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ENGLISH CZECH 
Electronic Product License Agreement consists of:  Licenční smlouva na elektronické produkty se skládá z:  
Terms and Conditions INTL 0108                                                   Smluvní podmínky INTL 0108                                                  

ProQuest Customer Order Form  Formulář objednávky zákazníka ProQuest  
Additional Site/Member Libraries (if applicable) Dodatkový přehled míst/členských knihoven (je-li k dispozici) 
  

By signing this Electronic Products License Agreement, 
ProQuest licenses you the Products subject to the Terms and 
Condition and you certify that you are authorized to enter into 

this Agreement on behalf of the Subscribing Institution. 

Podpisem této Licenční smlouvy na elektronické produkty vám 
společnost ProQuest poskytuje licenci na Produkty na základě 
Smluvních podmínek a potvrzujete, že jste oprávněni přistoupit 

na tuto Smlouvu v zastoupení Předplatitelské instituce. 

Subscribing Institution / 
Předplatitelská instituce: 

 

Authorization by ProQuest LLC (Licensor) / 
Autorizace za společnost ProQuest LLC (udělovatel 
licence): 

Authorization by Customer (Licensee) / Autorizace za 
zákazníka (uživatel licence): 
 

 

Signature / Podpis: 
 

Signature / Podpis: 
 

Duly Authorized Signature / Řádně zplnomocněná osoba Duly Authorized Signature / Řádně zplnomocněná osoba 

Name / Jméno:       
Name / Jméno:   

 

Title / Titul:       
Title / Titul:  

 

Date Signed / Datum podpisu:       
Date Signed / Datum 
podpisu: 

 

 
 

Terms and Conditions Smluvní podmínky 
 COS  CSA  Chadwyck-Healey  Culture Grams eLibrary  

Micromedia ProQuest  ProQuest  SIRS  

 COS  CSA  Chadwyck-Healey  Culture Grams eLibrary  

Micromedia ProQuest  ProQuest  SIRS  
 

 
By accessing the Product(s), you, the Institution listed on the Order 
Form, agree that you and your Authorised Users are bound as 
follows: 

Pouţíváním Produkt(ŧ) vy, instituce uvedená na Formuláři objednávky, 
souhlasíte, ţe jste vy a vaši Autorizovaní uţivatelé vázáni následujícími 
podmínkami: 
 

1.Licence Grant.  Subject to the terms of this Agreement, ProQuest 
LLC (“ProQuest”) hereby grants you a non-exclusive, 
non-transferable licence to access and use the products listed on 
your approved Order Form, invoice or purchase order (the 
“Products”) at your principal location (and those on any Additional 
Sites/Member Libraries Schedule). Any remote access rights and/or 
limits on simultaneous users are specified on the Order Form. 
Except as expressly set forth in this Agreement, you do not acquire 
any intellectual property rights in the Products or any associated 
software, systems, documentation or other materials. All such rights 
and interests remain in ProQuest and its licensors.  

1.Udělení licence.  Na základě podmínek této Smlouvy vám 
společnost ProQuest LLC (dále pouze „ProQuest“) tímto uděluje 
nevýlučnou, nepostupitelnou licenci na získání přístupu a uţívání 
produktŧ uvedených na vašem schváleném Formuláři objednávky, 
faktuře nebo nákupní objednávce (dále pouze „Produkty“) pro vaše 
hlavní sídlo (a pro sídla na Dodatkovém přehledu míst/členských 
knihoven). Veškerá práva vzdáleného přístupu a/nebo omezení více 
uţivatelŧ současně jsou specifikována na Formuláři objednávky. Není-li 
výslovně uvedeno v této Smlouvě, nezískáváte ţádná práva na duševní 
vlastnictví v Produktech ani v souvisejícím softwaru, systémech, 
dokumentaci a dalších materiálech. Veškerá taková práva a podíly 
zŧstávají ve vlastnictví společnosti ProQuest a jejích udělovatelŧ licencí 
(licenčních partnerŧ).  
 

2.Authorised Users. By “Authorised User” we mean only:  (1) For 
public libraries: library staff, individual residents of your reasonably 
defined geographic area served and walk-in patrons while they are 
on-site; (2) For schools and other academic institutions: currently 
enrolled students, faculty, staff, visiting scholars and walk-in patrons 
while they are on-site; and (3) For other types of organizations: your 
employees, independent contractors and other temporary workers 
while they are performing duties within the scope of their 
employment or assignment.  

