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Agreement for the provision of 

national bibliographic authority data 
Smlouva o poskytování 

dat z báze národních autorit 

  

  

This Agreement for the provision of national 

bibliographic authority data (the "Agreement") is 
entered into as of July 1, 2021, by and between Ex 

Libris Ltd., an Israeli company with offices at Bldg. 8- 

9, Malha Technological Park, Jerusalem, Israel ("Ex 

Libris"), and Národní knihovna České republiky 

(National Library of the Czech Republic), a state 

contributory organization with offices at 

Klementinum 190, 110 00 Praha 1 (Prague 1), with 

ident. No. 00023221, tax ident. No. CZ00023221 

("National Library"), established by the Ministry of 

Culture of the Czech Republic. 

WHEREAS, National Library is a public 

cultural institution which is obliged to act apon 

provision of: 

- Act No. 219/2000 Sb., about property of Czech 

republic, and therefore any treatment of Czech 
republic property, with which National Library is 

authorized to administer, is possible only on the 

basis of written contract and especially apon 

conditions laid down by above mentioned Act, 

- Act No, 110/2019 Sb., about processing of personal 

information, in conjunction with the EU general data 

protection regulation No. 2016/679 (GDPR), on the 

bases of which there is excluded any handing over 

(transfer) of personal information to ExLibris 

without compliance with the relevant legal titles for 

personal information processing, 

WHEREAS, National Library manages the 

national bibliographic authority data for the Czech 

Republic, and makes available by way of different 

means súch national bibliographic authority data 

(the “Means to make available national 

bibliographic authority data") to third parties for 

their use under direct use agreements with such 

third parties (the “Direct Usage Agreements"), and 

at the same time these national bibliographic 

authorities are enriched with other data from 

another involved libraries (e.g. Charles University); 

such cooperation taking place directly between 

National Library and other involved third parties and 

libraries (e.g. Charles University) under direct 

cooperation agreements (the “Direct Cooperation 
Agreements");   

Tato Smlouva o poskytování dat z báze 

národních | autorit („Smlouva“) se uzavírá dne 

1.7.2021, mezi Ex Libris Ltd., izraelskou společností se 

sídlem Bldg. 8-9, Malcha Technological Park, 

Jerusalem, 9695809, Israel ("Ex Libris"), a Národní 

knihovnou České republiky, státní příspěvkovou 

organizací se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 
1, IČO: 00023221, DIČ: CZ00023221 ("Národní 
knihovna"), zřízenou Ministerstvem kultury České 

republiky. 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Národní knihovna je 

veřejnou kulturní institucí, která je povinna se řídit 

kogentními ustanoveními: 

- zákona č.219/2000 Sb., o majetku České republiky, a 

íž jakékoliv nakládání s majetkem České republiky, 

s nímž je příslušná hospodařit, je možné pouze na 

základě písemné smlouvy a zejména za dalších 
podmínek tímto zákonem stanovených, 

- zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, ve spojení s Nařízením EU č.2016/679 (GDPR), 

na základě kterého je vyloučeno předávání osobních 

údajů do ExLibris bez dodržení relevantních právních 
důvodů pro zpracování osobních údajů; 

  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Národní knihovna 
spravuje bázi národních autorit pro Českou republiku, 

a zpřístupňuje tato data národních autorit různými 

prostředky („dále též prostředky ke zpřístupnění dat 

národních autorit“) třetím stranám k jejich užití za 

podmínek stanovených přímo s těmito tretími 

stranami, přičemž tyto národní autority jsou 

obohacovány o další data z některých dalších 

zapojených knihoven (kupř. Univerzity Karlovy); 
takováto spolupráce probíhá přímo mezi Národní 

knihovnou a ostatními zúčastněnými třetími stranami 

a knihovnami (kupř. Univerzitou Karlovou) za 

podmínek upravujících vztahy přímo s těmito 

stranami. 

   



  

WHEREAS, Ex Libris offers library 

management solutions including but not limited to 

the Alma Software as a Service (SaaS) solution (the 
"SaaS Service") which is used by libraries (e.g. 

Charles University) and which includes access to the 

Community Zone as defined in section 1.1. (i) of 

Exhibit A to this Agreement; and 

WHEREAS, contract parties wishes to 

provide national bibliographic authority data in 

public interest i.e. for the benefit of users of the Ex 

Libris library management solutions and Ex Libris 

wishes to make such data available to its users as an 
additional Means to make available national 

bibliographic authority data, all in accordance with 

the terms and conditions hereinafter set forth. 

