
SMLOUVA 
o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v režimu trvalé akvizice 

a zajištění jejich provozu 

Název: 
Sídlo: 
Zastupuje: 

IČ : 
DIČ: 
Zapsána: 

Bankovní spojení: 

a 

Název: 
Sídlo: 
Zastupuje: 

IČ : 
DIČ : 
Bankovní spojení: 

EBSCO lnformation Services s.r.o. 
Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 
Vojislav Milovanovié, obchodní ředite l - na základě 
plné moci jednat ele p. Cary Bruce 

496 21823 
CZ496 21823 
v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 24504 

 
čís lo účtu :  
IBAN:  

(dále jen " Poskytovatel"} 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
náměstí Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1 
doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D., děkan FF UK 

00216208 
CZ00216208 
Komerční banka, Celetná 567/30, Praha 1, 
číslo účtu: 85631011/0100, 
IBAN:  

(dá le jen " Nabyvatel" } 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zajištění a zpřístupněn í elektronických 
informačn ích zdrojů v režimu trvalé akvizice a zajištění jejich provozu, (dále jen " Smlouva"}. 

Čl. 1 Předmět Smlouvy 

1} Předmětem tét o Smlouvy je závazek Poskytovatele zaj ist it a zpřístupnit Nabyvateli v režimu 
t rvalé akvizice elektronické i nformační zdroje (dále jen " e-knihy"}, jejichž seznam tvoří 
přílohu č . 1 této Smlouvy, a to za níže uvedených obchodních podmínek. 

2} Poskytovatel prohlašuje, že je v době uzavření Smlouvy smluvním partnerem přísl ušných 
vydavatelů e-knih a že je zároveň dist ributorem oprávněným k jejich dodávce Nabyvatel i. 

Stránka 1 z 6 



3) Za plnění předmětu Smlouvy se Nabyvatel zavazuje uhradit v souladu s ustanoveními této 
Smlouvy Poskytovateli cenu sjednanou v čl. 3 této Smlouvy. 

4) Předmět Smlouvy lze v průběhu trvání Smlouvy rozšířit o další tituly e-knih. Nové seznamy 
takových nových e-knih budou k této Smlouvě připojeny formou vzestupně číslovaných 
dodatků. 

Čl . 2 Lhůta plnění a forma přístupu 

1) E-knihy budou Nabyvateli zpřístupněny v režimu trvalé akvizice, tedy formou trvalé licence 
online přístupu k serveru Poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje zajistit přístup k e-knihám 
nejpozději do 3 pracovních dnů od vstoupení Smlouvy v účinnost. 

2) Další specifikace jednotlivých e-knih je dále uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy a určuje zejména 
počet simultánních uživatelů, jimž bude daný titule-knihy dostupný. 

3) Přístup bude umožněn Nabyvateli na základě IP adres, které Poskytovateli poskytne 
Nabyvatel. Poskytovatel garantuje vzdálený přístup ke-knihám. 

Čl. 3 Cena, fakturace a platební podmínky 

1) Celková cena za plnění dle čl. 1 odst. 1 této Smlouvy je stanovena v amerických dolarech a 
činí: 

199.511,00 USD bez DPH (slovy: stodevadesátdevěttisícpětsetjedenáct amerických dolarů) 

2) Cena za případné další nákupy e-knih dle čl. 1, odst. 4 této Smlouvy bude uvedena 
v příslušném dodatku. 

3) Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a zohledňuje 
veškeré náklady Poskytovatele spojené s plněním dle této Smlouvy. 

4) Nabyvatel uhradí cenu dle odst. 1 tohoto článku jednorázově, na základě daňového dokladu 
(dále jen "faktura"), který je Poskytovatel oprávněn vystavit poté, co Smlouva vstoupí v 
účinnost. Splatnost faktury se stanovuje na 21 dní ode dne jejího doručení do sídla 
Nabyvatele. Celková cena včetně započítané zákonné sazby DPH bude Poskytovatelem 
fakturována Nabyvateli v českých korunách podle platného kurzu banky Poskytovatele 
(fakturujícího) v den předcházející dni vystavení faktury. 

S) Faktura musí obsahovat: 
- náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"), 
- náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
- náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, 
-číslo Smlouvy a den jejího uzavření. 
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6) Nabyvatel má právo vrátit fakturu Poskytovateli k doplnění v případě, že tato nesplňuje výše 
uvedené požadavky, v tom případě se počítá splatnost faktury až ode dne opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury Nabyvateli. 

