Příloha č. 1 – Pravidla pro poskytování služby elektronického dodávání dokumentů
(EDD)

I . ÚVOD - VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
1.0. Pojmy v těchto Pravidlech se používají shodně s tím, jak jsou vymezeny v článku II
kolektivní smlouvy o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům,
Koncovým uživatelům, ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely
výzkumu a soukromého studia uzavřenou mezi kolektivním správcem DILIA, divadelní,
literární, audiovizuální agenturou, o. s. (dále jen „DILIA“) a Národní knihovnou České
republiky (dále jen „Kolektivní smlouva“), jíž jsou nedílnou součástí.
1.1. Oprávnění, závazky a jiná ustanovení uváděná dále v těchto Pravidlech, jež se týkají
Zastupovaných knihoven, platí obdobně pro knihovnu pověřenou správou služeb EDD
v rámci Společenství knihoven, pokud služby EDD Zastupovaná knihovna poskytuje
s využitím technických prostředků a služeb Společenství knihoven.
1.2. Služba „elektronického dodávání dokumentů“, jak je vymezena v čl. II Kolektivní
smlouvy, (dále také „EDD“) umožní Koncovému uživateli získat požadovaný dokument „dílo“ ve smyslu čl. II odst. 2 Kolektivní smlouvy - na požádání elektronickou cestou (ondemand) v elektronické nebo v papírové podobě. Díla jsou uchovávána v knihovnách v
tradiční (zpravidla tištěné) formě. Jejich mezitímní rozmnoženina v elektronické podobě bude
zhotovována Zastupovanou knihovnou pouze pro účely doručení Koncovému uživateli
s využitím internetu. Na základě elektronické rozmnoženiny poskytnuté na Uživatelské konto
si Koncový uživatel zhotoví finální rozmnoženinu, a to dle jeho volby v elektronické podobě
ve formátu netextového souboru nebo v tištěné podobě. Elektronická mezitímní rozmnoženina
na zabezpečeném serveru knihovny bude po zpřístupnění (doručení) Koncovému uživateli
zničena, Zastupovaná knihovna ji nebude a nesmí používat k jinému účelu než k doručení díla
danému jednotlivému Koncovému uživateli, a to výhradně pro účely výzkumu a soukromého
studia Koncového uživatele za níže uvedených podmínek.
1.5 „Smlouva o užívání služby EDD“ je smlouva mezi Zastupovanou knihovnou a
Koncovým uživatelem. Přístup Koncového uživatele k sdělovanému dílu v elektronické
podobě je umožněn prostřednictvím Uživatelského konta u Zastupované knihovny výhradně
po podpisu „Smlouvy o užívání služby EDD“ mezi Zastupovanou knihovnou a Koncovým
uživatelem. Kopie doručované elektronickou cestou jsou Koncovému uživateli zpřístupněny
výhradně na jeho Uživatelském kontě, (dále také jen „Smlouva o EDD“).

II . Z Á K L A D N Í U S TANOV E N Í
2.1 Zastupované knihovny poskytují služby EDD výhradně Koncovým uživatelům –
fyzickým osobám na požádání pro účely výzkumu a soukromého studia.
2.2 Komunikace Koncového uživatele se Zastupovanou knihovnou včetně poskytování služeb
probíhá zejména prostřednictvím Uživatelského konta.
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2.3 Poskytování služeb je podmíněno zřízením Uživatelského konta u Zastupované knihovny
a poskytnutím nezbytných osobních údajů pro evidenci koncových uživatelů v databázi
uživatelů Zastupované knihovny.
2.4 Služby EDD jsou poskytovány výhradně prostřednictvím Uživatelských kont.
Objednané elektronické rozmnoženiny (dále také jen „elektronické kopie“) jsou Koncovému
uživateli zpřístupněny na jeho Uživatelském kontě ve formátu netextového souboru.

III. KONCOVÍ UŽIVATELÉ
3.1 Koncovým uživatelem služeb EDD, tj. držitelem Uživatelského konta, se může stát pouze
fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, a to po zřízení Uživatelského konta
na zabezpečeném serveru Zastupované knihovny
3.2 Registrace Koncového uživatele
Koncový uživatel uzavírá se Zastupovanou knihovnou Smlouvu o EDD. Smlouva o EDD
bude považována za uzavřenou podpisem obou smluvních stran: Koncovým uživatelem na
straně jedné, Zastupovanou knihovnou na straně druhé. Koncový uživatel je oprávněn
k používání služeb EDD nejdříve od okamžiku uzavření Smlouvy o EDD.
3.3 Databáze Koncových uživatelů
Databáze Koncových uživatelů slouží k identifikaci uživatelů služeb, tj. držitelů uživatelských
kont.
Zastupovaná knihovna vede Koncové uživatele v databázi Koncových uživatelů do doby, než
Koncový uživatel ukončí smluvní vztah se Zastupovanou knihovnou a současně nevyrovná
veškeré své závazky ze Smlouvy o EDD.
Databázi Koncových uživatelů spravuje Zastupovaná knihovna v souladu se zákonem č.
101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů.
Smlouva o EDD zahrnuje souhlas Koncového uživatele, že Zastupovaná knihovna může
v rozsahu potřebném pro plnění závazků ze Smlouvy o EDD a Kolektivní smlouvy
poskytnout osobní údaje o Koncovém uživateli DILIA.