2.Autorizovaní uživatelé. Za „Autorizovaného uţivatele“ povaţujeme 
pouze:  (1) v případě veřejných knihoven: pracovníky knihovny, jednotlivé 
obyvatele přiměřeně definované geografické oblasti plus pravidelné 
návštěvníky, kteří se nachází na místě; (2) v případě škol a dalších 
akademických institucí: studenty zapsané v daném období, profesorský sbor, 
zaměstnance, hostující stipendisty (vědecké pracovníky) a pravidelné 
návštěvníky, kteří se nachází na místě; a (3) v případě ostatních druhŧ 
organizací: vaše zaměstnance, nezávislé smluvní strany a další dočasné 
pracovníky při plnění svých povinností v rozsahu svých zaměstnání nebo 
úkolŧ.  
 

3.Remote Access. If your subscription allows you to provide remote 3.Vzdálený přístup. Pokud vám vaše předplatné umoţňuje vzdálený 
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access to a Product, you will strictly limit such access to Authorised 
Users through the use of passwords, IP addresses or other secure 
method of user verification. You will not share access with other 
institutions or third parties either directly or indirectly. You will 
immediately notify us if you believe your security has been 
compromised.  
 

přístup k Produktŧm, omezíte přístup k Produktŧm pouze na Autorizované 
uţivatele a to prostřednictvím hesel, adres IP nebo prostřednictvím jiné 
bezpečnostní metody ověření uţivatele. Nebudete přímo ani nepřímo 
sdílet přístup s jinými institucemi nebo třetími stranami. Zjistíte-li, ţe  
vaše zabezpečení bylo ohroţeno, ihned nás upozorníte.  

4.No redistribution. ProQuest endorses the Interlibrary Loan and 
Scholarly Sharing provisions below. Beyond these uses, you may 
not redistribute any material retrieved from the Products nor allow 
any use that will infringe the copyright or other proprietary right of 
ProQuest or its licensors.  You may not use the Products to create 
products or perform services which compete or interfere with those 
of ProQuest or its licensors. 

4.Vyloučení redistribuce. Společnost ProQuest přijímá následující 
ustanovení Meziknihovní výpŧjčka a Sdílení pro studijní účely. Kromě 
těchto zpŧsobŧ pouţití nesmíte redistribuovat ţádné materiály získané 
prostřednictvím Produktŧ ani nesmíte umoţnit jakékoli pouţití, které 
mŧţe porušit autorská práva nebo jiná vlastnická práva společnosti 
ProQuest nebo jejích licenčních partnerŧ.  Nesmíte pouţívat Produkty 
k tomu, abyste vytvořili takové produkty nebo poskytovali takové 
sluţby, které by mohly konkurovat publikacím a sluţbám společnosti 
ProQuest či jejích licenčních partnerŧ nebo na ně nepříznivě pŧsobit. 
 

5.Permitted Uses.  The Products may be used for your internal 
research or educational purposes, as follows: 

5.Povolené způsoby používání.  Produkty mohou být pouţívány pro 
váš vnitřní výzkum nebo pro vzdělávací účely následujícím zpŧsobem: 

a)Research and Analysis. You and your Authorised Users 
are permitted to display and use information contained in 
the Products for educational, scientific, or research 
purposes, including illustration, explanation, example, 
comment, criticism, teaching, research or analysis, 
provided that in doing so you or your Authorised Users do 
not violate an express provision of this Agreement. 

a)Výzkum a analýza. Vy a vaši Autorizovaní uţivatelé smíte 
zobrazovat a pouţívat informace obsaţené v Produktech pro 
vzdělávací, vědecké nebo výzkumné účely, včetně ilustrací, 
vysvětlení, příkladu, poznámky, kritiky, vyučování, výzkumu nebo 
analýzy za předpokladu, ţe vy ani vaši Autorizovaní uţivatelé při 
této činnosti neporušujete ţádné výslovné ustanovení této 
Smlouvy. 

b)Digital and Print copies. You and your Authorised Users 
may download or create printouts of a reasonable portion 
of the articles or other works contained in the Products so 
long as each work is retrieved directly from the on-line 
database system in a manner that causes a “hit” to be 
registered on the on-line system for each and every print 
or digital copy. All reproduction and distribution of such 
printouts, and all downloading and electronic storage of 
materials retrieved through the Products shall be for your 
own internal or personal use as allowed under the 
doctrines of “fair use” and “fair dealing”. Downloading of all 
or parts of a Product in a systematic or regular manner or 
so as to create a collection of materials comprising all or a 
material subset of a Product is strictly prohibited whether 
such collection is in electronic or print form.  

