SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ NABÍDKOVÉ POVINNOSTI A OTIŠTĚNÍ ZÁZNAMŮ
V BIBLIOGRAFICKÉ PŘÍLOZE ČASOPISU KNIŽNÍ NOVINKY

1. VYDAVATEL
obchodní název
tel./fax

adresa sídla

e-mail
IČ
DIČ
zastoupený
(dále jen vydavatel)
na straně jedné

adresa
IČO
DIČ
tel./fax
e-mail
zastoupený

2. SVAZ ČESKÝCH KNIHKUPCŮ A NAKLADATELŮ, z.s. (SČKN)
vydavatel časopisu KNIŽNÍ NOVINKY
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Fügnerovo nám. 1808/3, 120 00 Praha 2
47610492
CZ-47610492
272 660 644
sckn@sckn.cz
Ing. Martin Vopěnka
(dále jen časopis Knižní novinky)
na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o zajištění účelného a hospodárného plnění povinností vyplývajících pro vydavatele z ustanovení § 4 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v souladu s jeho změnou č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22., čl. XXII), a v souladu s vyhl. MK
ČR č. 156/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.
I.

Vydavatel se zavazuje oznámit na adresu redakce časopisu Knižní novinky do jednoho týdne
po vydání každý titul neperiodické publikace, a to:
a) na internetové adrese www.ceskeknihy.cz (Databáze vydaných titulů – DVT), nebo
b) na papírovém formuláři (formulář obdržíte na vyžádání v redakci Knižních novinek)
c) případně podle vlastního uvážení zaslat jeden výtisk neperiodické publikace spolu s anotací na adresu redakce.
Za datum odeslání se považuje datum e-mailové pošty nebo datum na razítku podacího lístku, při osobním doručení datum přijetí výtisku neperiodické publikace v předávací knize
v redakci.
Vyplněný formulář bude obsahovat tyto základní údaje:
* obchodní jméno a sídlo vydavatele, jméno a příjmení a trvalý pobyt vydavatele
* jméno autora/autorů, jméno překladatele, jméno ilustrátora
* název publikace
* jazyk originálu
* rok vydání, pořadí vydání
* počet stran, popř. počet vyobrazení
* název edice
* ISBN
* doporučenou cenu konečné spotřeby
* formát knihy, vazba
* anotaci (max. 230 znaků včetně mezer).
Neúplný nebo chybně vyplněný formulář nebude zařazen do bibliografické přílohy Knižních
novinek.

II.

Časopis Knižní novinky se zavazuje zpracovávat a uveřejňovat bibliografické údaje uvedené
v bodě I. této smlouvy podle data jejich přijetí do redakce v souladu s harmonogramem přípravy a uzávěrkami bibliografické části Knižních novinek (www.sckn.cz, rubrika Časopisy
– Nabídková povinnost – Harmonogram bibliografie). Na vyžádání bude harmonogram vydavateli zaslán poštou nebo elektronicky.

III.

V případě, že časopis Knižní novinky nezpracuje došlé oznámení o vydaném titulu podle daného harmonogramu a neobešle knihovny, jichž se týká nabídková povinnost, odpovídá vydavateli za škodu, která by mu vznikla uložením pokuty podle § 5 odst. 4 zákona č. 37/1995
Sb., o neperiodických publikacích, a jeho změny č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů (část 22., čl. XXII).

IV.

Vydavatel se zavazuje za činnosti uvedené v bodě II. této smlouvy zaplatit poplatek dle počtu
ročně otištěných bibliografických záznamů:
Počet otištěných bibliografických záznamů

poplatek

a) 1–8

paušální poplatek 500,- Kč

b) 9–100

50 Kč za bibliografický záznam

c) 101 a více

40 Kč za bibliografický záznam

Slevy
10 % z celkové částky pro členy SČKN
10 % z celkové částky pro vydavatele, kteří oznámí své tituly způsobem uvedeným v bodě I.
a) této smlouvy (tedy prostřednictvím databáze České knihy)
Slevy se sčítají.
Celková částka bude uhrazena na účet SČKN na základě vystavené faktury, kterou vydavatel
obdrží koncem kalendářního roku. Výše uvedené poplatky jsou bez DPH.
Zakroužkujte prosím, zda jste členem SČKN:

ano		

ne

V.

Vydavatel souhlasí s uvedením poskytnutých bibliografických údajů také na elektronických
médiích, jejichž přípravu a provozování garantuje SČKN.

VI.

Knihovny jmenované v čl. I. § 2 vyhl. MK ČR č. 156/2003 Sb., knihovny s právem nabídkové povinnosti, budou mít o vydavatelích, kteří uzavřeli tuto smlouvu, průběžný přehled na
webových stránkách SČKN v rámci faktografické databáze Český knižní trh (ČKT). Jednou za
čtvrtletí zašle SČKN jmenovaným knihovnám seznam těchto nakladatelů.

VII.

Zástupci knihoven, uvedených ve vyhl. MK ČR, která je zmiňována v bodě VI. této smlouvy,
podepsali se SČKN jakožto vydavatelem časopisu Knižní novinky prohlášení, kterým považují za splnění nabídkové povinnosti vydavatele uveřejnění údajů o vydané neperiodické publikaci v časopise Knižní novinky. Na vyžádání zašle SČKN nakladateli text tohoto prohlášení.

VIII.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu této smlouvy a kterákoli ze smluvních stran ji může vypovědět v měsíční výpovědní lhůtě, která počíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

IX.

Všechny změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, budou-li sjednány písemně a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží po jednom vyhotovení každá ze smluvních stran.
Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy připojují podpisy oprávněných zástupců.

-----------------------------------------------------		---------------------------------------------------Vydavatel
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
		(Knižní novinky)
V …………………. dne:

V Praze dne:

Informace o zpracování osobních údajů je dostupná na www.sckn.cz