7) Pro případ prodlení Nabyvatele s plněním finančních závazků vyplývajících z této Smlouvy se 
sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného 
zaplacení. 

8) Na platbu, kterou učiní, uvede Nabyvatel celé číslo faktu ry (variabilní symbol) . Platba bude 
prováděna bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený výše v této Smlouvě a 
současně na faktuře. Faktura je považována za včas uhrazenou, dojde-li nejpozději poslední 
den její splatnosti k odepsání příslušné částky z účtu Nabyvatele. 

Čl. 4 Technická podpora, kontakty a řešení reklamací 

1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Nabyvateli technickou podporu nezbytnou pro to, aby 
mohl Nabyvatel přístup k e-knihám plně využívat. V případě hlášení a řešení chyb, žádostí o 
změnu nastavení, či případných jiných žádostí a dotazů kontaktuje Nabyvatel uvedené 
delegované kontaktní osoby Poskytovatele: 

 
technický kontakt 
e-mail :  
tel:  
fax.:  
mob.:  

 
organizační kontakt 
e-mail:  
tel:  
fax.:  

 
obchodní kontakt 
e-mail:  
tel:  
fax.:  
mob.:  

2) Pro dotazy, připomínky a návrhy může Nabyvatel během celkového provozu Produktu kdykoli 
kontaktovat Poskytovatele v pracovní dny přes službu HelpDesk. Poskytovatel garantuje 
odpověď do 24 hodin. 

Kontaktní údaje služby HelpDesk: 
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Tel.:  
Fax:  

3) V případě havarijního výpadku systému či obdobně závažných situací muze Nabyvatel 
kdykoliv (24/7) kontaktovat Poskytovatele na lince HotLine, která garantuje okamžitou 
reakci. 

Kontaktní údaje linky HotLine: Tel.:  

4) Kontaktní osobou Nabyvatele ve věci plnění dle této Smlouvy je  
, tel.:  email:  

S) Smluvní strany se zavazují neprodleně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny 
kontaktních údajů uvedených v tomto článku Smlouvy nebo v záhlaví Smlouvy. V případě 
porušení této povinnosti odpovídá smluvní strana za škodu tím způsobenou. Změny dle 
předchozí věty nevyžadují písemný dodatek ke Smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná 
informace zaslaná druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. 

6) Poskytovatel se zavazuje, že veškeré závady bránící řádnému přístupu Nabyvatele ke-knihám 
odstraní do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení. Ustanovení tohoto bodu se nedotýká 
předem řádně nahlášených omezení přístupu ke službě, o kterých byl Nabyvatel 
Poskytovatelem prokazatelně uvědomen alespoň 24 hodin předem. 

7) V případě nedodržení dohodnutého termínu odstranění závad bránících řádnému přístupu 
Nabyvatele k e-knihám dle bodu 6. tohoto článku se Poskytovatel zavazuje Nabyvateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění, a to za každých započatých 24 
hodin prodlení. Tím není dotčeno oprávnění Nabyvatele požadovat náhradu škody 
způsobenou porušením povinnosti ze strany Poskytovatele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

Čl. S Trvání a ukončení smluvního vztahu, odstoupení od Smlouvy 

1) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Nabyvatel uveřejní Smlouvu v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů {dále 
jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu Smlouvy. 

2) Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve Smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu 
tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s 
uveřejněním Smlouvy jako celku. Nabyvatel je nicméně oprávněn v případě potřeby ze 
Smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Smlouvy došlo 
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či 
zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím 
vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 
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3) Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a 
souhlasí s tím, že plnění Smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti. Nabyvatel se 
zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace Smlouvy zasláním kopie 
potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 4 Smlouvy. 

4) Od Smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních závazků druhou smluvní 
stranou, a to doručením písemného odstoupení od Smlouvy, v němž bude sdělena 
skutečnost, v níž je spatřováno podstatné porušení Smlouvy. Účinky odstoupení nastávají 
okamžikem doručení písemného projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně . 
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

S) Za podstatné porušení této Smlouvy se považuje zejména prodlení Nabyvatele se zaplacením 
ceny přesahující 30 dnů, prodlení Poskytovatele se zpřístupněním e-knih Nabyvateli ve 
sjednané lhůtě, prodlení Poskytovatele s odstraněním závad dle čl. 4 odst. 6 Smlouvy delší 
než 3 dny nebo vydání rozhodnutí o úpadku Poskytovatele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákonL ve znění pozdějších předpisů. 