b)Digitální a tiskové kopie. Vy a vaši Autorizovaní uţivatelé smíte 
stahovat nebo vytvářet výtisky přiměřené části článkŧ nebo jiných 
prací obsaţených v Produktech, pokud je kaţdá práce čerpána 
přímo z databázového systému online takovým zpŧsobem, při 
kterém je evidován kaţdý výtisk nebo digitální kopie v systému 
online. Veškerá reprodukce a distribuce těchto výpisŧ a všechna 
stahování a elektronická ukládání materiálŧ získaných 
prostřednictvím Produktŧ budou určeny pouze pro vaše interní nebo 
osobní pouţití jak je povoleno podle doktrín „čestného zacházení“ a 
„poctivých účelŧ“. Stahování celého nebo částečného Produktu 
systematickým či pravidelným zpŧsobem s cílem vytvořit soubor 
materiálŧ obsahující úplný nebo částečný Produkt je přísně 
zakázáno a nezáleţí na tom, zda má tento soubor elektronickou nebo 
tištěnou podobu.  

c)Electronic Reserves. Articles or other works contained in 
a Product may be included in your electronic reserves 
systems so long as such use employs durable links to the 
Products so that a “hit” is registered on ProQuest’s on-line 
platform each time a student views the work on reserve.  

c)Elektronická úloţiště. Články a další práce obsaţené v Produktu 
mohou být obsaţeny ve vašich systémech elektronických úloţišť, 
pokud při kaţdém zobrazení práce v úloţišti dojde k zaevidování 
pouţití práce v platformě online společnosti ProQuest 
prostřednictvím spolehlivých odkazŧ na Produkty.  

d)Fair Use/Fair Dealing. Nothing in this agreement 
restricts your use of the materials contained within the 
Products under the doctrines of “fair use” or “fair dealing” 
as defined under the laws of the United States or England, 
respectively.  

d)Čestné zacházení/poctivé účely. Ţádná část této smlouvy 
neomezuje vaše uţívání materiálŧ podle doktrín „čestného 
zacházení“ nebo „poctivých účelŧ“, jak definují zákony Spojených státŧ 
nebo Anglie.  

e)Interlibrary Loan (ILL). Interlibrary Loan of materials 
retrieved from the Products is allowed provided that the 
loan is not done in a manner or magnitude that would 
replace the recipient library’s own subscription to either 
the Products or the purchase of the underlying Work (e.g., 
newspaper, magazine or book), and that you comply with 
any special terms imposed by specific content providers or 
licensors as required under Section 6(c). With respect to 
our ProQuest® Dissertations & Theses product and other 
electronic archives such as Early English Books Online, 
Interlibrary Loan is restricted to one printed copy of the 
specifically requested dissertation, book or pamphlet 

e)Meziknihovní výpŧjčka (ILL). Meziknihovní výpŧjčka materiálŧ 
získaných z Produktŧ je dovolena za předpokladu, ţe výpŧjčka 
není provedena zpŧsobem nebo postupem, který by nahrazoval 
vlastní předplatné přijímací knihovny na některý z Produktŧ nebo 
zakoupení základní Práce (například novin, časopisu nebo 
knihy), a ţe dodrţíte veškeré speciální podmínky stanovené 
individuálními poskytovateli obsahu nebo poskytovateli licence 
podle poţadavku v Oddílu 6(c). S ohledem na náš produkt 
ProQuest® Dissertations & Theses a další elektronické archivy, 
jako například Early English Books Online, je Meziknihovní 
výpŧjčka omezena na jednu tištěnou kopii konkrétního 
vypŧjčeného pojednání, knihy nebo letáku.  
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loaned out at any one time.  

f)Scholarly Sharing. You and your Authorised Users may 
provide to a third party colleague minimal, insubstantial 
amounts of materials retrieved from the Products for 
personal use or scholarly, educational or scientific 
research use in hard copy or electronically, provided that 
in no case any such sharing is done in a manner or 
magnitude as to act as a replacement for the recipient’s or 
recipient institution’s own subscription to either the 
Products or the purchase of the underlying Work.  

f)Sdílení pro studijní účely. Vy a vaši Autorizovaní uţivatelé 
mŧţete poskytnout vašemu kolegovi-třetí straně minimální, 
nehmotná mnoţství materiálŧ získaných z Produktŧ pro osobní 
pouţití nebo studijní, vzdělávací nebo vědecký výzkum v tištěné 
nebo elektronické podobě za předpokladu, ţe takové sdílení není 
v ţádném případě provedeno zpŧsobem nebo postupem, který 
by nahrazoval vlastní předplatné příjemce nebo přijímací 
instituce na některý z Produktŧ nebo zakoupení základní Práce.  

