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ROZÚČTOVACÍ ŘÁD
Rozúčtovací řád společnosti IS Media s.r.o., IČ: 292 10 607, se sídlem Otrokovice, Moravní 958,
PSČ 765 02, vykonávající činnost Nezávislého správce práv v souladu s § 104 a násl. zákona
č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen „AZ“), slouží k vymezení způsobu nakládání
s vybranými licenčními odměnami a jejich využití na úhradu nákladů spojených se správou
zastupovaných práv.
V souladu § 99f AZ jsou Nezávislým správcem práv spolu s Rozúčtovacím řádem zveřejněny i
pravidla pro určení průměrné výše srážek na úhradu nákladů na správu práv, přičemž jiné srážky
nebudou z licenčních odměn prováděny.
Na závěr tohoto dokumentu jsou specifikovány podmínky zastupování Nositelů práv a podmínky
ukončení pověření Nezávislého správce práv k výkonu kolektivní správy.

1) Rozdělení licenčních odměn
Způsob rozúčtování: Podle počtu minut užití děl k celkové době užití učiněné v rozúčtovaném
období
Zjištění výše doba užití a s tím spojené rozdělení licenčních odměn bude činěno na základě ohlášek
užití děl zaslaných Nositelem práv, popř. na základě užitích zjištěných činností Nezávislého
správce práv.
Podíl jednotlivých spoluautorů díla na rozúčtování:
Zastupovaní Nositelé práv jsou vždy současně autory a výkonnými umělci ve vztahu k dílům, za
jejichž užití (zejm. § 20, § 21, § 18 odst. 2, § 100 AZ) je vybírána licenční odměna.
V případě existence více Nositelů práv k jednomu dílu je podíl jednotlivých Nositelů práv
(spoluautorů) vyjádřen v ohlášce díla. Podle tohoto podílu je pak odměna mezi Nositele práv
rozúčtována. Není-li tento poměr v ohlášce díla určen, pak platí, že každý z Nositelů práv
(spoluautorů) má stejně velký podíl.

2) Výše srážek na úhradu nákladů na správu práv
+ Výše srážek z příjmů z výkonu práv a z příjmů z investování příjmů
z výkonu práv po jiné účely než na úhradu nákladů na správu práv
Výše srážek na úhradu nákladů na správu práv je stanovena ve výši 50% z výše vybrané licenční
odměny. Zbylých 50% budu rozděleno mezi Nositele podle práv, podle systému rozúčtování
vymezeného výše. Pro jiné účely než na úhradu nákladů na správu práv nebudou prováděny žádné
další srážky, a to ani srážky na poskytování sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb.

3) Pravidla investování a alokace vybraných licenčních odměn
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Při investování příjmů z výkonu práv bude Nezávislý správce práv činit veškeré kroky, aby
zabránil kumulaci rizik a zajistil především bezpečnost a likviditu finančních prostředků.
Nezávislý správce práv přihlédne při investování příjmů z výkonu práv i k ziskovosti a kvalitě
dané investice a zohlední aktuální situaci na peněžním trhu v České republice.
Nezávislý správce bude investovat pouze u bankovních institucí na českém peněžním trhu ve
formě krátkodobých terminovaných vkladů a spořících vkladů. Finanční prostředky nebudou
využity k obchodování na kapitálovém trhu (např. v akciových, podílových fondech) nebo na
jiném trhu, kde by byla ohrožena návratnost nebo likvidita finančních prostředků.
Za předpokladu, že by úroky z investice byly natolik nízké, že by nekryly ani transakční náklady,
pak Nezávislý správce práv nebude investice realizovat a peněžní prostředky ponechá na běžném
bankovním účtu.
K omezení nadměrné závislosti na konkrétním finančním ústavu, budou finanční prostředky
umístěny na bankovních účtech min. dvou bank v České republice, aby se minimalizovalo riziko
případné jejich blokace při platební neschopnosti či úpadku daného finančního ústavu.
Výše takto alokovaných finančních prostředků u jedné banky nikdy nebude přesahovat hodnotu
100.000 EUR, resp. ekvivalent hodnoty vyjádřený v českých korunách podle aktuálního kurzu
ČNB, aby bylo zajištěno jejich pojištění a případné vyplacení náhrad při úpadku finanční instituce
z Garančního systému finančního trhu, který spravuje Fond pojištění vkladů.