NOW THEREFORE, the parties hereto agree 

as follows: 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Ex Libris nabízí řešení 
pro správu knihoven, mimo jiné řešení Alma formou 

Software as a Service ("SaaS služba"), které používají 

knihovny v České republice (kupř. Univerzita 
Karlova)a které zahrnují pčístup do Komunitní zóny 

tak, jak je definováno v části 1.1., odst. (i) v příloze A 
k této smlouvě; a 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE smluvní strany si přejí 
poskytnout data z báze národních autorit ve prospěch 

šení pro správu knihovny Ex Libris a Ex 
Libris si přeje zpřístupnit tyto údaje svým uživatelům 

jako další prostředek ke zpřístupnění báze národních 

autorit, a to vše v souladu s podmínkami dále 

uvedenými. 

  

NYNÍ 
následujícím: 

PROTO, se strany dohodly na 

  

1, PROVISION OF NATIONAL 
BIBLIOGRAPHIC AUTHORITY DATA 

National Library agrees to provide Ex Libris in a 

timely manner with an initial data set and ongoing 

updates containing the national bibliographic 

authority data of the Czech Republic under the 

terms and conditions set forth in exhibit A, in a 

format and through a mechanism (e.g. via OAI/PMH 

or FTP) to be agreed between the parties, as an 

additional Means to make available national 
bibliographic authority data. 

  

Ex Libris agrees to make such data available to its 
users under the terms and conditions set forth in 
exhibit A. 

1. POSKYTOVÁNÍ DAT Z DATABAZE NARODNICH 
AUTORIT 

Národní knihovna souhlasí s tím, že poskytne Ex Libris 

včas počáteční soubor a průběžné aktualizace 
obsahující data zbáze národních autorit České 

republiky za podmínek stanovených v příloze A, ve 

formátu a prostřednictvím mechanismu (např. 

prostřednictvím OAI/PMH nebo FTP), který bude mezi 

stranami dohodnutý, jakožto další prostředek ke 

zpřístupnění dat z báze národních autorit. 

Ex Libris souhlasí s tím, že tyto údaje zpřístupní svým 

uživatelům za podmínek stanovených v dodatku A. 

    
  

2. UNDERTAKINGS OF NATIONAL LIBRARY 

To the extent that any third party brings a claim 

against Ex Libris alleging that information provided 

by or on behalf of National Library violates a third 

party’s rights or breaches applicable law, National 

Library will defend the claim. The obligation set 

forth in this section shall be subject to Ex Libris (i) 

giving National Library prompt notice of such claim; 

(ii) giving National Library the sole authority to 

| defend or settle such claim; and (iii) providing full 

cooperation in such defense or settlement at 

National Library’s expense.   
2. ZÁVAZKY NÁRODNÍ KNIHOVNY 

Pokud určitá třetí osoba vznese vůči společnosti Ex 

Libris nárok, přičemž bude tvrdit, že informace 

poskytnuté Národní knihovnou nebo jejím jménem 

porušují práva třetí osoby nebo platné právní 
předpisy, je Národní knihovna povinna se proti 

tomuto nároku bránit.-Povinnost uvedená v tomto 

článku je podmíněna tím, že společnost Ex Libris i) 

Národní knihovnu o takovém nároku neprodleně 

informuje, ii) udělí Národní knihovně výlučné 

oprávnění bránit se proti takovému nároku nebo v 

souvislosti s ním uzavřít narovnání a iii) poskytne v 

souvislosti s touto obranou nebo narovnáním plnou 

součinnost na náklady Národní knihovny. 
   



  

  

3. TERM AND CHARGES 

This Agreement shall commence on July, 1, 2021 for 

a limited term to 31.12.2025 (the "Term"). National 

Library provides the national bibliographic authority 

data of the Czech Republic free of charge under the 

terms and conditions set forth in exhibit A. 

Both contracting parties are entitled with prolong 

this contract by the appropriate amendment, if 

ExLibris will continue with the right to access 

(availability) to Alma not only in favour of National 

Library, but also in favour of other libraries 

(customers of the SaaS Service). 

For the sake of clarity, this Agreement does not 

change existing Direct Usage Agreements or Direct 

Cooperation Agreements and Ex Libris shall have no 

liability with regard to usage of national 

bibliographic authority data by third parties after 

termination or expiration of this Agreement. 

