
OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB WWW.SBOROVNA.CZ 

I. DEFINICE 

1. Poskytovatelem je společnost VIRTUÁLNÍ KNIHOVNA s.r.o., která na základě smlouvy uzavřené 
na dálku s objednatelem, poskytuje objednateli přístup do databáze na internetové adrese 
www.sborovna.cz a související služby. 

2. Objednatelem je školské zařízení, které zaplatilo poskytovateli odměnu za užívání databáze a 
souvisejících služeb a bylo mu přiděleno uživatelské jméno a heslo pro uživatele. 

3. Smluvními stranami jsou objednatel a poskytovatel. 

4. Smlouvou je závazkový vztah mezi smluvními stranami vzniklý na základě objednávky 
objednatele prostřednictvím dálkového přístupu, jejímž předmětem je závazek poskytovatele 
umožnit objednateli přístup k databázi za podmínek stanovených v těchto obchodních 
podmínkách a závazek objednatele hradit poskytovateli odměnu za přístup k databázi za 
podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách. 

5. Autorem díla je pedagogický pracovník, který dílo vytvořil a který souhlasem se zařazením díla do 
databáze potvrzuje, že je výhradním autorem díla a má výhradní právo dílo užít nebo je 
oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím k zařazení díla do databáze a 
zpřístupnění díla za podmínek stanovených licencí. Autor nese plnou odpovědnost za 
oprávněnost zpřístupnění a užití takto zpřístupněného díla v souladu s licencí. Autor je oprávněn 
zveřejnit na portálu www.sborovna.cz výhradně dílo sloužící pedagogické činnosti a 
pedagogickým cílům portálu www.sborovna.cz. 

6. Databází je soubor děl, systematicky a individuálně přístupných elektronickými prostředky 
autorům a nabyvatelům na portálu www.sborovna.cz (pedagogickým pracovníkům) a na portálu 
www.bezkridy.cz (žákům). Autor zpřístupněním díla na portálu www.sborovna.cz souhlasí se 
zařazením díla do databáze. 

7. Dílem je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí 
činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě nebo dílo, u kterého je 
autor oprávněným držitelem licence k dílu v rozsahu opravňujícím autora k zařazení díla do 
databáze a zpřístupnění díla za podmínek stanovených licencí. 

8. Licencí je licence opravňující uživatele k zařazení díla do databáze, zpřístupnění díla a užití díla za 
podmínek stanovených licencí, jejíž aktuální znění je uveřejněno poskytovatelem vždy na 
www.sborovna.cz. 

9. Pedagogickým pracovníkem je pedagogický pracovník školy (objednatele), který vykonává 
přímou pedagogickou činnost na škole. 

10. Podmínkami užívání jsou podmínky užívání databáze, jejichž aktuální znění je uveřejněno 
poskytovatelem vždy na www.sborovna.cz. 

11. Uživatelem je registrovaný uživatel portálu www.sborovna.cz (pedagogický pracovník), jenž 
obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od objednatele (www.sborovna.cz) pod 
specifickým přístupovým jménem a heslem, nebo uživatel portálu www.bezkridy.cz (žák), jenž 
obdržel povolení k přístupu na předmětný portál od objednatele prostřednictvím pedagogického 
pracovníka (www.sborovna.cz) pod specifickým přístupovým jménem a heslem určeným pro 
třídu žáků u objednatele. 

12. Žákem je žák objednatele spadající pod přímou pedagogickou činnost pedagogického pracovníka. 

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn si u poskytovatele objednat přístup do databáze zveřejněné na 
internetové adrese www.sborovna.cz a související služby prostřednictvím formuláře 

http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.bezkridy.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.bezkridy.cz/
http://www.sborovna.cz/
http://www.sborovna.cz/


zveřejněného na adrese http://www.sborovna.cz/registration.php, kde vyplní emailovou adresu 
a kontaktní informace. 

2. Po provedení objednávky zašle poskytovatel objednateli elektronickou poštou daňový doklad pro 
úhradu odměny poskytovatele. 

3. Poskytovatel bez zbytečného odkladu po dni připsání odměny poskytovatele na účet 
poskytovatele zašle objednateli elektronickou poštou potvrzení o úhradě odměny poskytovatele 
a přístupové údaje do databáze. 

