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Práva povinnosti účastníka konsorcií NTK - výtah z 

licenčních smluv 

 

1)Název účastníka projektu   

………………………………………… 

 

2) Název licence a účast 

License Agreement SpringerLink Information System 
(SpringerLink, Lecture Notes in Mathematics) 

 
WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE (InterScience) 

 

  ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT (ScienceDirect) 

 

  ELSEVIER LICENSE AGREEMENT (Scopus) 

* Účastník participuje  v zaškrtnutých  licencích   

 

3) Platby 

Viz příloha A 

 

4)Platební podmínky 

* pro každého účastníka platí podmínky jen pro ty licence ve kterých participuje 

License Agreement SpringerLink Information System ( SpringerLink 
Journals, CSL) 
 

Poskytovatel licence bude fakturovat všechny poplatky přímo Suwecu. 

Platba bude poukázána přímo poskytovateli licence nejpozději před 1.červnem každého 
smluvního roku. 
 
V případě , že celá nebo část fakturované částky není zaplacena v době splatnosti, 
poskytovatel licence má právo ukončit tuto licenci bez předchozího upozornění. 
Poskytovatel licence si vyhrazuje právo účtovat úrok z jakýchkoliv neuhrazených 
poplatků podle této licence  ve výši převládající úrokové sazby. 
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WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE (InterScience) 

 
Všechny faktury budou vydány  na  Suweco CZ, sro .Suweco zaplatí Wiley poplatky 
stanovené v příloze B (dále jen "poplatky") ve lhůtě šedesáti (60) dnů. 
 

ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT (ScienceDirect)  

Předplatitel 1 pověřil předplatitele 2 shromažďováním a provedením platby Elsevieru 
jménem předplatitele. Elsevier bude posílat faktury za předplatitele 1 a 2 předplatiteli 2.  
Pokud jde o platební pravidla a podmínky budou aplikovány příslušné pravidla a 
podmínky podle této dohody.  
Předplatitel 2 zaplatí Elsevierovi poplatky stanovené v příloze 1 (dále jen "poplatky"), do 
sto padesáti (150) dnů od data vystavení faktury. Poplatky nebudou splatné 
předplatitelem 2 před 30. květnem každého roku. 

 

ELSEVIER LICENSE AGREEMENT (Scopus) 

Předplatitel 1 pověřil předplatitele 2 shromažďováním a provedením platby poskytovateli 
licence  jménem předplatitele. Poskytovatel licence bude posílat faktury za předplatitele 1 
a 2 předplatiteli 2.  
Pokud jde o platební pravidla a podmínky budou aplikována příslušná pravidla a 
podmínky podle této dohody. 
Předplatitel 2 zaplatí poskytovateli licence  poplatky stanovené v příloze 1 (dále jen 
"poplatky") ročně  do 31. května. Poskytovatel licence  může přerušit předplatiteli přístup 
k licencovaným produktům dokud nezaplacená částka faktur nebude uhrazena. 

 

5)Výtah z licenčních smluv 

* pro každého účastníka platí podmínky jen pro licence ve kterých participuje 

 

A) License Agreement SpringerLink Information System  
       (SpringerLink Journals, CSL) 
 
Práva  a povinnosti  účastníka licence 

Pro účely této dohody "oprávnění uživatelé" znamenají pouze zaměstnanci fakulty, 
registrovaní uživatelé, zaměstnanci a studenti členských institucí včetně uživatelů „z 
ulice“, s použitím IP adres v rozsahu uvedených v příloze licenční smlouvy.  
 
Strana licence uznává, že licencované materiály jsou chráněny autorským právem a/nebo 
databázovým právem. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena straně licence, jsou 
výslovně vyhrazena.  
 
V případě, že strana licence a / nebo členské instituce poskytují veřejný přístup do svého 
knihovního fondu, smějí též poskytnout a umožnit přístup ke kopírování z licencovaného 
materiálu veřejnosti pro jejich školní, výzkumné a osobní použití na  pracovních stanicích 
v prostorách knihovny. Jakákoliv forma vzdáleného přístupu k licencovaným 
materiálů,osobám z řad veřejnosti, není dovolena.  
 

