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DODATEK č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb EIZ 

dle zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ze dne 29. 3. 2021 
 

Smluvní strany 

NEWTON Media, a.s. 

Sídlem:   Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4  

IČO:    28168356 

DIČ:    CZ28168356 

Bankovní spojení:  XXX, XXX 

Jednající:   Ing. Petrem Herianem, předsedou představenstva 

Společnost NEWTON Media, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u 

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12446. 

(dále jen poskytovatel) na straně jedné 

a 

  Vědecká knihovna v Olomouci 

se sídlem:   Bezručova 1180/3, 779 11 Olomouc       

IČO:    00100625   

DIČ:    neplátce DPH                  

Bankovní spojení:  XXX, XXX  

Zastoupená:   RNDr. Bc. Ivetou Tichou, ředitelkou   

 

(dále jen objednatel) na straně druhé uzavírají níže uvedeného data tento dodatek ke smlouvě 

o poskytování služeb EIZ. 

 

1. Tímto Dodatkem č. 1 (dále jen dodatkem) ke Smlouvě o poskytování služeb EIZ (dále jen 

smlouva) dochází dohodou objednatele a poskytovatele k těmto změnám:  

1. a. Bod 5. 3 Smlouvy se nahrazuje novým zněním: 5. 3 Objednatel není oprávněn 

poskytovat zpracovaný soubor informací ani jeho část třetím osobám kromě registrovaných 

čtenářů knihovny k četbě ve svých prostorách nebo pomocí zabezpečeného vzdáleného 

přístupu s vyloučením jejich přeposílání, a to jakoukoli formou, a to vždy s bezvýjimečným 

a absolutním vyloučením jejich dalšího komerčního využití těmito třetími osobami. 

Pořizování tištěných kopií v prostorách knihovny pro osobní potřebu registrovaných čtenářů 

knihovny s bezvýjimečným a absolutním vyloučením jejich dalšího komerčního využití je 

dovoleno. 

1. b. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1, která je součástí tohoto 

dodatku. 

2. Objednatel a poskytovatel podpisem tohoto dodatku se změnami uvedenými v odst. 1 

tohoto článku výslovně souhlasí. 



Smlouva o poskytování služeb EIZ, Strana 2 (celkem 3) 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1. 6. 2021. 

 

Příloha č. 1 

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB EIZ 

 

a) druh služby: Přístup do databáze médií (EIZ) Anopress 

Přístup:  jednouživatelský  multiuživatelský  

Vzdálený 

přístup: 
 ano  ne  

Zdroje:  
 Periodický tisk  Televize a rozhlas  Internetové servery 

 Sociální média   

Plná znění a JPG 

náhledy: 
 všechny zdroje  jen vybrané zdroje  bez plného znění 

Archiv:  rok zpět  od roku 1996  

Autorizace 

Login: xxx 

Heslo:  xxx 

Automatické přihlášení: xxx 

Administrátorské heslo: xxx 

IP adresa: xxx 

Vzdálený 

přístup: 

 IP adresa xxx 

 http Referer xxx 
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b) měsíční cena:   

i. XXX 

ii. XXX 

iii. XXX 

iv. XXX 

 

Celková měsíční cena:  XXX 

K ceně bude připočítána aktuální sazba DPH. 

 

V případě schváleného grantu VISK8/A, poskytovaného Ministerstvem kultury, bude 1 

multiuživatelský přístup s archivem od roku 1996 dle bodu b) i. – iii. nebo jeho poměrná část 

hrazen z účelově určených finančních prostředků grantu po dobu 8 měsíců za 1 kalendářní rok. 

 

c) kontaktní osoby: 

za poskytovatele: Jana Frýbertová, tel.: XXX, e-mail: XXX 

za poskytovatele: hotline linka pro technické problémy: tel.: XXX 

za objednatele: Mgr. Martin Král, tel.: XXX, e-mail: XXX  

 

V Praze dne: 21.5.2021 

 

 

 

 

 V Olomouci dne: 21.5.2021 

Petr Herian, předseda představenstva 

NEWTON Media, a.s. 

 RNDr. Bc. Iveta Tichá, ředitelka knihovny 

Vědecká knihovna v Olomouci 

 

 