g)MARC Records. You may load ProQuest’s MARC 
record Products into your Online Public Access Catalog 
(OPAC) containing your library holdings provided such 
records are not loaded into a shared online catalog system 
such as WorldCat without ProQuest’s prior written 
consent.  

g)Záznamy MARC. Mŧţete načítat Produkty se záznamy MARC 
společnosti ProQuest do vašeho veřejně přístupného katalogu 
online (OPAC) s obsahy vaší knihovny za předpokladu, ţe tyto 
záznamy nejsou načítány do systému sdílených katalogŧ online, 
jako například WorldCat, bez předchozího písemného svolení 
společnosti ProQuest.  

h)Scholar/Researcher Profiles. The data contained within 
scholar profiles within our products are for use in 
facilitating research and collaboration amongst 
colleagues. Neither you nor your Authorized Users may 
export or otherwise exploit the scholar profiles for mass 
mailings or similar marketing purposes.  

 

h)Profily vědcŧ/výzkumníkŧ. Data obsaţená v profilech vědcŧ v 
našich produktech mají usnadnit výzkum a spolupráci mezi 
kolegy. Vy ani vaši Autorizovaní uţivatelé nesmíte exportovat ani 
jinak zneuţívat profily vědcŧ pro hromadnou poštu nebo podobné 
marketingové účely.  

6.Supplemental Terms.  6.Dodatečné podmínky.  
a. Updates. ProQuest will announce any substantial 

additions, deletions or modifications of information, 
databases, materials, capabilities or services within the 
Products on its electronic mailing list service. These shall 
be subject to the terms and conditions of this Agreement 
at the time they are added to the Products, but shall not 
materially alter your use of the Products.  

a. Aktualizace. Společnost ProQuest bude informovat o 
veškerých podstatných doplňcích, odstraněních nebo 
úpravách v informacích, databázích, materiálech, 
moţnostech nebo sluţbách v rámci Produktŧ 
prostřednictvím sluţby hromadného rozesílání e-mailu. Tyto 
aktualizace budou podléhat podmínkám uvedeným v této 
Smlouvě od okamţiku, kdy se stanou součástí Produktŧ 
a nebudou fyzicky pozměňovat vaše pouţívání Produktŧ.  

b. Systems Usage. To protect the Products for the research 
and educational use of Authorised Users, automated 
searches against ProQuest’s systems are not permitted 
with the exception of nonburdensome federated search 
services. Data mining is prohibited. 

b. Pouţívání systému. Aby byly Produkty chráněny pro 
výzkumné a vzdělávací pouţívání Autorizovanými uţivateli, 
nejsou povolena automatizovaná hledání proti systémŧm 
ProQuest s výjimkou nezatěţovacích federativních 
vyhledávacích sluţeb. Dolování dat je zakázáno. 

c. Content Provider Supplemental Terms. Individual 
content licensors occasionally have conditions of use 
applicable solely to their content.  Links to such 
content-specific conditions are clearly displayed with the 
associated content and will not materially alter your use 
of the Products.  With respect to third-party databases 
delivered through the Illumina platform, any 
supplemental terms and conditions are clearly hypertext 
linked on each search screen. 

c. Dodatečné podmínky poskytovatelŧ obsahu. Individuální 
poskytovatelé licencí na obsah mohou mít podmínky 
uţívání týkající se výhradně jejich obsahu.  Odkazy na 
takové podmínky ohledně specifického obsahu jsou jasně 
uvedeny s příslušným obsahem a nebudou fyzicky 
pozměňovat pouţívání Produktŧ z vaší strany.  S ohledem 
na databáze třetích stran poskytované prostřednictvím 
platformy Illumina jsou na kaţdé obrazovce vyhledávání 
uvedeny jasné hypertextové odkazy na veškeré dodatečné 
podmínky. 

 
7.Fees and Payments.  
You agree pay the fees for the Products as shown on the order form, 
attached invoice, or accepted purchase order within thirty (30) days 
of your receipt of your invoice. Payment will be made upon receipt of 
the invoice via the local distributor Albertina icome Praha s.r.o. 

7.Poplatky a platby. Souhlasíte s uhrazením poplatkŧ za Produkty uvedené na 
formuláři objednávky, na přiloţené faktuře nebo přijaté objednávce do třiceti (30) dnŧ 
po obdrţení faktury. Platba bude provedena po obdrţení faktury prostřednictvím 
lokálního distributora – společnosti Albertina icome Praha s.r.o. 