(Článek 1 Licence) 
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Licence umožňuje autorizovaným uživatelům prohlížení, hledání, načítaní, zobrazování, 
stahování, tisknutí a ukládání jednotlivých článků nebo kapitol knih pro akademický 
výzkum, vzdělání a osobní použití, pokud takové užití je v souladu s mezinárodním 
autorským právem. 

Kopírování a uchovávání je omezeno na jednotlivé kopie přiměřeného počtu jednotlivých 
článků. Kopírování a uchovávání celých čísel vydání není oprávněným uživatelům 
povoleno.  
 

Autorizovaní Uživatelé mohou získat vzdálený přístup k licenčnímu materiálu 
prostřednictvím bezpečného přístupu vytvořeného uživatelem Licence a členskými 
institucemi. 

 
Elektronická podoba  Licencovaného materiálu může být použita jako zdroj pro 
meziknihovní výpujční službu ( "MVS"), články  mohou být vytištěny a tyto tištěné kopie 
mohou být dodány prostřednictvím pošty a faxem, na žádost z akademické, výzkumné 
nebo jiné nekomerční knihovny. Žádostem obdrženým od komerčních organizací nebo 
přímo od jednotlivců nesmí být vyhověno. MVS prostřednictvím bezpečného 
elektronického přenosu, jako je například ARIEL a Prospero, je dovolena. Soubory 
předány tímto způsobem musí obsahovat oznámení o autorských právech a být v souladu 
s platným autorským právem. 

(Článek 2 Licence) 
 

Porušení licence a sankce 

Ani uživatel licence ani autorizovaní uživatelé nemohou měnit, upravovat, transformovat, 
překládat nebo vytvářet odvozené práce nebo jinak používat licencované materiály 
způsobem, který vede k porušení autorských práv nebo jiných vlastnických práv.  

Žádné informace o autorských právech, ochranných známkách nebo majetkových 
právech, označení autora nebo jiné oznámení vložené do licencovaného materiálu 
poskytovatelem licence  nebo jakýmkoliv  členem skupiny Springer nesmí být 
odstraněny, znejasněny nebo upraveny jakýmkoliv způsobem. Uživatel licence je povinen 
zveřejnit příslušné oznámení a přijmout přiměřená opatření k zajištění toho, aby 
oprávnění uživatelé byli informováni o aplikaci autorského práva a omezeních uvedených 
v této licenci. V případě rozporu s pravidly a podmínkami této licence nebo platného 
autorského práva, uživatel licence a poskytovatel licence souhlasí s podniknutím 
okamžitých kroků k pozastavení přístupu k licencovanému materiálu každého 
oprávněného uživatele, který porušil tato omezení použití a zváží další omezení týkající 
se přístupu a vyhledávání v licencovaných materiálech, včetně doplňkových omezení 
tisku a stahování.  

 
Vystavování kompletní článků, kapitol, čísel nebo knih na osobních nebo institucionálních 
stránkách není povoleno.  

 
Licencované materiály nesmí, přímo či nepřímo, být použity pro jakýkoli z těchto účelů:  

1. Podstatnou nebo systematickou reprodukci, ať už pro komerční nebo nekomerční, jak 
za poplatek, tak i zdarma.  

2. Redistribuci, přeprodej nebo sublicencování,  ani jakýmkoli způsobem v souvislosti se 
službami za poplatky, vyjma případů popsaných v příloze 2 licence.  

3. Systematické dodávky nebo distribuce jakýchkoliv kopií v jakékoli formě jiné osobě 
než autorizovanému uživateli.  



Příloha č. 50 

Infra VaV 

4/8 

4. Distribuce jakékoliv části licencovaného materiálu v jakékoli elektronické síti kromě 
bezpečné sítě uživatele licence a členských institucí.  
 

Hromadná reprodukce nebo distribuce elektronických nebo tištěných  kopií licencovaných 
materiálů pro prodej/reklamní účely je výslovně zakázána.  

(Článek 4 Licence) 
 

Poskytovatel licence si vyhrazuje právo sledovat přístup a užívání licencovaných 
materiálů ke zjištění jejich zneužití a za účelem informování uživatele licence. V případě 
jakéhokoli neoprávněného užívání licencovaných materiálů  jakýmkoliv oprávněným 
uživatelem (a) poskytovatel licence může ukončit přístup  IP adres,  ze kterých došlo k 
neoprávněné užívání a/nebo (b) uživatel licence musí na základě žádosti poskytovatele 
licence takovému oprávněnému uživateli ukončit přístup k licencovanému materiálu.  

