www.ismedia.cz
IS IN-STORE RÁDIO - IS IN-STORE TV - IS MARKET TV - TV A ROZHLASOVÉ SPOTY - REKLAMA - MARKETING

Licenční smlouva pro užití hudebních děl
Mezi:
Společnost:
IČ:
DIČ:
Sídlem:
Provozovna:
Zastoupená:

IS Media s.r.o.
29210607
CZ29210607
Moravní 958, Otrokovice, 765 02
Tř. Tomáše Bati 4091/32, Zlín, Budova Městského divadla
Rudolf Kozel – jednatel společnosti
(dále jen "provozovatel" nebo „Nezávislý správce práv)

a
Společnost/podnikatel:
IČ:
DIČ:
Sídlem/místem podnikání:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontakt (Email, tel. č.):
(dále jen "objednatel")
uzavírají tuto
Licenční smlouvu pro užití hudebních děl
I.
Předmět plnění
1. Provozovatel prohlašuje, že je Nezávislým správcem práv zapsaným v seznamu Ministerstva
kultury České republiky pod evidenčním číslem: MK ČR NSP 2/2017, zveřejněným na
webových stránkách Ministerstva kultury ČR.
2. Ze strany Nezávislého správce práv jsou spravována autorská práva autorů k dílům
hudebním, hudebně dramatickým a audiovizuálním v souladu s§ 2 odst. 1 autorského zákona
a dále práva související s autorským právem výkonných umělců k uměleckým výkonům
v souladu s § 67 autorského zákona, a to na základě uzavřených smluv o zastupování
s Nositeli práva (autory, výkonnými umělci) a na základě reciproční smlouvy se zahraničním
Nezávislým správcem práv.
3. Správa výše uvedených majetkových práv ze strany Nezávislého správce práv se týká těchto
způsobům užití:
➢ Právo na sdělování díla veřejnosti:
- právo na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě (§ 18
odst. 2 AZ),
- právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ)
- právo na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ),
- právo k užití hudebních děl online, včetně udělení licence pro více území (§ 100 AZ)
4. Předmětem této Licenční smlouvy pro užití hudebních děl je udělení časově a územně
omezené licence Objednateli k níže uvedeným způsobům sdělování hudebních děl
zastupovaných Nezávislým správcem práv:
- právo na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ),
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5. Objednatel není oprávněn udělovat žádné podlicence 3. osobám k užití děl zastupovaných
Nezávislým správcem práv.
6. Všechna hudební díla zastupované Nezávislým správcem práv, jsou vyloučeny z rozšířené
kolektivní správy kolektivních správců OSA, INTEGRAM, DILIA, a nepodléhají tak placení
licenčních odměn uvedeným kolektivním správcům, jelikož licenční odměna za jejich užití je
vybírána přímo Nezávislým správcem práv.
7. Objednatel se zavazuje za poskytnutí licence k užití hudebních děl dle této smlouvy uhradit
licenční odměnu Nezávislému správci ve výši stanovené dle článku II. této smlouvy v souladu
s ceníkem Nezávislého správce práv.
II.
Licenční odměna a platební podmínky
Úhrada za poskytování služeb je stanovena na základě platného ceníku Nezávislého správce
práv, a to takto:
1. Měsíční licenční odměna pro účely výše zmíněného užití je stanovena na ……. Kč. Uvedená
licenční odměna je vymezena bez DPH platného v České republice v daném období. Částka
je splatná vždy do termínu uvedeného na faktuře.
2. V případě, že Objednatel neuhradí licenční odměnu řádně a včas, není Objednatel oprávněn
díla užít a musí se vyvarovat neoprávněného zásahu do práv zastupovaných Nezávislým
správcem práv.
III.
Ostatní ujednání
1. Objednatel bere na vědomí, že při využívání jiné hudby než zastupované Nezávislým
správcem práv nadále trvá povinnost platit poplatky kolektivním správců zejm. OSA a
INTERGRAM. Tato smlouva také nemá žádný vliv na zákonnou povinnost hradit televizní a
rozhlasové poplatky České televizi nebo Českému rozhlasu.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Platnost této
smlouvy začíná dnem podpisu obou smluvních stran a je stanovena na dobu neurčitou.
Smlouvu je možné vypovědět na základě písemné výpovědi bez výpovědní lhůty. Platnost
smlouvy v tomto případě končí prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
3. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji
možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Obě smluvní strany si smlouvu
přečetly a na důkaz své vůle uzavřít tento právní vztah připojují své vlastnoruční podpisy.
Datum a místo: ve Zlíně, ………………
Za Provozovatele:..………………………..
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