 
8.Term and Termination.   8.Platnost a ukončení.   

a. Term. For subscription-based Products, the term of your 
rights and access shall continue from the Start Date until 
the Expiration Date as those are listed on the Order 
Form or an accepted purchase order for each such 

a. Platnost. Pro Produkty na bázi předplatného budete 
mít nárok na vaše práva a přístup od Počátečního 
datumu do Datumu vypršení, která jsou uvedena na 
Formuláři objednávky nebo přijaté nákupní 
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Product, plus any renewal term(s) agreed to. For 
CD-ROM and FTP databases, you are granted a 
perpetual license to the most current version purchased, 
subject to the continued application of Acceptable Use 
Provisions of this Agreement (Section 1-6, above). This 
Agreement shall continue in force for so long as you are 
within the term of at least one ProQuest Product. 

objednávce pro kaţdý takový Produkt plus jakékoli 
dohodnuté prodlouţení. Pro databáze CD-ROM a 
FTP získáváte trvalou licenci na nejaktuálnější 
zakoupenou verzi na základě trvalého dodrţování 
Ustanovení přijatelného pouţívání této Smlouvy 
(Oddíl 1-6, výše). Tato Smlouva je platná po dobu, 
po kterou jsou splněny podmínky alespoň jednoho 
Produktu ProQuest. 

b. Termination for Breach. If a party breaches any material 
term of this Agreement and does not cure after 30 days 
written notice, the Agreement may immediately be 
terminated in whole or as to the affected Product. In the 
event the license granted under this agreement is 
terminated you shall disable all Products in your 
possession. This includes the destruction of any 
CD-ROMs, FTP databases or any software as well as 
any downloaded copies retrieved from the Products. In 
addition, ProQuest reserves the right to pursue any other 
legal remedy available to it.  

b. Ukončení z dŧvodu porušení. Jestliţe některá 
strana poruší jakoukoli pevnou podmínku této 
Smlouvy a nenapraví porušení svých smluvních 
povinností do 30 dnŧ po písemném upozornění, 
tato Smlouva mŧţe být ihned ukončena v celku 
nebo ohledně postiţeného Produktu. V případě 
ukončení licence poskytnuté v rámci této smlouvy 
musíte deaktivovat všechny Produkty ve vašem 
vlastnictví. Patří sem zlikvidování veškerých diskŧ 
CD-ROM, databází FTP nebo veškerého softwaru 
a také veškerých staţených kopií získaných z 
Produktŧ. Kromě toho si společnost ProQuest 
vyhrazuje právo pouţít jakýkoli jiný legální opravný 
prostředek, který bude mít k dispozici.  

c. Remedial Action. Without limiting the above, ProQuest 
may suspend delivery of Product(s) to you if it 
reasonably determines that your failure to comply with 
the Acceptable Use Provisions may cause irreparable 
harm to it or its licensors under the specific 
circumstances. If delivery is suspended, ProQuest will 
work with you in good faith to restore your access as 
soon as possible.  

c. Náprava. Bez omezení výše uvedeného mŧţe 
společnost ProQuest pozastavit dodávku Produktu 
(Produktŧ), pokud odpovídajícím zpŧsobem zjistí, 
ţe by vaše nedodrţování Ustanovení přijatelného 
pouţívání mohlo za specifických podmínek 
zpŧsobit nenapravitelné škody jí nebo jejím 
licenčním partnerŧm. V případě pozastavení 
dodávky s vámi společnost ProQuest bude v dobré 
vŧli spolupracovat na co nejrychlejším obnovení 
vašeho přístupu.  

 
9.Privacy.  The Products do not require the entering or capture of 
personally identifiable user information. ProQuest makes no 
representation as to whether any federal, state or local laws may 
regulate your administration of Authorised Users’ access to the 
Products or require you to obtain consent from any Authorised User 
(or, in the case of minors, the parent or guardian of such user).  
 

9.Soukromí.  Produkty nevyţadují vkládání nebo uchovávání osobně 
identifikovatelných údajŧ. Společnost ProQuest se nevyjadřuje k tomu, zda 
federální, státní nebo místní zákony a předpisy omezují vaši správu přístupu 
Autorizovaných uţivatelŧ k Produktŧm nebo vyţadují získání souhlasu od 
jakéhokoliv Autorizovaného uţivatele (nebo jeho rodičŧ či oprávněných zástupcŧ). 