3. DOBA TRVÁNÍ A POPLATKY 

Účinky této smlouvy vznikají dne 1.7.2021 a uzavírá 

se na dobu určitou do 31.12.2025 (dále jen "Obdobi"). 

Národní knihovna poskytuje národní autority České 

republiky bezplatně za podmínek stanovených v 
příloze A. 

Obě smluvní strany jsou oprávněny trvání smlouvy 

prodloužit příslušným dodatkem, pokud ExLibris bude 

nadále umožňovat přístup k Alma nejen Národní 
knihovně, ale i dalším zúčastněným knihovnám 

(zákazníkům Služby SaaS). 

Pro vyloučení případných pochybností, tato smlouva 

nemění existující podmínky stanovené přímo s třetími 

stranami a Ex Libris neodpovídá za užití dat z báze 
národních autorit třetími stranami po zániku nebo 
zrušení této smlouvy. 

  

4. WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITATION 
OF LIABILITY 

4.1. Ex Libris makes no warranties in 

connection with its services provided 

under this agreement. 

4. ZARUKA ZA JAKOST A OMEZENÍ 
ODPOVÉDNOSTI 

4.1. Ex Libris neposkytuje Zádnou záruku za 

jakost v souvislosti se svými službami 

zajišťovanými na základě této smlouvy. 

    
  

5. EFFECTIVE DATE; TERMINATION 

5.1. This Agreement shall become effective 

on the Effective Date (which is the day 

of publication of this Agreement in the 

Agreement registry as described in 
article 6.8 of this Agreement). 

5.2. Each of the parties is entitled to 

terminate this Agreement by sending a 

written termination to the address of 

the other party. The notice period is 6 

months and begins on the first day of 

the month following the month in 
which the termination of the 
Agreement was delivered to the other 

party. 

Ex Libris may terminate this Agreement 

or, at Ex Libris’ option, temporarily 

suspend its performances hereunder, if 

National Library is in breach of any of 

its material obligations under this 

Agreement, and has failed to remedy 

bid;   
5. DATUM  NABYTÍ INNOSTI; ZRUŠENÍ 

SMLOUVY 

5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a 

účinnosti Dnem účinnosti (kterým je den 

jejího zveřejnění v Registru smluv, jak je 
popsáno v čl. 6.8 této Smlouvy). 

5.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

tuto Smlouvu vypovědět, a to písemnou 

výpovědí zaslanou na adresu druhé 

smluvní strany. Výpovědní doba činí 6 

měsíců a počíná běžet prvním dnem 

měsíce následujícího po měsíci, v němž 

byla výpověď Smlouvy doručena druhé 
smluvní straně. 

5.3. Ex Libris může zrušit tuto Smlouvu nebo, 

podle svého uvážení, může dočasně 

pozastavit své plnění na základě této 

Smlouvy, pokud Národní knihovna 

poruší některou ze svých podstatných 

povinností podle této smlouvy a 

nenapraví toto porušení do třiceti (30) 
   



  

such breach within thirty (30) days of 

Ex Libris notification thereof to 

National Library. National Library has 

the same right against Ex Libris. 

dnů od oznámení Ex Libris Národní 

knihovně. Stejné právo náleží Národní 
knihovně vůči Ex Libris. 

  

    

6. MISCELLANEOUS 

6.1. Entire Agreement; Severability; Waiver, 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

This Agreement contains the final, 
complete and exclusive agreement of the 

parties with respect to the subject 

matter hereof and supersedes all prior 

and contemporaneous understandings 

and agreements relating to its subject 

matter. In the event any provision of this 

agreement is held by a proper authority 

to be prohibited by law or 

unenforceable, such provision will be 

amended and interpreted to accomplish 

the objectives of such provision to the 

greatest extent possible under applicable 

law and the remaining provisions will 

continue in full force and effect. No 
waiver or modification of the agreement. 

will be valid unless in writing signed by 

authorized representatives of each party. 

Both contracting parties declare their 

familiarity with the obligatory provision 

of $58a, odst.3 Act No. 219/2000 Sb., 

about the property of Czech republic. 

Independent Contractors. The 
relationship of the parties created by this 

agreement is that of independent 

contractors and not that of 
employer/employee, — principal/agent, 

partnership, joint venture or 

representative of the other. 