(Článek 7 Licence) 
 

V případě, že se jedna ze stran domnívá, že druhá strana  vážně porušila jakoukoliv 
povinnost podle této licence nebo jestliže se poskytovatel licence domnívá, že uživatel 
licence  překročil rozsah této licence, tato strana oznámí tuto skutečnost písemně straně, 
která licenci porušila. Strana, která licencí porušila má třicet (30) dnů od obdržení 
upozornění k napravení údajného porušení a písemné oznámení druhé straně , že došlo k 
nápravě. Pokud porušení není odstraněno do třicetidenní lhůty, druhá strana má právo 
ukončit licenci bez dalšího upozornění.  
        (Článek 8 Licence) 

B) WILEY ONLINE CONSORTIUM LICENSE (InterScience) 

Práva  a povinnosti  účastníka licence 

Wiley garantuje uživateli licence a oprávněným uživatelům během doby, jak je 
definována níže, neexkluzivní, nepřevoditelné právo a licenci k přístupu prostřednictvím 
Wiley InterScience do plných textů a dalších materiálů jako jsou údaje online zveřejněné 
ve Wiley InterScience pro licencované elektronické produkty tak,  jak jsou uvedeny v 
přílohách této licence,která může být  z času na čas změněna.  
 
Navíc oprávnění uživatelé budou mít neomezený přístup ke všem dostupným obsahům, 
abstraktům článků, souhrnům kapitol  a souvisejícím stránkám pro všechny elektronické 
produkty na Wiley InterScience.  
 
Počet  autorizovaných uživatelů, kteří mohou mít současně přístup  do Wiley InterScience 
je neomezený.  
 
Uživatel licence bere na vědomí, že elektronické produkty a Wiley InterScience , jakož i 
práva k duševnímu vlastnictví v nich obsažené, jsou chráněna zákonem. Všechna práva, 
která nejsou výslovně licencovaná zde pro uživatele licence jsou výslovně vyhrazena.  

(Článek BLicence) 

Práva a omezení uživatelů licence a oprávněných uživatelů pro přístup do Wiley 
InterScience a elektronických produktů jsou uvedena níže v Podmínkách užívání. 

Autorizovaní uživatelé mohou stahovat, hledat, ukládat,zobrazovat a prohlížet, kopírovat 
a ukládat na pevný disk nebo disketu, vytisknout nebo uložit jednu kopii jednotlivých 
článků, kapitol nebo záznamu z licencovaných elektronických produktů pro vlastní osobní 
potřebu, školní, vzdělávací nebo vědecký výzkum nebo osobní použití autorizovaného 
uživatele. Autorizovaní uživatelé mohou rovněž poskytnout takový materiál kolegům v 
tištěné či elektronické podobě, pro osobní použití nebo školní, vzdělávací nebo vědecký 
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výzkum nebo profesní použití, ale v žádném případě pro přeprodej nebo pro jakékoli jiné 
použití.  

Zaměstnanci knihovny mohou dodávat do jiné knihovny, pro meziknihovní výpujční 
službu jednorázové papírové kopie (poštou nebo faxem) nebo elektronické kopie 
individuálních dokumentů z licencovaných elektronických produktů a to  pro účely 
výzkumu nebo soukromého studia. Elektronické kopie musí být dodány bezpečným 
elektronickým přenosem (jako např. Ariel) a musí být vymazány příjímající knihovnou 
ihned po vytištění papírové kopie dokumentu pro svého uživatele.  

(Článek CLicence) 

Udržení elektronického předplatného časopisů a výměna:  
Uživatel licence smí vyměnit předplacené online časopisy v Core kolekci bez sankce za 
předpokladu, že tyto změny nepřesáhnou 10% celkové hodnoty Core kolekce pro 
kalendářní rok. Tyto změny budou zobrazeny v dodatcích k této příloze. Výměna bude 
akceptována na úrovni titulu nebo duplicitního předplatného. Výměna bude přijata pouze 
pro kalendářní rok a Wiley musí být informován o veškerých změnách písemně nejpozději 
1. listopadu roku předcházejícího pro rok následující. 