6) Dále lze Smlouvu ukončit dohodou smluvních stran. 

Čl. 6 Závěrečná ustanovení 

1) Vzhledem k povaze předmětu plnění se práva a povinnosti smluvních stran řídí také 
Licenčními podmínkami, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. 

2) Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků, 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu není 
považována výměna e-mailových nebo jiných elektronických zpráv, pokud není dohodnuto 
jinak. 

3) Smluvní strany se dohodly na doručování zásilek formou doporučených dopisů, s tím, že 
zásilka je p.ovažována za doručenou 3. kalendářní den po dni jejího odeslání prostřednictvím 
držitele poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví Smlouvy, a to 
i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne. 

4) Smlouva je vyhotovena v třech vyhotoveních, která mají platnost originálu. Nabyvatel obdrží 
dvě vyhotovení a Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení. 

S) Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech Smlouvou 
výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy. 

6) Pokud jakýkoli závazek vyplývající ze Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je 
nebo se stane neplatným nebo neúčinným, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení 
Smlouvy a taková neplatnost nebo neúčinnost nebude mít žádný vliv na platnost a účinnost 
jakýchkoli ostatních ustanovení Smlouvy. Namísto neplatného nebo neúčinného ujednání se 
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smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu 
Smlouvy bylo dosaženo. 

7) Všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se smluvní strany zavazují 
přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně přísl ušnému soudu. Rozhodčí řízení se 
vylučuje. 

8) Tato Smlouva představuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. Žádný projev smluvních stran učiněný 
při jednání o Smlouvě ani projev uči něný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s 
výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu 
beze zbytku porozuměly a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli . Smluvní 
strany prohlašují, že vzájemná p lnění podle této Smlouvy nejsou v hrubém nepoměru, a že 
při sjednávání této Smlouvy nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení ani lehkomyslnosti kterékoliv ze smluvních stran. Svá prohlášení stvrzují svým 
podpisem. 

10) Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy: 

a) Příloha č. 1-Seznam elektronických informačních zdrojů (e-knih), kolekce knih 
b) Příloha č. 2 - Licenční podmínky 
c) Plná moc udě lená jednatelem spo lečnosti Poskytovatele panu Vojislavu Mi lovanoviéovi, 

obchodnímu řediteli, k uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí č i kontradikcí mají ustanovení čl. 1. až 6. 
Smlouvy přednost před ustanoveními příloh. 

3 o -07- 2018 V Praze dne ................. ........ . 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 
děkan FF UK 
(za Nabyvatele) 

18 -06- lU\S V Praze dne ......................... . 

EBSCO lnformation Services s.r.o. 

Vojislav Milovanovic 
obchodní ředitel 
(za Poskytovatele) 
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Příloha č. 1 -Seznam elektronických informačních zdroju (e-knih), kolekce knih 

Cena v 
USD (bez 

Fakulta ISBN Název Autor Typ licence Kolekce DPH) Počet titulu Počet simultánních uživatel u 
FF kolekce Education 2017 Three User EBSCO $ 5 937 45 3 
FF kolekce ESUEFL 2017 Three User EBSCO $ 7 411 38 3 
FF kolekce Fine Arts 2017 Three User EBSCO $ 4 272 26 3 
FF kolekce Philosophy 2015 Three User EBSCO $ 5460 36 3 
FF kolekce Philosophy 2016 Three User EBSCO $ 4 302 28 3 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Philosophy 2017 Three User EBSCO $ 4485 44 nejsou dostupné pro 3 uživatele 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Psychology 2017 Three User EBSCO $ 6 229 51 nejsou dostupné pro 3 uživatele 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce World History 2017 Three User EBSCO $ 7 430 57 nejsou dostupné pro 3 uživatele 
FF kolekce Library & lnformation Science Three User EBSCO $ 16 537 121 3 
FF kolekce Library Journal Best Reference 2016 Three User EBSCO $ 5268 16 3 
FF kolekce GOBI Undergraduate - History Three User EBSCO $ 906 14 3 
FF kolekce GOBI Undergraduate- Psychology Three User EBSCO $ 1 953 12 3 
FF kolekce Theology & Religion: Theology 2017 Three User EBSCO $ 2 659 18 3 
FF kolekce Theology & Religion: Ethics 2017 Three User EBSCO $ 1 556 15 3 
FF kolekce Theology & Religion Core: Religious Studies Three User EBSCO $ 14163 62 3 
FF kolekce Theology & Religion Core: Philosophy of Religion Three User EBSCO $ 10 010 69 3 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Music- Philosophy and Aesthetics Three User EBSCO $ 29 366 200 nejsou dostupné pro 3 uživatele 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Film studies Three User EBSCO $ 27 354 197 nejsou dostupné pro 3 uživatele 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Linguistics Three User EBSCO $ 23 356 44 nejsou dostupné pro 3 uživatele 

