DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s.
se sídlem Krátkého 143/1, 190 03 Praha 9
zapsaným u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 7695
IČO: 65401875, DIČ: CZ65401875
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXX
zastoupeným prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem
(dále jen ,,DILIA“)
a
Národní knihovna České republiky
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury
se sídlem 110 01 Praha 1, Klementinum 190
IČO: 00023221, DIČ: CZ 00023221
zastoupená Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem
(dále jen „Národní knihovna“)
uzavírají tento
Dodatek č.6
k dohodě o zpřístupnění knihovního fondu Národní knihovny, Moravské zemské knihovny
v Brně, krajských a specializovaných knihoven a knihoven vysokých škol způsobem on-line
podle § 97e, odstavec 4), písm. h) autorského zákona v reakci na epidemiologickou situaci a
vyhlášený nouzový stav
I.
1. Obě strany dohody uzavřené pod č.S331/20 dne 29.10.2020, ve znění dodatku č.1 ze dne
18.12.2020, dodatku č.2 ze dne 29.1.2021, dodatku č.3 ze dne 2.2.2021, dodatku č.4 ze dne
10.2.2021 a dodatku č.5 ze dne 25.2.2021 tímto ve smyslu čl. III. (bodu III.), odst.5 dohody
sjednávají k dohodě tento dodatek č.6. Tímto dodatkem č.6 se mění následující pasáže
smlouvy:
- v čl.III. (bodu III.), odst.1 dohody o době trvání dohody tak, že nabytím účinnosti tohoto
dodatku č.6 bude dosavadní ujednání v čl.III. (bodu III.), odst.1 dohody nově znít následovně:
1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dohody.
Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu, po kterou:
- v důsledku rozhodnutí orgánů veřejné moci je znemožněn, případně ve velmi podstatné
míře omezen přístup většiny studentů vysokých škol, jakož i významné části pedagogů
vysokých škol a vědeckých pracovníků veřejnoprávních institucí vědeckého výzkumu ke
sbírkám knihovních dokumentů (knihovním fondům) v tištěné podobě Národní knihovny,
Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR a knihoven samotných
vysokých škol;
- trvají omezující opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví pro provoz vysokých škol
spočívající především v (i jen dílčím) zákazu osobní přítomnosti studentů v prostorách
veřejných, soukromých i státních vysokých škol, nebo trvá, či je nově vyhlášen nouzový stav
na území České republiky, resp. jsou Vládou České republiky nebo Ministerstvem
zdravotnictví přijímána krizová nebo mimořádná opatření v souvislosti s pandemií
COVID19 (či jeho mutací), nebo
- trvají omezující opatření nařízená krajskou hygienickou stanicí přinejmenším pro
Hlavní město Prahu spočívající v (i jen dílčím) zákazu osobní přítomnosti studentů
a pedagogů vysokých škol nebo vědeckých pracovníků pracovišť vědeckého výzkumu
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zřizovaného orgány a institucemi veřejného sektoru v prostorech knihoven přístupných
veřejnosti v důsledku trvajícího epidemického stavu COVID 19 (či jeho mutací), nebo
- trvá stav nebezpečí vyhlášený primátorem Hlavního města Prahy omezující v důsledku
trvajícího epidemického stavu COVID 19 (či jeho mutací) služby veřejnosti poskytované
v prostorech knihoven přístupných veřejnosti,
nejdéle však na dobu do 30. 6. 2021.
- v čl.III. (bodu III.), odst.1 dohody se doplňuje za poslední souvětí v tomto odstavci nová
věta, která zní následovně:
Pro vyloučení případných pochybností se obě smluvní strany zavazují bezodkladně
písemně informovat o pominutí okolností rozhodných pro další trvání této dohody.
V ostatním zůstává obsah dohody beze změn.
II.
1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.6 je příloha v podobě kopie jmenovací listiny pro
osobu zastupující Národní knihovnu.
2. Tento dodatek č.6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dohody.
3. Tento dodatek č.6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž DILIA obdrží jeden
exemplář a Národní knihovna tři exempláře.
V Praze dne 24.5.2021

V Praze dne 24.5.2021

____________________________
za DILIA
prof. JUDr. Jiří Srstka
ředitel

____________________________
za Národní knihovnu
Mgr. Tomáš Foltýn
generální ředitel
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