(Příloha B(a)Licence) 

Porušení licence a sankce 

S výjimkou případů uvedených v bodě C (1), oprávnění uživatelé nesmí kopírovat, 
distribuovat, přenášet ani jinak rozmnožovat, prodávat nebo přeprodávat materiál z 
elektronických produktů, uchovávat takovýto materiál v jakékoli podobě nebo médiu ve 
vyhledávacím systému, nebo předat takový materiál přímo či nepřímo pro použití v 
jakékoli placené službě, jako je dodání dokumentů nebo přehledů nebo pro použití 
jakýchkoli informačních makléřů nebo pro systematickou distribuci, bez ohledu na to, zda 
se jedná o komerční nebo nekomerčnípoužití,  za poplatek nebo zdarma. 

Uživatel licence  a  oprávnění uživatelé nesmí odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat 
jakéhokoliv zmínky o autorském právu nebo majetkových právech, informace o autorovi 
nebo jakékoli odpovědnosti, pokud se objeví na Wiley InterScience. Oprávnění uživatelé 
nemohou integrovat materiál z licencovaných elektronických produktů s jiným 
materiálem nebo jinak vytvářet odvozená díla na libovolném médiu. Nicméně, stručné 
citáty pro účely komentáře, kritiky či podobné vědecké účely, nejsou zakázány. 

Oprávnění uživatelé nesmí dělat nic, co by  omezilo nebo potlačilo přístup jakéhokoliv 
jiného oprávněného uživatele v použití Wiley InterScience a licencovaných elektronických 
produktů. 

Pokud oprávněný uživatel nedodrží tato pravidla a  podmínky užívání nebo jiné podmínky 
této licence, Wiley si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení pozastavit nebo ukončit 
takovému oprávněnému uživateli přístup do Wiley InterScience a licencovaných 
elektronických produktů a navíc do všech ostatních dostupných prostředků. V případě 
podstatného porušení, které Wiley považuje za nebezpečné pro integritu a bezpečnost 
Wiley InterScience, Wiley písemně upozorní uživatele licence o svém úmyslu ukončit 
přístupoprávněného uživatele a umožní uživateli licence a/nebo oprávněnému uživateli 
30 dnů po obdržení oznámení odstranit porušení. 

(Článek CLicence) 

 

C) ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT (ScienceDirect)  

Práva  a povinnosti  účastníka licence 

Pro účely této dohody jsou autorizovanými uživateli:  
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studenti, zaměstnanci fakult, výzkumní pracovníci a nezávislí kontrahenti předplatitele, 
kteří jsou přičleněni k předplatitelově lokacím  uvedeným v příloze 2 (dále jen 
"Pracoviště"), registrovaní uživatelé a jednotlivci, kteří používají počítačové terminály v 
příslušenství knihovny, na pracovištích povolených předplatitelem pro přístup  
k předplaceným produktům.  
 

Předplatitel a  autorizovaní uživatelé mohou:  
 

vstupovat, vyhledávat, prohlížet a zobrazovat předplacené produkty, tisknout a stahovat 
přiměřenou část předplacených produktů; 
 
vytvářet linky na předplacené produkty na předplatitelově intranetu a internetu  za 
předpokladu, že výskyt těchto linků  a/nebo výkazů, které doprovází tyto  
linky, budou změněny v případě požadavku Elseviera; 
 
vstupovat, vyhledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat určité  časopisecké 
články a kapitoly knih na ScienceDirect ® online službě, které nejsou předplacené, jako 
část předplacených produktů s tím, že  každých dvacet čtyři (24) hodin přístupu do 
vybraného článku nebo kapitoly je považováno za "Transakci"; 
 
vytvářet linky na předplacené produkty  do elektronických výukových materiálů, záloh a 
systémů řízení výuky pro použití ve spojení s kurzy nabízenýchpředplatitelem pro  
akademické absolutorium. 
 
Autorizované uživatelé mohou:  
 
předávat jednotlivé časopisecké články a kapitoly knih z předplacených produktů 
ostatním autorizovaným uživatelům a kolegům z třetích stran pro  jejich vědecké nebo 
výzkumné využití.  
 
