomen alespoň jeden jí 
jmenovaný člen. Spolupracující instituce rozhodují hlasováním členů Řídícího výboru. 
K odsouhlasení bodů jednání Řídícího výboru je potřeba jednomyslný souhlas všech přítomných 
členů. 
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4. Spolupracující instituce jednají na zasedání Řídícího výboru dle potreby, minimálně však 
jedenkrát ročně alespoň distančním způsobem . Predmětem tohoto jednání bude minimálně 
zhodnocení projektu a návrh jeho dalšího rozvoje. 

5. Řídící výbor svolává Pověrený partner (čl. V.) (nedohodnou-li se Spolupracující instituce jinak), 
pričemž svolání postačí elektronickou formou. Svolání Řídícího výboru musí být oznámeno v 
rozumném predstihu a pozvánka bude rozeslána na adresy, které Spolupracující instituce označily 
jako adresy členů Řídicího výboru. 

v. 
Pověřený partner 

1. Spolupracující instituce se shodly na tom, že KNAV bude zajišťovat činnosti směrující k naplnění 
predmětu této smlouvy a bude dále označena jako Pověrený partner. 

2. Činnosti dle čl. V. odstavce 1. jsou zejména, nikoli však výlučně: 

a. zajištění technického provozu webového portálu a databáze Historická korespondence 
online v souladu s touto smlouvou; 

b. rozvoj webového portálu a databáze Historická korespondence online podle pokynů 
Řídícího výboru konsorcia a v souladu s touto smlouvou; 

c. administrativní zajištění prístupu dalších institucí dle čl. VII. této smlouvy; 

d. rozúčtování plateb na náhradu nákladů projektu v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru 
či jednomyslnou dohodou Spolupracujících institucí a schválením statutárními zástupci 
Spolupracujících institucí podle čl. IV. odst. 2 této smlouvy; 

e. prijímání oznámení o záměru ukončit spolupráci dle této smlouvy. 

3. Pověřený partner zapojí nově pristupující instituce do projektu a jeho aktivit nejpozději do 6 
měsíců od okamžiku, kdy bude pristoupení instituce schváleno Řídícím výborem, a to za 
podmínek schválených Řídícím výborem. Finanční otázky týkající se pristoupeni a/nebo účasti 
pristupující instituce musí být navíc schváleny statutárními zástupci Spolupracujících institucí. 

4. Pověrený partner je povinen dbát na kvalitu technického zajištění webového portálu a databáze 
Historická korespondence online. V případě , že by některé rozhodnuti Řídicího výboru mělo dle 
názoru Pověreného partnera tuto kvalitu zhoršit, je Pověřený partner povinen tuto skutečnost 
oznámit statutárním zástupcům Spolupracujících institucí, a to formou písemného oznámení, které 
jsou statutární zástupci povinni bez zbytečného odkladu projednat a rozhodnout o řešení. Takové 
rozhodnutí statutárních zástupců je pro Spolupracující instituce závazné a nevyžaduje se další 
schválení Řídícím výborem. V prípadě , že by některé z činností Pověreného partnera poškozovaly 
kvalitu technického zajištění , je kterákoli ze Spolupracujících institucí povinna toto oznámit 
Řídícímu výboru a ten je povinen věc bezodkladně projednat s Pověreným partnerem. 

5. Pověřený partner se může vzdát svého pověření dle tohoto článku, a to písemně Řídícímu výboru. 
Toto vzdání se pověření se stává účinným uplynutím lhůty 6 měsíců ode dne doručen i Řídícímu 
výboru, přičemž lhůta započne běžet v den následující po dni doručení Řídícímu výboru. 
Pověrený partner je povinen v této lhůtě předat všechna data potrebná pro provozováni webového 
portálu a databáze Historická korespondence online novému subjektu, který bude určen Řídicím 
výborem jako nový Pověrený partner. Spolupracující instituce se v dobré víre zavazuji vyvinout 
veškeré úsilí , které lze na nich požadovat, aby se pověreni nevzdávaly v nevhodné době , tj. 
zejména, nikoli však výlučně , v době, kdy by jejich odchod z pozice Pověřeného člena mohl 
ohrozit kontinuitu projektu, významně omezit nebo paralyzovat jeho provoz, projekt znehodnotit 
nebo zmařit připravovanou spolupráci s jiným subjektem či způsobit Spolupracujícím institucím 
jakoukoli újmu. Kromě vzdáni se pověřeni dle tohoto odstavce může být změna na pozici 
Pověreného partnera realizována na základě jednomyslné dohody Spolupracujících institucí. 

VI. 
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Finanční zajištění projektu 

1. Náklady projektu se rozumí náklady na zřízení , provoz a rozvoj webového portálu a databáze 
Historická korespondence online. 

2. Spolupracující instituce uzavírají tuto smlouvu v dobré víře, že webový portál a databáze budou 
financovány z dotačních programů. Budou hledány možnosti projektového financování s cílem 
zajistit dlouhodobou udržitelnost projektu. Spolupracující instituce budou takové financování podle 
možností podporovat. 

3. Spolupracující instituce se zavazují zabezpečit na své náklady potřebnou součinnost k 
provozování webového portálu a databáze. Potřebnou součinností se rozumí zejména pravidelné 
doplňování informací o projektech historické korespondence a dále doplňování, rozvoj a údržba 
databáze v souladu s dohodnutými standardy. Spolupracující instituce se mohou k zabezpečení 
těchto úkolů ucházet o účelové prostředky z veřejných rozpočtů. 