10.Access and Use.   10.Přístup a používání.   
a. ProQuest® CD-ROM Products may include 

software to be used in connection with the 
Products. It may not be reverse engineered or 
used for any other purpose. 

a. Produkty ProQuest® CD-ROM mohou obsahovat 
software, který se pouţívá ve spojení s Produkty. 
Jeho zpětná analýza nebo pouţívání pro jiné účely 
jsou zakázány. 

b. You are responsible for local telecommunication 
connections if they are needed and any related 
third party charges. 

b. Odpovídáte za místní telekomunikační spojení, 
pokud jsou nutné, a za poplatky třetích stran s nimi 
související. 

c. ProQuest may seek to assist you from time to 
time regarding hardware and software 
compatibility with the Products, however  
PROQUEST SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY 
RESPONSIBILITY FOR DETERMINING THE 
COMPATIBILITY OF ANY HARDWARE OR 
SOFTWARE NOT SUPPLIED BY PROQUEST 
WITH THE PRODUCTS AND PROVIDES NO 
WARRANTY WITH RESPECT TO THE 
OPERATION OF SUCH HARDWARE OR 
SOFTWARE WITH THE PRODUCTS. 

c. Společnost ProQuest vám mŧţe čas od času 
pomoci ohledně hardwarové a softwarové 
kompatibility s Produkty, nicméně SPOLEČNOST 
PROQUEST VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ 
ODPOVĚDNOST ZA URČOVÁNÍ 
KOMPATIBILITY JAKÉHOKOLIV HARDWARU 
NEBO SOFTWARU, KTERÉ SPOLEČNOST 
PROQUEST NEDODÁVÁ SPOLEČNĚ S 
PRODUKTY A ZÁROVEŇ NEPOSKYTUJE 
ŢÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO 
PROVOZU TAKOVÉHO HARDWARU NEBO 
SOFTWARU S PRODUKTY. 

 
11. Limited Warranty and Disclaimer of Warranty.  ProQuest 
warrants that it has all rights necessary to enter into this Agreement 

11.Omezená záruka a vyloučení záruky.  Společnost ProQuest zaručuje, ţe vlastní 
všechna práva, která jsou nutná pro uzavření této Smlouvy a pro poskytnutí 
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and to provide the Products to you.  EXCEPT AS PROVIDED IN 
THE PRECEDING SENTENCE, THE PRODUCTS AND ALL 
EQUIPMENT AND SOFTWARE PROVIDED BY PROQUEST TO 
YOU ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE.” THE 
WARRANTIES IN THIS AGREEMENT ARE IN LIEU OF ALL 
OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING 
WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.  WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, NEITHER 
PROQUEST NOR ANY PROVIDER OF INFORMATION OR 
SOFTWARE IN THE PRODUCTS WARRANTS THE USE OF THE 
PRODUCTS OR THAT THE SOFTWARE OR SYSTEMS WILL BE 
UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OR MAKES ANY 
WARRANTY AS TO THE AVAILABILITY OF THE PRODUCTS, THE 
ACCURACY, TIMELINESS, CORRECTNESS, RELIABILITY, 
CURRENCY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION OR 
THE RESULTS OF YOUR USE OF THE PRODUCTS, THE 
SOFTWARE OR THE INFORMATION, EVEN IF ASSISTED BY 
PROQUEST. 

Produktŧ pro vaši potřebu.  S VÝJIMKOU SKUTEČNOSTÍ UVEDENÝCH V 
PŘEDCHÁZEJÍCÍ VĚTĚ, PRODUKTY A VEŠKERÉ VYBAVENÍ I SOFTWARE, 
KTERÉ VÁM SPOLEČNOST PROQUEST POSKYTLA, JSOU POSKYTNUTY TAK 
„JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“. ZÁRUKY V TÉTO SMLOUVĚ 
NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO 
PŘEDPOKLÁDANÉ VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, JAKÝCHKOLI ZÁRUK 
OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.  BEZ 
OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÝCH SKUTEČNOSTÍ, SPOLEČNOST 
PROQUEST ANI ŢÁDNÝ DODAVATEL INFORMACÍ ČI SOFTWARU 
OBSAŢENÝCH V PRODUKTECH NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU NA POUŢÍVÁNÍ 
PRODUKTŦ NEBO NA TO, ŢE SOFTWARE BUDE FUNGOVAT BEZ 
PŘERUŠENÍ (VÝPADKU) ČI BEZ CHYB, ANI NEPOSKYTUJÍ ŢÁDNÉ ZÁRUKY 
OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI PRODUKTŦ, SPRÁVNOSTI, VČASNOSTI NEBO 
ÚPLNOSTI INFORMACÍ NEBO ZÁRUKU OHLEDNĚ VÝSLEDKŦ POUŢÍVÁNÍ 
PRODUKTŦ, SOFTWARU NEBO INFORMACÍ ZE STRANY UŢIVATELE 
LICENCE, A TO I V PŘÍPADECH, KDY SPOLEČNOST PROQUEST POSKYTLA 
PATŘIČNOU ASISTENCI. 