3 nebo 1 uživatel pro tituly, které 
FF kolekce Theater Three User EBSCO $ 18 271 132 nejsou dostupné pro 3 uživatele 
FF kolekce odborné tituly nakladatelství Portál Three User EBSCO $ 2 587 127 3 

$ 199 511 1352 



Příloha é. 2 - licenční podmínky 
LIBRARY ECONTENT AGREEMENT 

This Library eContent Agreement (this "Agreemenť) is by and between Library ("Library") and EBSCO Publishing, Inc., an 
Alabama corporation ("EBSCO"). 

Whereas, EBSCO has acquired certain rights to convert various electronic books, audiobooks and other works to electronic 
forma! and to market and distribute the works as converted as eContent, and EBSCO operates an electronic library service for 
hosting and managing eContent and other materials over the Internet. 

Whereas, Library desires to purchase licenses, subscriptions, or both, to certain eContent, subject to the terms and conditions 
described in this Agreement. 

ln consideration of the mutual covenants and obligations set forth below, the parties agree as follows. 

A. Definitions. 
Terms defined within this Agreement have the respective 
meanings attributed to them throughout this Agreement or in this 
Section A. Any defined term may be used in the singular and in 
the plural, as appropriate in the context. 

1. An "Affiliate" in the case of a company, is any company 
that is an affiliate, a subsidiary or a division of the 
company in which the company controls 50% or more 
of the voting stock or equity interesl. 

2. "Audiobooks(s)" mean EBSCO's electronic versions of 
certain audiobooks and other works to which EBSCO 
has acquired certain rights. 

3. "eBook(s)" mean EBSCO's electronic versions of 
certain electronic books and other works to which 
EBSCO has acquired certain rights. 

4. "EBSCOhosr means the website operated by EBSCO 
and open to the general public in order to provide 
information about EBSCO's products and services. 

5. "eContent" means Audiobooks, eBooks, or both, as 
applicable, depending on the context and the Library's 
purchases. 

6. "eContent Collection(s)" means a collection of 
eContent that EBSCO has grouped together for 
purchase or Subscription sales. 

7. The "eContent License" means a license to use the 
relevant eContent. 

8. "Library's EBSCOhosť means the website operated by 
EBSCO and open to Library and Patrons in order to 
access and use eContent Licensed to Library. 

9. A "MARC Record" means an electronic record 
containing metadata and other relevant information 
about the corresponding eContent. 

10. "Patrons" mean Library's registered faculty, members, 
patrons, students, and other authorized users, 
including both onsite users and remote users. Except 
in the case of a company, Patrons are individuals and 
may not be corporations or other entities. ln the case 
of a company, Patrons means Library's employees, 
independent contractors and other authorized users or 
Affiliates. For purposes of this Agreement, if the Library 
is a company, then Library will be responsible for the 
acts and omissions of its Patrons, its Affiliates and its 
Affiliates' Patrons as if such were employees of Library 
or Library itself. 

11 . "Piatform Services" mean EBSCO's services related to 
Library's ongoing access to and use of purchased 
eContent or eContent Collections, or both, via the 
Internet and Library's EBSCOhost. 

12. A "Subscription" means a license for access to the 
eContent Collection for a specified time period on the 
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basis described in Exhibit A. A Subscription may include 
a lease of eContent. 

13. "Subscription Price" means the price established for the 
license for access to the eContent Collection for the 
specified time period. 

