České MDT Online
Všeobecné smluvní podmínky
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Definice

1.1 Producent a koproducent / Vydavatel a spoluvydavatel: The Universal Decimal Classification
Consortium (UDCC); Národní knihovna, Praha, Česká republika
1.2 Předplatitel / Smluvní odběratel / Registrovaný uživatel: Předplatitel/uživatel služby České MDT
Online
1.3 Služba: MDT Online, produkt umožňující přístup k úplným a nejaktuálnějším tabulkám Mezinárodního
desetinného třídění (MDT) přes World Wide Web. Služba také zahrnuje určité doplňkové fukce
zahrnující ale neomezující se pouze na již uvedené funkce, aktualizace softwaru a nové soubory dat,
které mohou být připojeny k MDT ONLINE během předplaceného období.
1.4 Jazyk: Jazyk webového rozhraní MDT ONLINE a tabulek MDT. V Českém MDT Online – vždy, když
není k dispozici český překlad – je obsah tabulek MDT poskytován v angličtině.
1.5 Server: Server Producenta/Vydavatele nebo třetí strany určené Producentem/Vydavatelem, na kterém
je Služba nainstalovaná a přístupná.
1.6 Předplatné/Registrace: Přístup Předplatitele/Registrovaného uživatele ke Službě na dvanáctiměsíční
období začínající datem, kdy Předplatitel/Registrovaný obdrží od Vydavatele uživatelské jméno a heslo
a/nebo přístup přes IP adresu. Toto období je možno prodloužit.
1.7 Autorizovaný uživatel: Uživatelé, kteří mají povolen přístup ke Službě na základě
Předplatného/Registrace v rámci omezení daných druhem předplatného/registrace.
1.8 Předplatné/registrace pro jednoho uživatele: Předplatné umožňující přístup ke Službě pro
jednotlivce. Přístup je umožněn pomocí uživatelského jména a hesla z jakéhokoliv místa, kde má
uživatel přístup k síti.
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Práva a povinnosti uživatelů
2.1 Producent/Vydavatel a spoluvydavatel/koproducent zaručují Předplatiteli pro jeho Autorizované
uživatele a Registrovanému uživateli neexkluzivní a nepřenosné právo přístupu ke Službě přes Server,
předmětu
těchto
Pravidel
a
podmínek.
Přístupová
práva
sestávají
z
práva
Autorizovaných/Registrovaných uživatelů prohlížet, vyhledávat, zobrazovat a používat další funkce
Služby. Přístupová práva nezahrnují právo předávat celý obsah nebo část obsahu Služby třetím
stranám mimo případy konkrétně dané těmito Pravidly a podmínkami.
2.2. Předplatné/registrace pro jednoho uživatele může být v určitém čase použito pouze jednou osobou bez
ohledu na její identitu. Předplatné poskytuje souběžným uživatelům přístupové právo ke Službě a
povoluje v určitém čase použití danému počtu uživatelů bez ohledu na jejich identitu.
2.3 Předplatitelé a Autorizovaní uživatelé (včetně registrovaných) nezískávají žádná vlastnická práva k
datům nebo jejich částem takto poskytnutým Předplatným; k proprietárnímu softwaru tvořícímu základ
Služby; nebo k dokumentaci poskytnuté k přístupu ke Službě.
2.4 Předplatitel a Autorizovaní uživatelé (včetně registrovaných) nesmí:
a) Umožnit přístup ke Službě osobám, které nejsou Autorizovanými/registrovanými uživateli;
b) Využít jakýkoliv mechanismus, který by umožnil, aby počet uživatelů souběžně používajícím Službu
v rámci Předplatného překročil počet placených souběžných přihlášení;
c) Vytvářet lokální elektronické kopie celého obsahu Služby nebo jeho části nad rámec nutný pro
normální použití Služby;
d) Použít celý obsah Služby nebo jeho části ke komerčním účelům;
e) Rozšiřovat celý obsah Služby nebo jeho části mezi jiné než Předplatitelem Autorizované uživatele a
registrované uživatele;
f) Jakýmkoliv způsobem upravovat, provádět zpětnou analýzu nebo vytvářet odvozená díla ze
Služby;
g) Provádět činnost, která by mohla zatížit Server, jako např. počítačové programy pro automatické
stahování obsahu obecně známé jako internetové roboty.