4. Smlouva mezi smluvními stranami nabývá platnosti a účinnosti dnem připsání odměny 
poskytovatele na účet poskytovatele. 

5. Výše uvedeným postupem uzavírá objednatel s poskytovatelem smlouvu o zpřístupnění 
databáze, která se řídí těmito obchodními podmínkami a podmínkami užívání. K uzavření 
smlouvy je třeba souhlas objednatele s těmito obchodními podmínkami, licencí a podmínkami 
užívání. 

III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli od prvního pracovního dne následujícího po dni 
připsání odměny poskytovatele na účet poskytovatele přístup k databázi za podmínek 
stanovených v těchto obchodních podmínkách, licencí a podmínkami užívání, a objednatel se 
zavazuje hradit poskytovateli odměnu za přístup k databázi za podmínek stanovených v těchto 
obchodních podmínkách. 

2. Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky nebo nedostupnost databáze způsobené 
nesprávnou konfigurací software nebo hardware na straně objednatele, nesprávnými 
přihlašovacími údaji uživatele, výpadkem připojení internetu mezi serverem a uživatelem, 
nesprávnou obsluhou na straně uživatele nebo překročením provozních parametrů. 

3. Přístup k databázi je omezen na maximum 1 GB uložených dát pro uživatele a na přenosovou 
rychlost 1024 kbit/s pro uživatele. 

4. Poskytovatel se zavazuje zajistit časovou dostupnost databáze 24 hodin denně, 365 dní v roce, 
přičemž doba trvaní výpadků a odstávek přístupu k databázi nebude představovat více než 1% 
tohoto času. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli seznamy všech uživatelů. Poskytovatel se 
zavazuje na základě těchto seznamů vytvořit pro uživatele přístupy, přičemž poskytovatel 
poskytne objednateli jednotlivá přístupová jména a hesla uživatelů. Objednatel se zavazuje 
informovat poskytovatele o všech změnách seznamu uživatelů. Přidělené přístupové jméno a 
heslo je nepřenosné. 

6. Objednatel prohlašuje, že se se zněním licence a podmínek užívání, účinnými ke dni uzavření 
smlouvy seznámil a bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn licenci a 
podmínky užívání měnit, přičemž jejich aktuální účinné znění bude vždy uveřejněno na portálu 
www.sborovna.cz.  

7. Poskytovatel poskytuje objednateli přístup do databáze a související služby na dobu jednoho (1) 
roku od poskytnutí přístupových údajů, přičemž se smluvní strany dohodly, že doba trvání 
smlouvy se automaticky a opakovaně prodlužuje vždy o dobu jednoho (1) roku v případě, že (i.) 
jedna smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně nejpozději třicet (30) dnů před 
ukončením smlouvy, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň (ii.) objednatel uhradí odměnu 
poskytovatele pro další období trvání smlouvy. Neuhrazením odměny objednatele smlouva 
automaticky zaniká uplynutím jednoho (1) roku ode dne nabytí účinnosti. O případné změně 
ceníku poskytovatele pro další období trvání smlouvy, bude objednatel poskytovatelem 
informován elektronickou cestou na elektronické adrese objednatele zadané objednatelem při 
uzavření smlouvy. Za oznámení poskytovatele o změně ceníku se považuje i předání faktury pro 
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další období trvání smlouvy, obsahující odměnu poskytovatele podle změněného ceníku 
poskytovatele. 

IV. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odměna poskytovatele za zpřístupnění databáze objednateli a související služby je stanovená 
dohodou smluvních stran, přičemž výše odměny je stanovena ceníkem poskytovatele, jehož 
účinné znění je uveřejněno poskytovatelem vždy na www.sborovna.cz. Výše odměny 
poskytovatele je určena na základě čestného prohlášení objednatele o počtu žáků objednatele, 
které objednatel předal poskytovateli před uzavřením smlouvy. V případě změny počtu žáků 
objednatele, bude výše odměny upravena podle aktuálního ceníku poskytovatele, přičemž 
objednatel se zavazuje o změně počtu žáků informovat poskytovatele bez zbytečného odkladu. 
Porušení této povinnosti objednatele je podstatným porušením smlouvy a poskytovatel je 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy objednatelem nebo z 
důvodu porušení povinnosti na straně objednatele, je objednatelem uhrazená odměna nevratná 
a je považována za paušální odškodnění poskytovatele za předčasné ukončení smlouvy 
objednatelem nebo z důvodu porušení povinnosti na straně objednatele. 