B. Library and Patron Usage. 
1. Copyrighted Works. 

a. Library acknowledges and agrees that the copyright to the 
eContent is owned by or licensed to EBSCO and the 
respective publisher thereof. All Rights Reserved. By 
purchasing a license to eContent, Library obtains certain 
rights to access and use a copy of the eContent under this 
Agreement, but Library does not obtain or own any rights in 
the copyrights or any other intellectual property rights that 
may be associated with the eContent. Library agrees that 
any use of eContent by Library and its Patrons is governed 
by and will comply with applicable laws, including without limit 
U.S. copyright laws. Library acknowledges that it and its 
Patrons have no right to make copies of any eContent. or any 
portions thereof, except to the extent permitted by applicable 
copyright laws. Library may print or download limited portions 
of eContent, where such functionality is available, for the 
purposes of fulfilling interlibrary loan requests as long as 
those actions comply with Section 108 of the U.S. Copyright 
Act of 1976, as amended. 
b. Library acknowledges and agrees that repeated violations 
by Library or Patrons of copyright or other intellectual 
property right of EBSCO or any third party wi ll give EBSCO 
the right to terminate this Agreement for cause. 

2. Limiting Access Measures. 
Library will be solely responsible for determining which 
Patrons will have access to Library's EBSCOhost under this 
Agreement. Library agrees to implement appropriate 
measures to limit the use of eContent through access by 
Patrons ("Limiting Access Measures") within a reasonable time 
frame. Limiting Access Measures may change from time to 
time and include, but are not limited to, remote patron 
authentication applications, authentication through protected 
IP addresses, a patterned identification check and privileged 
user accounts. EBSCO, in its sole discretion, may discontinue 
Library's access to Library's EBSCOhost if Library fails to 
implement Limiting Access Measures within a reasonable 
timeframe. Except for standard fees charged by Library to 
Patrons, Library will not charge any Patron for use of Library's 
EBSCOhost. 

3. Terms of Use. 
The use of Library's EBSCOhost by Library and Patron s will 
be governed by the "Terms of Use" currently available at 
http://support.ebsco.com/ehost/terms.html, as they may be 
amended from time to time, which are incorporated in this 
Agreement by reference. lf a Library or a Patron violates the 



Terms of Use, E8SCO reserves the right, in its sole discretion, 
to suspend Library's or the Patron's access to and use of 
Library's E8SCOhost. Library acknowledges and agrees that, 
in the case of repeated or persistent violations, E8SCO may 
terminate this Agreement. As between E8SCO and Library, 
the terms of this Agreement will prevail over any inconsistent 
provision of the Terms of Use, and no change in the Terms of 
Use will be applied to materially adversely affect Library's 
rights under this Agreement. lf Library uses Adobe Content 
Server then Library agrees to abide by the Adobe Content 
Server terms of use. 

4. MARC Records. 

E8SCO and Library agree that for MARC Records that are the 
property of OCLC; Library may use these OCLC MARC 
Records on ly for its own interna! purposes as further described 
in Exhibit D. 

a. lf Library makes an eContent Subscription purchase 
under Exhibit A, then as part of the relevant Subscription 
Price; E8SCO will provide Library with one copy of the 
MARC Record that corresponds to each piece of 
eContent included in the Subscription purchased by 
Library. 

b. lf Library makes an eContent purchase under Exhibit 8, 
E8SCO will provide Library with one copy of the MARC 
Record that corresponds to each eContent license 
purchased by Library. 

C. Termination. 

1. Termination W ithout Cause. 

Either party may terminate this Agreement without cause by 
giving the ether party at least sixty (60) days prior written 
notice of its intent to do so. 

2. Termination for Cause. 

Either party may terminate this Agreement for cause at any 
time by providing the other party with prior written notice of 
the occurrence of any of the following events: 

a. a party fails to timely pay any amounts due and payable, 
provided that the nonpayment is not cured within ten (1 O) 
days of the notice; or 

b. a party breaches any material provision of this Agreement 
provided that the breach cannot be, or is not, cured within 
sixty (60) days of the notice. 

3. Survival. 

All terms of this Agreement that are intended to survive 
termination for any reason of this Agreement will so survive, 
including without limit Section(s) 8.1., 8.2., D., E., F., H.4., 
and H.8. 

D. Limited Warranty. 

EBSCO warrants that E8SCO has the necessary authority to 
license the eContent to Library and, if applicable, to provide 
Platform Services to Library. E8SCO warrants that it will use its 
commercially reasonable efforts to provide Platform Services as 
described in Exhibit C. of this Agreement. 