2.5 Předplatitel zodpovídá za:
a) Vydávání hesel a uživatelských jmen pouze Autorizovaným uživatelům;
b) Seznámení Autorizovaných uživatelů s těmito Pravidly a podmínkami, učinění opatření na ochranu
Služby před neautorizovaným užitím
c) Zajištění bezpečnosti a funkčnosti Služby pro osoby užívající uživatelská jména a hesla
Předplatitele;
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d) Upozornění Producenta/Vydavatele na jakékoliv neutorizované použití Služby nebo jiné porušení
těchto Pravidel a podmínek nebo na ztrátu či odcizení uživatelských jmen a hesel;
e) Upozornění Producenta/Vydavatele na nesrovnalosti a na jakékoliv chyby nebo nepřesnosti obsahu
Služby, které Předplatitel zjistí.
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Období a ukončení
3.1 Předplatné/registrace je roční, začíná v den obdržení přístupu Předplatiteli ke Službě od
Producenta/Vydavatele a končí jeden rok po tomto datu.
3.2 Dva měsíce před koncem období Služby bude Předplatitel 3 krát upozorněn e-mailem na datum
ukončení Služby. Pokud nebude obnovena, bude Služba ukončena na konci předplaceného období.
Pokud bude obnovena během šedesáti (60) dní od jejího ukončení, Předplatné bude reaktivováno
podle těchto Pravidel a Podmínek.
3.3 Předplatné může být ukončeno Producentem/Vydavatelem pokud se Předplatitel dopustí porušení
těchto Pravidel a Podmínek stanovených v oddíle 2.4.
3.4 V případě, že je kterákoliv strana přesvědčena o porušení jakýchkoliv povinností daných těmito
Pravidly a Podmínkami druhou stranou, upozorní porušující stranu písemně. Upozorněná strana bude
mít třicet (30) dní od obdržení tohoto upozornění na vyřešení údajného porušení a písemné
upozornění druhé strany o tomto řešení. Pokud není porušení pravidel vyřešeno do třiceti (30) dní, má
druhá strana právo na ukončení Předplatného bez dalšího upozornění.
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Záruky a Odpovědnost
4.1 Ačkoliv se Producent/Vydavatel a Koproducent/spoluvadyvatel snažili minimalizovat nepřesnosti a
chyby v poskytovaných datech a službách, data a služby jsou poskytovány “tak jak jsou” bez záruk
jakéhokoliv druhu, ať už vyjádřených nebo implicitních, zahrnujících, ale neomezujících se na
použitelnost referenčních materálů pro daný účel.
4.2 Předplatitel/registrovaný uživatel bere na vědomí, že internet je nezabezpečené, nestálé, neregulované
a nespolehlivé prostředí a že schopnost Producenta poskytovat a Předplatitele užívat Službu může být
závislá na třetích stranách (zařízení, software, systémy, data a služby poskytované různými
telekomunikačními sítěmi atd.)
4.3 UDCC nebude v žádném případě odpovědné Předplatiteli nebo jakékoliv třetí straně za jakékoliv škody
včetně finančních ztrát nebo jiných incidentů či následných škod vzniklých z okolností mimo jeho
přiměřenou kontrolu nebo z nemožnosti používání Služby.
4.4 Jakýkoliv spor mezi stranami smlouvy týkající se její interpretace nebo aplikace budou vypořádány se
vzájemným souhlasem obou stran pomocí vyjednávání nebo arbitráže. Bez vzájemného souhlasu
bude spor vypořádán podle oddíl 4.5
4.5 Smlouva platí podle podmínek v ní uvedených a vše, co v nich není uvedeno, podléhá nizozemskému
právu.
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