 

12.Limitation of Liability.  THE MAXIMUM LIABILITY OF 
PROQUEST AND ITS LICENSORS ARISING OUT OF ANY CLAIM 
RELATED TO THE PRODUCTS WHETHER IN CONTRACT, TORT 
OR OTHERWISE SHALL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT 
OF FEES RECEIVED BY PROQUEST FROM YOU FOR THE 
PRODUCT AT ISSUE UP TO THE TIME THE CAUSE OF ACTION 
GIVING RISE TO SUCH LIABILITY OCCURRED.  IN NO EVENT 
SHALL PROQUEST OR ITS LICENSORS BE LIABLE TO YOU 
FOR ANY LOST PROFITS, OR ANY OTHER INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR SPECIAL 
DAMAGES RELATED TO THE USE OF THE PRODUCTS OR 
PROQUEST’S FAILURE TO PERFORM ITS OBLIGATIONS 
UNDER THIS AGREEMENT, REGARDLESS OF WHETHER 
PROQUEST OR ITS LICENSORS ARE DEEMED NEGLIGENT, 
EVEN IF IT IS ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES. 

12.Omezení odpovědnosti.  PODLE TÉTO SMLOUVY MAXIMÁLNÍ 
ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI PROQUEST A JEJÍCH LICENČNÍCH 
PARTNERŦ V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI REKLAMACE PRODUKTU, AŤ JIŢ V 
KONTRAKTU, PŘEČINU NEBO JINAK, BUDE LIMITOVÁNA CELKOVOU VÝŠÍ 
POPLATKŦ, KTERÉ PODLE TÉTO  SMLOUVY SPOLEČNOST PROQUEST OD 
VÁS OBDRŢELA AŢ DO DOBY, KDY DOŠLO K PŘÍČINĚ ŢALOBY, NA JEJÍMŢ 
ZÁKLADĚ VZNIKLA TATO ODPOVĚDNOST.  ZA ŢÁDNÝCH OKOLNOSTÍ 
NEPONESE SPOLEČNOST PROQUEST NEBO JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI 
VŦČI VÁM ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU ZISKU NEBO 
JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ NEBO ZVLÁŠTNÍ 
ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POUŢÍVÁNÍM PRODUKTŦ NEBO S NEPLNĚNÍM 
ZÁVAZKŦ VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY ZE STRANY SPOLEČNOSTI 
PROQUEST, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NEDBALOST BYLA ZPŦSOBENA 
SPOLEČNOSTÍ PROQUEST NEBO JEJÍMI LICENČNÍMI PARTNERY A TO I V 
TAKOVÝCH PŘÍPADECH, KDY BYLA SPOLEČNOST PROQUEST 
INFORMOVÁNA O MOŢNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD. 

 
13.Miscellaneous. 13.Ostatní. 

a. Assignment.  You may not assign this 
Agreement or any right granted hereunder 
without the prior written consent of ProQuest, 
which consent shall not unreasonably be 
withheld.  

a. Převedení.  Bez písemného souhlasu společnosti 
ProQuest nejste oprávněni převést tuto Smlouvu 
nebo jakékoliv právo udělené na jejím základě.  

b. Taxes.  Except to the extent that you are 
tax-exempt as to the tax in question, you are 
responsible for any sales, use, VAT, personal 
property or other local taxes (except those 
based on ProQuest’s income) or import duties 
imposed on the Products. 

b. Daně.  Vyjma případu jste-li osvobozeni od 
následujících daní, odpovídáte za zaplacení 
všech daní z obratu, uţivatelských daní, daní z 
přidané hodnoty a všech dalších místních daní (s 
výjimkou daní z příjmu společnosti ProQuest) 
nebo za placení dovozních cel uvalených na 
Produkty. 

c. Waiver.  Failure to enforce any provision of this 
Agreement shall not be construed to be a waiver 
of such provision.  

c. Odvolání.  Nedodrţení plnění jakéhokoli 
ustanovení této smlouvy nesmí být povaţováno za 
odvolání takového ustanovení.  