E. Warranty Disclaimer. 

EXCEPT AS EXPRESSL Y PROVIDED IN SECTION D. 
A80VE, LI8RARY'S E8SCOHOST, PLATFORM SERVICES, 
AND ECONTENT LICENSED UNDER THIS AGREEMENT 
ARE PROVIDED "AS I S" WITHOUT ANY WARRANTY OF 
ANY KIND AND E8SCO AND ITS CONTENT PROVIDERS 
EXPRESSL Y DISCLAIM ALL IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING WITHOUT LIMIT THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTA81LITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. NEITHER E8SCO NOR ITS CONTENT 
PROVIDERS WARRANTS, GUARANTEES OR MAKES ANY 
REPRESENTATIONS REGARDING THE USE, OR THE 
RESUL TS OF THE USE, OF LI8RARY'S E8SCOHOST OR 
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ECONTENT. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR 
ADVICE GIVEN BY EBSCO OR ITS EMPLOYEES WILL 
CREATE A REPRESENTATION OR WARRANTY OR IN ANY 
WAY INCREASE THE SCOPE OF E8SCO'S 08LIGATIONS, 
AND LI8RARY MAY NOT RELY ON A NY S UCH 
INFORMATION OR ADVICE. 

F. Limitation on Liability. 

Neither party will claim special, incidental, indirect, or 
consequential damages; including without limit lost profits, for 
breach of this Agreement. This limitation will also apply to any 
claims brought against E8SCO's content providers. Remedies 
are limited to claims for amounts due, for injunctive relief only as 
prov ided, or for direct damages. A party' s aggregate liability for 
any and all claims, losses, liabilities, and demands arising, 
whether for breach of contract, in tort or otherwise, are limited to 
the total amount of eContent License Fees paid by Library to 
E8SCO, during the 12-month period immediately preced ing the 
date on which the claim first arose. 

G. Payment Terms. 

All fees and charges are due and payable thirty (30) days from 
the date of the related invoice unless otherwise specified on the 
Product Order Form and agreed to by EBSCO. EBSCO may 
deny Library and Patrons access to Library's EBSCOhost until 
the unpaid invoice is paid in fu ll. 

H. Other Provisions. 

1. Entire Agreement. 

All exhibits referred to in this Agreement are incorporated in this 
Agreement by reference. This Agreement sets forth the entire 
agreement between the parties with respect to the subject 
matter of the Agreement. This Agreement governs a ll orders for 
purchases of eContent, Subscriptions to eContent Collections, 
or both placed by Library during the Term. 

2. Modification o r Amendment 

Any modification or amendment of this Agreement must be in 
writing and signed by a duly authorized representative of each 
party. For clarification, no term contained in a purchase order 
or other similar document submitted to E8SCO by Library will 
be binding on the parties. 

3. A ssignment. 

Neither party may seli, assign, transfer or convey this 
Agreement or any rights and obligations without the prior 
written consent of the other party, which will not be 
unreasonably withheld. 8ut, EBSCO may assign or transfer 
this Agreement to an affi liated company or to a third party that 
acquires substantially all of its assets upon written notice to 
the Library. 

4. Governing Law. This Agreement will be governed by the 
laws of the Commonwealth of Massachusetts, U.S.A. without 
regard to any conflict of laws or provisions contained in th is 
Agreement, except as to copyright, trademark and ether 
intellectual property matters , which are exclusively governed 
by the laws of the United States and any applicable 
international conventions. The parties hereby agree that the 
United Nations Convention on Contracts for the lnternational 
Sale of Goods, however designated, will not apply to th is 
Agreement. E8SCO and Library agree that any action arising 
from or out of the negotiations, execution, interpretation or 
enforcement of this Agreement may be brought in the state or 
federal courts located in the Commonwealth of 
Massachusetts, U.S.A. Library hereby consents to jurisdiction 
and venue in the state and federal courts in Commonwealth of 
Massachusetts, U.S.A. 

5. Severability. 

lf any provision of this Agreement proves to be illegal, invalid 
or unenforceable, the remainder of this Agreement will not be 



affected thereby, and in lieu of any provision of this Agreement 
that is illegal, invalid or unenforceable, there will be added as 
a part of this Agreement a provision as similar in terms to the 
illegal, invalid or unenforceable provision as may be possible 
to be legal, valid and enforceable. 