Governing Law. This Agreement will be 

governed by and interpreted in 

accordance with the laws of the state 
Czech Republic, except its conflict of laws 

rules. 

Force Majeure. Neither party will be 
liable to the other for any delay in 

performing or inability to perform its 

obligations under this agreement caused 

by acts of God such as fire, storm, flood, 

or earthguake, government acts, labor 

strikes, terrorism, riots, epidemics and 

misconduct outside of the either party's 

control provided the affected party   

6.   RŮZNÉ 

6.1. Celá smlouva; Oddělitelnost; Zřeknutí se 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

práv. Tato Smlouva obsahuje konečnou, 
úplnou a výhradní dohodu stran s 

ohledem na předmět této Smlouvy a ruší 

všechny předchozí i současné smlouvy a 

dohody týkající se jejího předmětu. V 
případě, že některé ustanovení této 

Smlouvy shledá příslušný orgán jako 

odporující zákonu nebo nevynutitelné, 

takové ustanovení bude změněno ve znění 
pozdějších předpisů a interpretováno tak, 

aby bylo dosaženo cílů © takového 

ustanovení v co největším možném 

rozsahu podle platných právních předpisů, 

a ostatní ustanovení zůstávají plně platná 

a účinná. Zřeknutí se nebo modifikace této 
Smlouvy budou platná pouze v písemné 

formě podepsané oprávněnými zástupci 

obou stran. 
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám 

obsah kogentního ustanovení 858a, 

odst.3, zákona č.219/2000 Sb., o majetku 

České republiky. 

Nezávislí dodavatelé. Vztah stran, který 

vzniká podle této Smlouvy, je vztahem 

nezávislých dodavatelů a nikoli vztahem 

zaměstnavatel /zaméstnanec, 

mandant/mandatář), partnerství, 

společného podniku nebo zástupce druhé 

strany. 

Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí a 
vykládá v souladu právními předpisy Státu 

České republiky, s vyloučením pravidel 
mezinárodního práva soukromého o 

rozhodném právu. 

Vyšší moc. Žádná ze stran Smlouvy 
neodpovídá druhé straně za jakékoli 

zpoždění při plnění nebo neschopnost 

plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy 

způsobené vyšší mocí, jako jsou požáry, 
bouře, povodně nebo zemětřesení, 

nařízení © (usnesení) vlády, | stávky, 

terorismus, nepokoje, epidemie a 

pochybení mimo kontrolu kterékoli ze 

stran za předpokladu, že postižená strana 

  
 



  

  

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

notifies the other party of such delay as 

soon as commercially practicable and 

uses commercially reasonable efforts to 

minimize potential damages. 

Assignment. National Library will not 

assign this Agreement without the prior 

written consent of Ex Libris. Any 

assignment in violation of this provision 

will be null and void. Subject to the 

foregoing, the parties’ rights and 

obligations under this Agreement will 

bind and inure to the benefit of their 
respective successors, heirs, and 

permitted assigns, only if these contract 

changes will not pose disadvantageous 

position for National Library. On the 

contrary the National Library is entitled 

to terminate this contract. 

Language. This agreement shall be in the 

English and Czech language. For any 

discrepancies, the English Version 

precedes. 

Survival. The terms of Sections 6 and 8 
shall survive any termination of this 

Agreement. 

The Contracting Partners understand 

that the text of this contract will be 
published in the Agreement registry as 

reguired by the Act no. 340/2015 Coll., 

Act on Special Conditions for the 

Efficancy of Some Agreements, 

Publication of These Agreements of the 

Czech Republic, and on an Agreement 

Register, and agree with this publication. 

The contracting Parties specifically agree 

this Agreement will be sent to the 

Agreements Registry immediately after 

its signing. As the Agreement can come 

into force by the day of its publication in 

the Agreement Registry, National Library 

agrees to inform Ex Libris about the 

publication of the Agreement in the 

Agreement registry providing Ex Libris 

with a copy of the notification about 

publication of the Agreement without 

any delay. 

This Agreement is executed in 6 

equivalent counterparts, each with the 

effect of an original, of which each 

contracting party receives 3 counterpart.   

6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

informuje druhou stranu o takovém 

zpoždění, jakmile je obchodně 

proveditelné a využívá úsilí přiměřené v 

obchodním styku. k minimalizaci 

případných škod. 

