DOHODA
o přidělování identifikátoru DOI z rozsahu prefixu ČVUT
mezi
ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNOU ČVUT v Praze
Technická 6, 16080 Praha 6 (dále Ústřední knihovna),
zastoupenou:
PhDr. Martou Machytkovou,
ředitelkou
kontaktní telefon:
+420 22435 9801
email:
marta.machytkova@cvut.cz
a
VYDAVATELEM PUBLIKACE / ORGANIZAČNÍM VÝBOREM KONFERENCE

Přesný název publikace/konference, webová prezentace,
popřípadě umístění předešlých ročníků/čísel publikace

zastoupeným:
Jméno, příjmení, titul

kontaktní telefon:

email:

(dále Vydavatel)

Obě strany se dohodly na využití identifikátoru DOI z rozsahu prefixu ČVUT
za následujících podmínek:
1. Účelem této dohody je úprava práva a povinností zúčastněných stran při přidělení identifikátoru
DOI publikaci
2.

Vydavatel bude dodržovat stálou syntax identifikátoru DOI ve tvaru

3.

Přidělení identifikátoru DOI dokumentům realizuje Vydavatel.

4.

Jeden identifikátor DOI smí být přiřazen pouze jedinému dokumentu.

5.

Jeden dokument nesmí mít přiřazeno více identifikátorů DOI.

6.

Identifikátor DOI je přidělován pouze finálním, tj. publikovaným verzím textů. Přidělení
identifikátoru DOI jiným verzím textu (např. preprint, postprint) není dovoleno.

7.

Vydavatel zajistí trvalou dostupnost dokumentu v online prostředí.

8.

Identifikátor DOI bude uvedený ihned při publikování dokumentu online.

9.

Vydavatel zajistí trvalé umístění dokumentu na URL adrese, ke které je registrován identifikátor
DOI. O případné chystané změně URL dokumentu Vydavatel včas informuje ÚK ČVUT, která
zajistí nahlášení změny umístění dokumentu agentuře Crossref, aby byla zachována funkčnost
identifikátoru DOI.

10. Všechny plné texty publikované s identifikátorem DOI budou postoupeny do databáze Similarity
Check, která slouží jako datová základna pro nástroj na kontrolu plných textů proti plagiátorství.
Tento požadavek vychází ze smluvního závazku ČVUT k využívání služby Similarity Check.
11. Vydavatel ve spolupráci s ÚK ČVUT zajistí, aby všechny texty publikované s identifikátorem DOI
splňovaly technické parametry pro zařazení do databáze Similarity Check.
12. O publikování dokumentů s identifikátorem DOI informuje Vydavatel ihned ÚK ČVUT.
13. Registraci identifikátoru DOI realizuje ÚK ČVUT ihned po obdržení informace od Vydavatele
o vydání publikace s identifikátorem DOI.
14. Vydavatel zajistí, aby citace jednotlivých dokumentů v seznamech použité literatury uváděly
identifikátory DOI citovaných dokumentů, pokud je mají přidělené.
15. Způsob a formát zobrazení identifikátoru DOI u dokumentů konzultuje Vydavatel s ÚK ČVUT.
Pro zobrazování dokumentů platí následující doporučení:
a. Identifikátor DOI je v online prostředí a u online dokumentů zobrazován ve formě
hypertextového odkazu.
b. Identifikátor DOI je zobrazován primárně na stránce, která obsahuje základní metadata
o dokumentu a odkud je možné zobrazit plný text. Dále je zobrazen v záhlaví plného textu
dokumentu, např. na první stránce PDF dokumentu.
c. Identifikátor DOI je též zveřejněn na webové stránce, na kterou odkazuje.

16. Poplatky za přidělení identifikátorů DOI hradí Vydavatel v reálné výši v Kč (dle počtu přiřazených
DOI a aktuálního kurzu USD vůči Kč) dle fakturace ze strany Crossref. Termín a způsob platby
jsou stanoveny dohodou mezi Vydavatelem a ÚK ČVUT. Termín platby je závislý na fakturaci ze
strany Crossref.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou kopiích, přičemž jednu kopii obdrží ÚK ČVUT a jednu
Vydavatel.

V Praze

Datum

………..……………………………………
Vydavatel

……………………………………
PhDr. Marta Machytková,
Ředitelka,
Ústřední knihovna ČVUT