6. Force Majeure. 

Neither party will be liable for, or have the right to terminate 
this Agreement as a result of, any delays or failures to perform 
any of its obligations under the Agreement to the extent that 
the delays or failures are due to circumstances beyond its 
reasonable control, including without limit acts of God; strikes; 
riots; acts of war; power failures; and functions or malfunctions 
of the Internet, telecommunications services, firewalls, 
encryption systems, and security devices; or governmental 
regulations imposed . 

7. Waiver. 

The waiver by either party of any right granted under this 
Agreement will not be deemed a waiver of any other right 
granted under this Agreement, or a precedent for any 
subsequent waiver. 

8. Notices. 

Any notice, demand, request, consent, approval or other 
communication (collectively, "Notices") required or permitted 
to be given under this Agreement will be in writing and sent by 
hand delivery, special courier capable of confirming receipt, 
United States Mail (certified mail, return receipt requested), or 
facsimile. The parties acknowledge and agree that a Notice 
might not be deemed effective if receipt is not confirmed. 
Notices will be sent to Library at the Mailing Address specified 
on the Product Order Form. Notices will be sent to EBSCO at 
the following address: 

EBSCO Publishing, Inc. 

Address:  

Address:  

Attention:  

Telephone:  

Facsimile:  

ExHIBIT A TO LIBRARY ECONTENT AGREEMENT- ECONTENT 
SUBSCRIPTION PURCHASE 

A. Subscriptions to eContent Collection(s). 
1. Purchase of Subscriptions to eContent Collection(s). 

a. During the Term of the Agreement, Library may select 
and purchase Subscriptions to eContent Collection(s) in 
accordance with EBSCO's then current ordering 
practices. Each final order of Subscriptions to eContent 
Collection(s), as evidenced by a Product Order Form or 
online order, is incorporated in this Agreement by 
reference. 

b. As EBSCO adds additional eContent Collection(s) or 
changes the terms and/or prices for existing eContent 
Collection(s), the EBSCO Subscription Prices are subject 
to change. However, in no case will changes to the 
EBSCO Subscription Prices be applied retroactively to 
existing Subscriptions. 
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c. Payment of the Subscription Fee allows Library to 
access the eContent Collection on Library's 
EBSCOhost website and receive Platform Services 
for such eContent for the term of the subscription. 

B.Additional Subscription Terms for eContent Collection(s). 
1. All purchases of Subscriptions are final. 

2. A library or other organization that purchases a 
Subscription will receive a license to access the 
eContent Collection. The library or other 
organization will not own any other rights in the 
eContent Collection. 

3. Except as specified in the Agreement and the 
Product Order Form, there are no other 
Subscription Terms for eContent Collection(s). ln 
the event of a conflict between the Agreement and 
the Product Order Form, the Product Order Form 
will control. 

EXHIBIT B TO LIBRARY ECONTENT AGREEMENT- ECONTENT 
PURCHASE 

A. eContent Purchases. 
1. Purchase of eContent Licenses. 

During the Term of the Agreement, Library may select and 
purchase eContent Licenses in accordance with EBSCO's then 
current ordering practices. EBSCO will make the eContent 
Licenses available to Library according to EBSCO's agreements 
with its content providers, and partners. Each final order of 
eContent Licenses, as evidenced by a Product Order Form or 
on line order, is incorporated in this Agreement by reference. All 
purchases of eContent are final. A purchase of an eContent 
License entitles the Library to receive Platform Services for 
Purchased eContent. 

2. Archive Services. EBSCO shall maintain a digital archive of 
all eBooks purchased by a Library. ln the event that EBSCO is 
no longer able to provide access to the eBooks as contemplated 
under this Agreement, Library may be provided copies or access 
the eBooks via this archive. 

3. Library and Patrons will access Platform Services via 
Library's Internet connection, which will be Library's 
expense and responsibility. 

4. Removing and Reinstating purchased eContent 
a. Library may elect to have any purchased eContent 

removed from Library's EBSCOhost, by providing EBSCO 
with written notice of the election. 

b. Library may elect to have any purchased eContent 
reinstated to Library's EBSCOhost, by providing EBSCO 
with written notice of the election. 

5. Notwithstanding any other provision of this Agreement, if 
EBSCO terminates this Agreement for cause under Section 
C.2. of the Agreement, then EBSCO's obligation to provide 
eContent and Platform Services will expire. 

8. Patron Access. 

Library will implement and maintain Limiting Access 
Measures, based on EBSCO's standard systems, which will 
control Patrons' access to Library's EBSCOhost. 