  

Postoupení. Národní knihovna nepostoupí 

tuto Smlouvu bez předchozího souhlasu Ex 

Libris. Jakékoli postoupení v rozporu s 

tímto ustanovením bude neplatné. Za 

podmínek výše uvedených budou práva a 

povinnosti stran této Smlouvy závazné a 

budou ku  prospéchu © příslušných 

nástupců, dědiců a schválených 

nabyvatelů práv, jen tehdy, pokud tyto 

smluvní změny nebudou nevýhodné pro 

Národní knihovnu. V opačném případě má 

Národní knihovna právo tuto smlouvu 

vypovědět. 

Jazyk. Tato dohoda je v anglickém a 

českém jazyce. V případě jakýchkoliv 
nesrovnalostí je anglická verze rozhodující. 

Přetrvání. Podmínky článků 6 a 8 zůstávají 

v platnosti i po skončení platnosti této 

Smlouvy o údržbě. 

Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že 

obsah této smlouvy bude publikován v 

registru smluv podle požadavků zákona 

České republiky č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění, a souhlasí s tímto 

zveřejněním. Smluvní strany zejména 

souhlasí s tím, že tato Smlouva bude ihned 
po podpisu zaslána Národní knihovnou do 

uvedeného registru smluv. Vzhledem k 

tomu, že Smlouva může nabýt účinnosti až 

zápisem do registru smluv, Národní 

knihovnou se zavazuje informovat Ex Libris 

o publikaci Smlouvy v registru smluv a 

poskytnout mu kopii potvrzení o 

zveřejnění Smlouvy v registru, a to bez 

jakéhokoliv prodlení. 

Tato Smlouva je vyhotovena v6 

stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po 8 vyhotoveních. 

   



  

6.10. Both contracting parties declare that 

they agree to the entire contents of this 

Agreement and thet the Agreement is 

manifestation of their free will, 

i 

6.10. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s 

obsahem této Smlouvy, který je 

projevem jejich svobodné vůle. 

  

  

IN WITNESS WHEREOF, the/ parties have 

caused this Agreement to be executéd by their duly 

authorized representatives. 

        

National Library: 

By: 

Name: Mgr. Tomáš Foltýn 

Title: General Director NL CR 

Ex Libris: 

By: 
Name: Ofer Mosseri 
Title: Corporate VP, General Manager EMEA   

  

 

NA DŮKAZ TOHO potvrdily /Strany tuto 
Smlouvu podpisy svých řádně zmocněných zástupců 

Za Národní knihovnu: 
Zmocněný zástupce: 
jméno: Mgr. Tomáš Foltýn 

Titul: generální ředitel NK ČR 

Za Ex Libris; 

Jméno: Ofer Mosseri 
Zmocnéný zástupce: 

Titul: Corporate VP, General Manager EMEA 

  

pt 2 € kod 7 

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČZSKÉ Au: ikonky 
Klementinum 190, 110 00 Praha 1 
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EXHIBIT A 

  

PŘÍLOHA A 

  

DaaS — DATA AS A SERVICE 

Both National Library and Ex Libris may make 

content and data available in connection with the 
SaaS Service. The intent is to make content and 

data available which may be useful to others and 

whose availability will not be in conflict with the 
law ot the Czech republic. For the sake of clarity, 

both National Library and Ex Libris declare and 
agree that they will not upload or store any 

personal information on the SaaS Service. The 

rights in connection with this content and data 

are as set forth below: 

(i) "Customer Data" means any information or 

other data (except personal information) which 
National Library stores, or provides to Ex Libris 

for storing, in the SaaS Service. National Library 

hereby grants, for the term of this Agreement, 

to Ex Libris and to any customer of the SaaS 

Service a royalty-free, worldwide license to use, 
copy, distribute, display, and create derivative 

works from, any Customer Data which is posted 

in the Community Zone (such derivative works, 

including any enhancements, enrichments or 

modifications, to be owned by National 

Library and subject to the same license). 

Community Zone means the part of the Alma 

SaaS Service where Ex Libris and the 

customers of the SaaS Service have the option 

to load metadata, electronic resource and 

collection definitions (also known as the 

Knowledge Base) and authority records to be 
used by all participating customers, to 

streamline resource management processes, 
including ordering, cataloging, discovery, and 

related functions such as context sensitive 
linking services for end users, authority 

control and analytics. 

(ii) Material which Ex Libris posts to the Community 

Zone will continue to be owned by Ex Libris or 

its licensor; 

(a) ifitis owned by Ex Libris, then Ex Libris grants 

any user a_ royalty-free, perpetual, 

irrevocable, worldwide, unrestricted license 

to use, copy, distribute, display and create   

I 

1.1. 