4. Spolupracující instituce se budou podílet i na dalších dohodnutých společných nákladech projektu 
Historická korespondence online ode dne podpisu této smlouvy, nebo ode dne přistoupení k této 
smlouvě , a to v rozsahu a za podmínek projednaných Řídícím výborem a schválených 
statutárními zástupci Spolupracujících institucí. Spolupracující instituce jsou povinny si počínat 
s péčí řádného hospodáře a jsou povinny dodržovat příslušná rozpočtová pravidla daná obecně 
závaznými právními předpisy. 

5. Společně dohodnuté náklady zpravidla hradí Pověřený partner, kterému tak vzniká vůči ostatním 
Spolupracujícím institucím právo fakturace jejich podílu na nákladech podle předchozího 
odstavce. Podíl na nákladech je určován stejným poměrem, nedohodnou-li se Spolupracující 
instituce jednomyslně jinak nebo není-li jiné pravidlo projednáno v Řídícím výboru a schváleno 
statutárními zástupci Spolupracujících institucí. 

6. Společně dohodnutými náklady podle čl. VI. odstavce 5. se rozumí náklady, s jejichž vynaložením 
souhlasily jednomyslně všechny Spolupracující instituce, které byly projednány v Říd ícím výboru a 
schváleny statutárními zástupci Spolupracujících institucí. 

7. Společně dohodnutými náklady podle čl. VI. odstavce 5. se dále rozumí náklady, jejichž 
vynaložení na návrh kterékoli ze Spolupracujících institucí projednal Řídící výbor a které následně 
schválili statutární zástupci všech Spolupracujících institucí . 

VII. 
Účast dalších institucí 

1. Spolupracující instituce deklarují svou vůli k rozšiřování projektu Historická korespondence online 
o další projekty a instituce. Další instituce mohou k této smlouvě o spolupráci přistupovat formou 
dodatku k této smlouvě za podmínek předem schválených Říd ícím výborem. Finanční otázky 
týkající se přistoupení a/nebo účasti přistupující instituce musí být navíc předem schváleny 
statutárními zástupci Spolupracujících institucí. 

2. Spolupracující instituce zmocňují Pověřeného partnera dle čl. V. této smlouvy k přípravě 
příslušných dodatků této smlouvy o přístupu dalších institucí v souladu s podmínkami přístupu 
schválených předem Řídícím výborem (a případně též statutárními zástupci dle odst. 1 tohoto čl. 
VII.). Dodatky před jejich podpisem schvaluje Řídící výbor. 

3. Nedohodnou-li se Spolupracující instituce jednomyslně jinak, další instituce, které projeví zájem o 
participaci na projektu, se mohou zapojit těmito způsoby: 

a) využitím databáze pro svůj vlastní projekt; 

b) účastí na projektu jako přispěvatel projektu. V tomto případě budou konkrétní práva a 
povinnosti upraveny v textu dodatku této smlouvy. 

4. Pověřený partner se zavazuje zajistit, že dodatky k této smlouvě umožňující přistoupení další 
instituce budou kromě jiného ukládat přistoupivší instituci (kromě dalších povinností předem 
schválených Řídícím výborem a případně též statutárními zástupci Spolupracujících institucí dle 
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odst. 1 tohoto čl. VII.) povinnost jednat při účasti na projektu způsobem , který realizaci projektu ani 
zájmy Spolupracujících institucí v rámci projektu neohrozí ani nepoškodí , ani neporuší tuto 
smlouvu a rozhodnutí přijatá Řídícím výborem . 

5. Spolupracující instituce se dohodly, že dodatky této smlouvy o přistoupení další instituce budou 
vždy stanovovat, že bude-li Spolupracujícím institucím způsobena škoda z důvodu porušení 
povinností vyplývajících z obecných právních předpisů nebo z této smlouvy další institucí, je tato 
instituce povinna tuto škodu v plné výši poškozeným Spolupracujícím institucím nahradit. 

VIII. 
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy, výpověď, odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Pokud Spolupracující instituce, popř. další instituce chce svoji účast na projektu ukončit, postupuje 
se podle čl. Ill. odst. 5 této smlouvy (výpověď) . 

3. Smluvní spolupráci lze také ukončit na základě písemné dohody Spolupracujících institucí. 

4. Spolupracující instituce mají možnost odstoupit od smlouvy v případě , že některá ze 
Spolupracujících institucí či přistoupivších instituci hrubým způsobem nebo opakovaně porušuje 
nebo nedodržuje podmínky této smlouvy a své porušení nenapraví ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou ji k tomu písemně poskytne kterákoli z ostatních Spolupracujících instituci. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na formu písemného dodatku. 

2. Pro každou Spolupracující instituci se tato smlouva vyhotovuje po jednom stejnopise. 

3. Spolupracující instituce sjednávají , že jsou oprávněny tuto smlouvu včetně příloh a dodatků 
zveřejnit prostřednictvím svých webových stránek nebo obdobným způsobem zajišťujícím přístup 
veřejnosti k obsahu smlouvy. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a úči nnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 
Spolupracujících institucí . 

5. Spolupracující instituce prohlašují, že se podrobně seznámily s celým obsahem této smlouvy a že 
ji uzavřely svobodně a vážně, určitě , srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy. 

V Praze dne ....................................... . 

 
 

Knihovna AV ČR, v. v. i. 

 
 

Datum: 2021.04.16 
08:41 :50 + 02'00' 

Ing. Magdaléna Vecková, ředitelka 
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V Praze dne ........... ........................... .. 

  

 

  
 

Datum: 2021.04.15 15:02:45 
+02'00' 

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 
PhDr. Ondřej Ševeček , Ph.D., ředitel 

.. . ... ... .... .. .. . ............. .. . 

   
 

Datum: 2021.04.15 16:29:30 
+02'00' 

v a Archiv AV ČR, v. v. i. 
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera , Ph.D., ředitel 
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