EXHIBIT C TO L IBRARY ECONTENT AGREEMENT- ADDITIONAL T ERMS APPLICABLE TO LIBRARIES THAT PARTICIPATE IN CONSORTIUM 
SHARED C OLLECTION PURCHASES 

For Líbraries that participate in Consortium Shared Collection 
purchases, the following provisions shall apply in addition to 
these set forth above. 

A. Definitions. 

1. "Consortium" is an institution that desires to purchase and 
market eContent and Platform Services to and for 
Libraries via a Shared Collection. 

2. The "Shared Collectíon(s)" means a collection(s) of 
eContent licensed to Consortium for access and use by 
Consortium, particípating Libraries, and their Patrons 
under the terms and conditions of this Agreement; nothíng 
in this Agreement is intended to grant Líbrary any rights in 
the Shared Collection(s) without completion of appropriate 
paperwork and payment of related fees. 

B. Shared Collections. 

1. Shared Collection(s) Access. lf a Consortium is 
purchasing Shared Collection(s) the following shall apply: 

EBSCO will on ly permit access to and use of 
Consortium's Shared Collection(s) by a Líbrary and the 
Library's Patrons if: 

a. Consortium has agreed to this Agreement, 

b. Consortium has given EBSCO written notice lhal 
Consortíum ís willing to allow the Líbrary to access a 
particular Shared Collection, and 

c. the Líbrary has agreed to be bound by this Agreement. 

Until all of these conditions have been satisfied, EBSCO 
will have no obligatíon to permit the Líbrary to access any 
Shared Collection of Consortium. 

2. Provision of Platform Services. ln the case of a 
Consortium , Library and Patrons will access the Shared 
Collection(s) through Líbrary's EBSCOhosf. 

EXHIBIT 0 TO LIBRARY ECONTENT AGREEMENT- GUIDELINES FOR THE USE AND TRANSFER OF OCLC-DERIVED RECORDS 

Revision of June 2, 201 O 
The parties agree that the WorldCat Record Use and Data Licensing Policy located here shall apply to the use and transfer of OCLC
derived records: https://www.oclc.org/en-AU/worldcaUcommunity/record-use.html 

Library does not, as a result of its use of the OCLC-Created MARC Records or any ether circumstance, obtain any ownership of or 
intellectual property rights in or to the OCLC-Created MARC Records. 
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INFORMATION 
SERVICES 

Já, níže podepsaný: 

Jméno a příjmení: 
Datum narození: 

Jednorázová plná moc 

Cary Bruce 
 

Trvale bytem:   

z pozice jednatele společnosti: 

Název společnosti: 
Se sídlem. 
IČ: 

zplnomocňuj i tímto pana: 

Jméno a příjmení: 
Narozen: 
Trvale bytem: 

EBSCO lnformation Services s.r.o. 
Klimentská 17 46/52, 11 O 00 Praha 1 
496 21 823 

Vojislav Milovanovic 
 

 

ke všem jednáním a aktivitám jménem společnosti EBSCO lnformation Services s.r.o. v rámci řízeni 
k veřejné zakázce s názvem "UK-FF - Elektronické informačnf služby", jejímž zadavatelem je 
Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, 11 O 00 Praha 1, IČ: 00216208 (týká se součásti 
Filozofická fakulta, náměstí Jana Palach 2, 116 38, Praha 1 ), zastoupená doc. PhDr. Michalem 
Pullmanem, PhD., děkanem FF UK. 

Obecná pravidla zastupováni jsou součástí Občanského zákoníku . S odvoláním na tato ustanoveni 
pověřuji tímto pana Milovanovice také k podpisu dokumentů a smluv souvisejících s výše uvedenou 
veřejnou zakázkou. 

V Praze dne 12.06.2018 

Zplnomocnění shora uvedené přijímám v plném rozsahu. 

1 8 -06- 2018 V Praze dne ... ........................ .. .. ......... . 

Podpis - Vojislav Milovanovic 

EBSCO lnformatfon Servlces s.r.o. Kllmentská 52 110 00 Praha 1 - Nové Město Ceská republika 
Telefon:  Fax:  E-Mail: fnfo.cr@ebsco.com Web: www.ebsco.cz 

Jednatelé: Cary A. Bruce, Glenn Allen Powell, J. David Walker 
Zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 24504 

Bankovnl údaje:  
TrmCdlins 
Dresodtnt&CEO 
ESSCO I m:!uw o• ;. !nt. 