3. Náklady poskytovatele související s výkonem jeho činnosti podle smlouvy jsou součástí odměny. 

4. Nárok na odměnu poskytovateli vzniká vždy za jeden rok poskytování přístupu do databáze a 
souvisejících služeb a odměna je splatná na daný rok předem. 

5. Poskytovatel vystaví objednateli daňový doklad na úhradu odměny při začátku smluvního vztahu 
co nejdříve od objednání přístupu, v dalších letech pak nejméně dva týdny před koncem období, 
za nějž je odměna uhrazena, a to se splatností čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení a předání 
faktury objednateli 

6. Předáním faktury poskytovatelem objednateli se rozumí i zaslání elektronické faktury na 
elektronickou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.  

7. Poskytovatel poskytuje objednateli slevu ve výši 100% z odměny poskytovatele pro období 
prvního roku trvání závazkového vztahu, přičemž za toto období prvního roku trvání poskytovatel 
účtuje a objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli pouze administrativní poplatek ve výši 199,- 
Kč, který bude účtován fakturou podle odst. 5 tohoto článku. Neuhrazení administrativního 
poplatku objednatelem řádně a včas má totožné účinky jako neuhrazení odměny poskytovatele 
dle odst. 8 tohoto článku. 

V. OCHRANA INFORMACÍ 

1. Smluvní strany si jsou vědomy toho, že veškeré informace týkající se smluvních stran, databáze, 
veškerá přístupová jména a hesla, informace týkající se vzájemné spolupráce smluvních stran, 
včetně informací poskytnutých v rámci plnění smlouvy, jsou považovány za důvěrné (dále jen 
„důvěrné informace“). Smluvní strany se zavazují chránit a nešířit důvěrné informace, zejména 
nepředávat důvěrné informace třetí osobě, přičemž jsou povinné zajistit ve stejném rozsahu tyto 
povinnosti u všech svých zaměstnanců a spolupracovníků, kteří se z důvodu svého zařazení 
budou podílet na plnění smlouvy (zejména uživatelé). 

2. Za důvěrné se nepovažují informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně 
nebo opomenutím některá ze smluvních stran. 

3. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a 
platí až do doby, kdy se tyto informace stanou obecně známými. 

4. Každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené tímto článkem je podstatným porušením 
smlouvy. 
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5. Za porušení povinností stanovených v tomto článku se nepovažuje zpřístupnění důvěrných 
informací subjektům oprávněným požadovat takové informace podle zákona nebo zpřístupnění 
takových informací při plnění zákonných povinností. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré právní vztahy související se smlouvu a vyplývající z těchto obchodních podmínek se řídí 
právním řádem České republiky. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí směřující k předcházení škodám a směřující 
k minimalizaci škod případně vzniklých. 

3. Poruší-li smluvní strana některou z povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách, 
zavazuje se nahradit druhé smluvní straně náklady a škodu, které této druhé smluvní straně 
porušením povinností vzniknou. 

4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si bezodkladně součinnost potřebnou pro řádné a včasné 
naplnění účelu smlouvy. 

5. Vyskytnou-li se jakékoliv skutečnosti bránící některé ze smluvních stran částečně nebo v plném 
rozsahu plnit povinnosti uvedené v těchto obchodních podmínkách, zavazuje se tato smluvní 
strana bezodkladně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu a vynaložit 
bezodkladně veškeré úsilí k překonání těchto skutečností. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, 
nedotýká se to ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek, která zůstávají platná a 
účinná.  

7. Objednatel prohlašuje, že si obchodní podmínky řádně zvážil, jejich celé znění přečetl a pochopil 
a že k nim přistupuje na základě své pravé a svobodné vůle.  

8. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto závazkový 
vztah mezi nimi upravený těmito obchodními podmínkami jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinným 
nebo zmařit jeho účel. 

 