(ii) 

DaaS — DATA JAKO SLUŽBA 
Národní knihovna a Ex Libris mohou v souvislosti se 
Službou SaaS zpřístupňovat obsah a data. Cílem je 

zpřístupnit takový obsah a data, jež mohou být 

užitečné pro ostatní a jejichž zpřístupnění nebude 

v rozporu s právními předpisy České republiky. Pro 
vyloučení případných pochybností Národní 

knihovna a Ex Libris současně prohlašují a souhlasí 

S tím, že nebudou uchovávat ani předávat jakékoliv 

osobní údaje v rámci Služby SaaS. Práva související s 
tímto obsahem a daty jsou uvedena níže: 

  

(i) “Zákaznickými daty“ se rozumí jakékoli informace 
nebo jiná data (kromě osobních údajů), která 

Národní knihovna ukládá nebo poskytuje 

společnosti Ex Libris za účelem jejich ukládání v 

rámci Služby SaaS. Národní knihovna tímto, pro 

účely této smlouvy, uděluje společnosti Ex Libris a 

jakémukoli zákazníkovi Služby SaaS bezplatnou, 

celosvětovou licenci k využívání, kopírování, 

rozšiřování, zobrazování a vytváření odvozených 
děl z jakýchkoli dat Národní knihovny 

zveřejněných v Komunitní zóně (přičemž taková 

odvozená díla, včetně jakýchkoli vylepšení, 

obohacení nebo úprav, budou ve vlastnictví 

Národní knihovny a bude se na ně vztahovat tatáž 
licence). “Komunitní zónou“ se rozumí část 

Služby SaaS Alma, do níž mají společnost Ex 

Libris a zákazníci Služby SaaS možnost nahrávat 

metadata, definice elektronických zdrojů a 

sbírek (přičemž uvedené je rovněž označováno 
jako Knowledge Base) a autoritní záznamy, které 

pak slouží k využití ze strany všech zúčastněných 

zákazníků, a to za účelem zefektivnění procesů 

řízení zdrojů, včetně objednávek, katalogizace, 

discovery služeb a souvisejících funkcí, jako jsou 

služby kontextového linkování pro koncové 
uživatele, kontrola oprávnění a analytické 

služby. 

Vlastníkem materiálu, který společnost Ex Libris 

zveřejní v Komunitní zóně, je i nadále společnost 

Ex Libris nebo její poskytovatel licence, přičemž 

(a) je-li vlastníkem takového materiálu společnost 

Ex Libris, pak tato společnost uděluje 

jakémukoli uživateli bezplatnou, trvalou, 

neodvolatelnou, celosvětovou a neomezenou 

 



  

derivative works from, such material (such 

derivative works, including any 

enhancements, enrichments or 

modifications, to be owned by Ex Libris and 

subject to the same unrestricted license); 

(b) if it is owned by a licensor, then the uses will 

be only those permitted by the licensor, 

which permitted uses shall be made known 

to the users of the Community Zone. 

1.2. Notwithstanding anything else herein, as 

between the parties, material (excluding 

Customer Data) which Ex Libris posts to other 
products or data services, such as 

KnowledgeBase, or creates, such as indices 

based on other material, shall be owned by Ex 

Libris.   

licenci k využívání, kopírování, rozšiřování, 

zobrazování a vytváření odvozených děl z 

takového materiálu (přičemž taková odvozená 

díla, včetně jakýchkoli vylepšení, obohacení 

nebo úprav, budou ve vlastnictví společnosti Ex 

Libris a bude se na ně vztahovat tatáž 
neomezená licence). 

(b; je-li © vlastníkem © takového — materiálu 

poskytovatel licence, jsou možné pouze takové 

způsoby využití, které takový poskytovatel 

dovoluje, a uživatelé Komunitní zóny budou o 

těchto © dovolených © způsobech 

informováni. 

1.2. Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této 

Smlouvy je ve vztahu mezi smluvními stranami 

vlastníkem materiálů (vyjma Zákaznických dat), 

které společnost Ex Libris zveřejňuje v rámci jiných 

produktů nebo datových služeb, jako je např. 

KnowledgeBase, nebo které vytváří, jako např. 

obsahy založené na jiných materiálech, společnost 
Ex Libris. 

využití
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