4) Výplata licenčních odměn
Rozúčtované licenční odměny za výkon zastupovaných práv v ČR a v zahraničí, jsou vyplaceny
Nositelům práv jednou ročně ke dni 28.2, a to za předcházející kalendářní rok.
Výplata licenčních odměn je provedena na účet Nositele práv uvedený ve Smlouvě o zastupování,
přičemž minimální souhrnná hodnota vyplacené licenční odměny musí být vyšší než 500 Kč, jinak
je převedena do dalšího kalendářního roku, než odměna určená k vyplacení dosáhne hranice 500
Kč. Po předchozí domluvě si Nositel práv může nechat vyplatit licenční odměnu v hotovosti v sídle
Nezávislého správce práv, avšak musí se jednat o částku vyšší než 500 Kč a nižší než 270.000 Kč.

5) Informace poskytované Nositelům práv
Nezávislý správce práv jedenkrát ročně poskytne v elektronické formě Nositelům práv tyto
informace v souladu s § 97b AZ:
➢ Veškeré kontaktní údaje sdělené Nositelem práv
➢ Celkovou výši příjmů z výkonu práv příslušejících Nositeli práv
➢ Výše vyplacených příjmů v rozlišení podle kategorie spravovaných práv a podle
způsobu užití
➢ Výše dosud nevyplacených příjmů z výkonu práv příslušejících Nositeli práv
➢ Výši srážek na úhradu nákladů na správu práv, popř. výši srážek na jiné účely
➢ Období, za něž jsou příjmy vyúčtovány a vyplaceny
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6) Reklamace rozúčtování licenčních odměn
Námitky proti rozúčtování licenčních odměn je třeba podat ze strany Nositele práv co nejdříve po
doručení oznámení o rozúčtování, nejpozději do 90 dnů ode dne oznámení rozúčtování. Námitka
musí být zaslána písemně na emailovou adresu Nezávislého správce práv, a to : david@ismedia.cz.
O přijaté námitce obdrží Nositel práv potvrzení.
Námitky je třeba vždy řádně odůvodnit, podložit oskenovanými podklady vztahujícími se přímo
k námitkám, ztotožnit Nositele práv (zejm. jméno, příjmení, rodné číslo) a kontaktní údaje (mobil,
adresu bydliště) a navrhnout, o jaký způsob vyřízení námitek má Nositel práv zájem, resp. co
požaduje po Nezávislém správci práv. Pokud by takový email s námitkami včetně příloh měl
překročit 10 MB, pak tyto námitky Nositel práv zašlete prostřednictvím datového úložiště uschovny.cz na emailovou adresu nezávislého správce david@ismedia.cz.
Uplatněná reklamace vůči rozúčtování odměn za užití děl v ČR bude vyřízena do 30 dnů ode dne
podání námitky. Reklamace vůči rozúčtování odměn za užití děl v zahraničí bude vyřízena do 60
dnů ode dne podání námitky.

7) Podmínky zastupování Nositele práv Nezávislým správcem práv
Pro zastupování Nositele práv Nezávislým správcem práv je vyžadováno platné uzavření
Smlouvy o zastupování, která je zveřejněna na webových stránkách Nezávislého správce práv, a
současné dodržování všech práv a povinností ve Smlouvě o zastupování vymezených. Uzavření
Smlouvy o zastupování je zcela bezplatné, tj. nevybírá se žádný registrační poplatek.

8) Podmínky ukončení výkonu kolektivní správy
Dobrovolné ukončení výkonu kolektivní správy ze strany Nezávislého správce práv bude
učiněno na základě společného rozhodnutí společníků společnosti IS Media s.r.o. na Valné
hromadě společnosti. Rozhodnutí bude sděleno písemně nejpozději do 15 dnů Ministerstvu kultury
ČR, spolu s žádostí o vyškrtnutí Nezávislého správce práv ze seznamu Nezávislých správců práv
ke dni ukončení pověření k výkonu kolektivní správy. Rozhodnutí společníků bude zasláno
elektronicky zastupovaným Nositelům práv a zveřejněno na webových stránkách Nezávislého
správce práv.
Termín ukončení pověření k výkonu kolektivní správy nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů
ode dne zveřejnění Rozhodnutí společníků na webových stránkách Nezávislého správce práv.
Nezávislý správce práv je před ukončením pověření k výkonu kolektivní správy povinen splnit
veškeré povinnosti vyplývající ze zákona a ze Smlouvy o zastupování, zejm. zajistit rozúčtování
vybraných licenčních odměn a splnit veškeré informační povinnosti vůči Nositelům práv.
V Otrokovicích, dne 14.7.2017
Rudolf Kozel
Jednatel společnosti
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