Předplatitel smí:  
 
tisknout a dodat časopisecké články z předplacených titulů (jak jsou definovány v tomto 
dokumentu) a kapitoly knih  z předplacených produktů pro naplnění požadavků známých 
jako meziknihovní výpujční služba a požadovaný článek musí být dodán bezpečným 
elektronickým přenosem pomocí Ariel nebo jeho ekvivalentu, přičemž elektronický soubor 
musí být vymazán ihned po vytištění.  
        (Článek 1 smlouvy) 

 

Porušení licence a sankce 

Omezení užívání předplacených produktů. 
Není-li to výslovně povoleno v této dohodě, předplatitel a autorizovaní uživatelé nesmějí: 
 
krátit, upravovat, překládat nebo vytvářet odvozenou práci založenou na předplacených 
produktech bez předchozího písemného souhlasu Elseviera, s výjimkou rozsahu 
nezbytného k jejich čitelnosti na obrazovce počítače pro oprávněné uživatele; 
 
odstraňovat, zakrývat nebo modifikovat jakýmkoliv způsobem jakékoli  záznamy 
copyrightu, další informace nebo vzdání se nároku, které se objeví na předplacených 
produktech; 
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podstatně nebo soustavně reprodukovat, držet nebo redistribuovat předplacené 
produkty.  
 
Duševní vlastnictví. 
Účastník bere na vědomí, že všechna práva, nároky a výhody z předplacených produktů 
zůstávají  Elsevierovi a jeho dodavatelům, s výjimkou případů výslovně stanovených v 
této dohodě a že neoprávněná redistribuce předplacených produktů  by mohla významně 
poškodit Elseviera a jeho dodavatele.  
        (Článek 1 smlouvy) 

Autorizovaný přístup. 
Přístup k předplaceným produktům musí být ověřen použitím internetového protokolu 
(dále jen "IP") adresou (adresami), které uvádí předplatitel v příloze 2 a/nebo jménem a 
heslem a/nebo delegovaným mechanismem autentifikace, určeným v příloze 2,  který 
vyžaduje nejméně dvě různá osvědčení. Předplatitel může poskytnout vzdálený přístup 
pouze registrovaným uživatelům z České republiky, kteří mohou mít přístup 
k předplaceným transakcím pro nekomerční účely, prostřednictvím samostatných IP 
adres indikovaných předplatitelem v příloze a/nebo přes delegovaný mechanismus 
autentifikace popsaný v příloze 2, který vyžaduje nejméně dvě různá osvědčení. Každý 
registrovaný uživatel musí podepsat smlouvu registrovaného uživatele  
Tato smlouva musí obsahovat texty z přílohy 4  této dohody.  
Předplatitel musí zpřístupnit záznamy o registrovaných uživatelích přímo související s 
touto dohodou. Tyto záznamy musí být zpřístupněny jednou za rok v pracovních 
hodinách, na základě 30 denního oznámení předplatiteli, k nahlédnutí Elsevieru v 
prostorách předplatitele.  
V případě jakéhokoli neoprávněného užívání předplacených produktů Elsevier smí 
pozastavit přístup z IP adresy (adres) a/nebo hesla ze kterých došlo k neoprávněnému 
použití, a to na základě oznámení konsorciu a příslušné instituci (institucím).  

(Článek 3 smlouvy) 

D) ELSEVIER LICENSE AGREEMENT (Scopus) 

Práva  a povinnosti  účastníka licence 

Poskytovatel licence poskytuje autorizovaným uživatelům (jak jsou definováni níže) 
uživatele licence nevýlučné, nepřevoditelné právo a licenci na:  
 
přístup, vyhledávání, prohlížení a zobrazování licencovaných produktů; tisk a stahování 
omezeného počtu článků, abstraktů, záznamů nebo částí kapitol z licencovaných 
produktů ("výňatky"), a výňatky poskytnout jiným autorizovaným uživatelům a kolegům 
z třetích stran pro vědecké nebo výzkumné využití.  
 
Pro účely této dohody jsou autorizovaní uživatele následující:  
 
členové fakulty (včetně dočasných členů nebo členů na výměnném pobytu po dobu trvání 
jejich úkolu), pregraduální a postgraduální studenti, zaměstnanci, registrovaní uživateléa 
nezávislí kontrahenti působící jako  členové fakulty nebo zaměstnanci, kteří jsou (i) 
oficiálně spojeni s předplatitelem na předplatitelově adresách uvedených v příloze 2.2 
(dále jen "pracoviště") a (ii) mají povolení předplatitele pro přístup do licencovaných 
produktů přes  bezpečnou autentifikaci. 
 