IV. UŽIVATELSKÉ KONTO
4.1 Uživatelské konto podle čl. II. odst. 8 Kolektivní smlouvy je dostupné prostřednictvím
speciální WWW stránky pouze po autentizaci Koncového uživatele.
4.2 Uživatelské konto smí být využíváno pouze Koncovým uživatelem - držitelem
Uživatelského konta, s nímž byla uzavřena Smlouva o EDD. Jeden Koncový uživatel může
mít vystaveno pouze jedno Uživatelské konto.
4.3 Uživatelské konto smí mít zřízeno také Zastupovaná knihovna, a to výhradně za účelem
zhotovení rozmnoženiny díla v papírové podobě pro Koncového uživatele, který zvolí
papírovou podobu dokumentu, o který si požádal ve smyslu čl. I odst. 1.2 těchto podmínek.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZASTUPOVANÉ KNIHOVNY
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5.1 Zastupovaná knihovna poskytující službu EDD je povinna provozovat zabezpečený
server, na kterém budou zřizována a vedena Uživatelská konta jednotlivých Koncových
uživatelů.
5.2 Zastupovaná knihovna je při zjištění závažného porušení Smlouvy o EDD Koncovým
uživatelem oprávněna neprodleně ukončit poskytování služby EDD a zrušit Koncovému
uživateli Smlouvu o EDD. Zastupovaná knihovna je dále povinna v případě takového
porušení smlouvy Koncovým uživatelem, kdy vzniká nositelům práv k autorským dílům
škoda, poskytovat DILIA potřebnou součinnost k nápravě, zejména být nápomocna
při vymáhání náhrady škody pro nositele práv vůči Koncovému uživateli.
5.3 V případě upozornění Koncového uživatele na nebezpečí zneužití Uživatelského konta
Zastupovaná knihovna učiní neprodleně potřebné kroky pro zajištění ochrany Uživatelského
konta.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI KONCOVÉHO UŽIVATELE
6.1 Koncový uživatel služeb EDD je oprávněn využívat Uživatelské konto za podmínek
dohodnutých ve Smlouvě o EDD. Uživatel služeb se prostřednictvím Smlouvy o EDD
zavazuje, že neposkytne autentizační údaje svého Uživatelského konta další osobě. Poruší-li
tento zákaz, odpovídá za veškerou škodu, která tím vznikne.
6.2 Koncový uživatel je povinen nakládat s rozmnoženinou díla získanou prostřednictvím
služby EDD v souladu s autorským zákonem. Je oprávněn takovou rozmnoženinu díla užít
výlučně pro účely výzkumu a soukromého studia. Současně se prostřednictvím Smlouvy o
EDD zavazuje rozmnoženinu díla v elektronické podobě získané prostřednictvím služby EDD
uložit na vlastním zařízení ve formátu netextového souboru nebo na podkladě elektronické
rozmnoženiny zhotovit jednu jeho tištěnou rozmnoženinu.
Jakékoli další užití el. kopie dokumentu dodaného prostřednictvím EDD, zejména jeho
zpracování (např. krácení, adaptace nebo překlad) s výjimkou zpracování pro osobní potřebu
koncového uživatele, rozmnožování, rozšiřování a poskytování v elektronické nebo tištěné
podobě třetím osobám je výslovně zakázáno. Koncový uživatel není oprávněn užít
elektronickou kopii díla jinak než v souladu se Smlouvou o EDD a AZ, zejména není
oprávněn dodanou elektronickou kopii díla užít pro podnikání a jiné hospodářské účely.
6.3 Koncový uživatel nese výlučnou odpovědnost za porušení autorského zákona, jiných
právních předpisů či Smlouvy o EDD včetně vyplývající povinnosti uhradit náhrady škod,
které by nositelům autorských práv, resp. Zastupované knihovně z jeho protiprávního jednání
vznikly.
6.4 Z důvodů vyšší ochrany autorů či jiných nositelů autorských práv k dílu bude
elektronická rozmnoženina poskytnutá Zastupovanou knihovnou Koncovému uživateli
viditelně a neodstranitelně označena tímto textem : „EDD / [zkratka Zastupované knihovny,
nebo Společenství knihoven]– tato rozmnoženina slouží výhradně pro účely výzkumu a
soukromého studia držitele uživatelského konta“. Je výslovně zakázáno takové označení na
elektronické a následné tištěné rozmnoženině jakkoli měnit nebo odstraňovat, jakož i měnit
formát elektronické podoby dodaného dokumentu.
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6.5 Koncový uživatel je ve Smlouvě o EDD zavazován Zastupované knihovně (případně
servisnímu centru Společenství knihoven) okamžitě ohlásit podezření na zneužití svého konta
či jakýkoliv pokus o ně.
6.6 Koncový uživatel bude ve Smlouvě o EDD zavazován k poskytnutí souhlasu s tím, že
v případě doloženého porušení podmínek Smlouvy o EDD je Zastupovaná knihovna
oprávněna DILIA nebo příslušným nositelům práv poskytnout veškeré potřebné údaje
o Koncovém uživateli a o rozsahu porušení povinností Koncového uživatele.
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