d. Force Majeure.  Neither Party shall be liable in 
damages or have the right to terminate this 
Agreement for any delay or default in performing 
hereunder if such delay or default is caused by 
conditions beyond its control including, but not 
limited to acts of God, Government Restrictions 
(including the denial or cancellation of any 
export or other necessary license), wars, acts of 
terrorism and/or any other cause beyond the 
reasonable control of the party whose 
performance is affected.  

d. Vyšší moc.  Ţádná ze smluvních stran není 
zodpovědná za vzniklé škody nebo nemá právo 
ukončit tuto smlouvu z dŧvodu prodlev nebo 
nedodrţení závazkŧ uvedených v této dohodě za 
předpokladu, ţe jsou zapříčiněny okolnostmi, které 
není moţno ovlivnit. Mezi ně patří ţivelné pohromy, 
vládní omezení (včetně odstoupení či zrušení 
vývozu nebo dalších nezbytných licencí), války, 
teroristické činy a/nebo jakékoliv další příčiny, které 
postiţená strana nemŧţe v dostatečné míře 
regulovat.  
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e. Interruption of On-line Products.  Neither 
ProQuest nor its licensors shall be liable or 
deemed in default of this Agreement for any 
failure or delay or interruption in the on-line 
Products or any failure of any equipment or 
telecommunications resulting from any cause or 
circumstance beyond the reasonable control of 
ProQuest. 

e. Výpadek online Produktů.  Společnost ProQuest 
ani její licenční partneři nebudou odpovídat a nebudou 
povaţováni za stranu neplnící ustanovení této 
smlouvy v případě jakéhokoliv selhání, opoţdění nebo 
výpadku online Produktŧ či v případě poruchy 
jakéhokoliv zařízení nebo telekomunikací vzniklých na 
základě příčiny nebo okolností, které nemŧţe 
společnost ProQuest ovlivnit. 

f. Entire Agreement.  This Agreement constitutes 
the entire agreement between the parties hereto 
with respect to its subject matter and 
supersedes any and all previous and 
contemporaneous understandings or 
agreements between the parties with respect to 
the same subject matter and may not be 
amended, except in a writing signed by the 
parties. The terms of your Purchase Orders, if 
any, are for your convenience and do not 
supersede any term or condition of this 
Agreement.  

f. Celá smlouva.  Tato Smlouva představuje 
úplnou dohodu mezi smluvními stranami s 
ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje 
všechny předcházející a dočasné ujednání nebo 
dohody mezi smluvními stranami týkající se 
stejného předmětu. Tuto Smlouvu nelze měnit 
jinak, neţ formou písemného dodatku 
podepsaného smluvními stranami. Podmínky 
vašich Nákupních objednávek (pokud existují) 
platí pro vaši potřebu a nenahrazují ţádný 
termín nebo podmínku této smlouvy.  

g. Severability.  If any provision of this Agreement 
is found invalid or unenforceable pursuant to a 
decree or decision of competent jurisdiction, the 
remainder of this Agreement shall remain valid 
and enforceable according to its terms. 

g. Oddělitelnost.  Pokud je jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy shledáno neplatným nebo nevykonavatelným 
vzhledem k nařízení nebo usnesení oprávněných 
jurisdikcí, zbytek této smlouvy zŧstává v platnost i 
a je právně vykonavatelný podle uvedených podmínek. 

h. Governing Law. The Agreement shall be 
construed according to the laws of Czech 
Republic and shall not be subject to or governed 
by The United Nations Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods 

 

h. Rozhodné právo. Smlouva bude vykládána v 
souladu se zákony České republiky, nebude 
podléhat a ani ji nebude upravovat Úmluva OSN o 
smlouvách o mezinárodní koupi zboţí (United 
Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods). 
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ACCOUNT INFORMATION: 
 

Bill To Address:  Ship To Address:  

Attention: Martina Krátká Attention:  

Title: Ing. Title:  

Institution: Albertina icome Praha s.r.o. Institution:  

Address: Štěpánská 16 Address:  

         

City: Praha 1 City:  

State/Province:       State/Province:  

Postal Code: 110 00 Postal Code:  

Country: Czech Republic Country: Czech Republic 

Telephone: +420 222 231 212 Telephone: +420  

Fax: +420 222 231 313 Fax: +420  

E-Mail Address: martina.kratka@aip.cz E-Mail Address:  

VAT Number: CZ49612158    VAT Number:  

 
 

   IP Authentication: 
 

User/Department Name IP Ranges 

           .     .     .          -        .     .     .      

       

       

       

           .     .     .          -        .     .     .      

 

    Additional Information: 

      

 
 
 

 

 

Sales 
Representative: 

      

Sales Territory 
Number: 

      


