
Podmínky zpřístupnění služby 

Zpřístupňování služby Národní digitální knihovny - Děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) 

1. Knihovna umožní registrovanému uživateli využívat službu „Národní digitální knihovna – Díla 
nedostupná na trhu“ (dále jen „NDK-DNNT“) poskytovanou na základě licenční smlouvy mezi 
Národní knihovnou ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S. 

2. Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní 
osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování). 

3. Rozmnožování zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová 
média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, 
fotoaparátu) není povoleno.  

4. Při práci s NDK-DNNT není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro 
automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, 
prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být 
přístup pozastaven, případně odmítnut. 

5. Podmínkou přístupu ke službě NDK-DNNT je přihlášení registrovaného uživatele zadáním 
přihlašovacích údajů. Pro přihlášení registrovaný uživatel použije eduID.  

Přihlášení přes eduID z webu ndk.cz: 

1) Na webovém portálu www.ndk.cz -> Položka „Přihlásit“ 
2) Potvrďte souhlas s podmínkami použití (pročtěte) – aktivací zaškrtávacího políčka 

(checkboxu) 
3) Klikněte na tlačítko - „Přihlásit knihovním účtem/eduID“ 
4) V seznamu vyberte - „Jihočeské univerzita v Českých Budějovicích“ 
5) Automaticky budete přesměrováni na ověření přes Shibboleth JU (helium.jcu.cz). 

 

Více všeobecných informací o přihlašování přes eduID naleznete na https://ndk.cz/faq. 

 

6. Dojde-li ze strany registrovaného uživatele k porušení podmínek poskytování služby 
NDK_DNNT, knihovna je zavázána na odůvodněnou písemnou výzvu Národní knihovny 
poskytnout kolektivnímu správci a Národní knihovně součinnost při zjišťování totožnosti 
registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal. 

7. Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného uživatele po dobu 1 kalendářního roku 
následujícího po ukončení jeho registrace.  

8. Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného uživatele 
v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po 
využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy. 

 

 