Předplatitel bude revidovat počet a umístění pracovišť a počet autorizovaných uživatelů 
alespoň jednou ročně a oznámí poskytovateli licence veškeré významné změny v počtu 
pracovišť nebo autorizovaných uživatelů. 
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Licencované produkty smí být zpřístupněny, prohledávány, prohlíženy a zobrazovány a 
výňatky mohou být vytištěny a stahovány veřejností, která mápředplatitelempovolený 
fyzický přístup do knihovny a kteří přistupují do licencovaných produktů pouze 
zpočítačových terminálů v příslušenství knihovny, na pracovištích povolených 
předplatitelem v souladu s podmínkami této dohody, a to včetně omezení použití 
stanovených v tomto dokumentu pro autorizované uživatele.  

(Článek 2smlouvy) 

Porušení licence a sankce 

Neoprávněné použití. 
V případě jakéhokoli neoprávněného užívání licencovaných produktů, poskytovatel 
licence smí pozastavit přístup k licencovaným produktům okamžitě a bez předchozího 
upozornění předplatitele a smí ukončit tuto dohodu po oznámení v deseti (10) pracovních 
dnech předplatiteliv případě, že neoprávněné použití není v této době odstraněno.  
 

(Článek 5smlouvy) 
 
OMEZENÍ využití licencovaných produktů / DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
Licencované produkty nesmí být použity (přímo či nepřímo) pro některý z následujících 
účelů:  
podstatná nebo systematická reprodukce, redistribuce, prodej nebo sublicencování 
jakýmkoli způsobem, včetně souvislosti s „platbou za službu“ užíváním,  dodávek či 
distribuce v jakékoli formě jiné osobě než autorizovaným uživatelům , pokud není 
výslovně stanoveno jinak v této dohodě; podstatné nebo systematické uchovávání 
licencovaných produktů. Předplatitel nesmí používat žádné roboty, pavouky, procházeče 
nebo jiné automatizované stahovací programy nebo zařízení na soustavné a automatické 
vyhledávání, indexování nebo načítání jakéhokoliv obsahu dostupného online v rámci této 
dohody, s výjimkou, kdy je to výslovně stanoveno v této dohodě.  
 
Ani předplatitel ani autorizovaní uživatelé nesmí měnit, upravovat, transformovat, 
překládat nebo vytvářet odvozenou práci založenou na licencovaných produktech ani je 
jinakužívat způsobem, kterým by mohlo dojít k porušení autorských práv nebo jiných 
vlastnických práv. Copyright informace, další informace nebo zřeknutí se práv zahrnuté 
v licencovaných  produktech nesmí být odstraněny, znejasněny nebo upraveny 
jakýmkoliv způsobem. S ohledem na povolené použití výňatků uživatel licence zobrazí 
zdroj, název, autora a vydavatele (pokud již nejsou zahrnuty ve výňatku).  
 
Předplatitel nebude zpětně dešifrovat, dekompilovat nebo rozebírat žádný software 
zahrnutý v licencovaných produktech. V případě, že soud rozhodne, že předplatitel má 
takové právo podle místní právní úpravy a tohoto práva se nelze vzdát, toto právo musí 
být omezeno pouze na studii problémů jako je interoperabilita a nesmí být používáno 
takovým způsobem, aby mělo vliv na komerční hodnotu. 
 
Předplatitel bere na vědomí, že veškerá práva jsou limitována na  omezenou a 
neexkluzivní licenci a jiná oprávnění udělená na základě této dohody jsou vyhrazena a 
zůstanou výhradním vlastnictvím poskytovatele licence nebo jeho poskytovatelů licencí a 
nic v této dohodě nepřevádí jakákoliv práva napředplatitele. Předplatitel bere na vědomí, 
že licencované produkty obsahují cenné a chráněné údaje a informace a že neoprávněné 
šíření takových materiálů by mohlo významně poškodit podnikání a finanční vyhlídky 
poskytovatele licence nebo  jeho poskytovatelů licencí. 
 

(Příloha 1.2smlouvy) 


