
DOHODA

o ADMINISTRATIVNÍM ZAJIŠTĚNÍ ÚHRADY PLATEB SOUVISEJÍCÍCH s UŽITÍM

PRÁV A DĚL

Člen Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava, 17.1ístopadu 15/2172,

708 00 Ostrava-Poruba

Sídlo íibytovací služby a Stravovací služby, Studentska

1790 1, ”00 32 Ostrava — Poruba

IČO / DIČ a 61989100

Bankovní spojení “_

Zapsaný v obchodním1 rejstříku vedeném 1 Veřejná VS nezapsaná v OR

Oddíl / vložka

Zastoupený _,ředitelka L'bjtovacích služeb a

Stravovacích služeb

(dále jen „Člen“)

a

Asociace Asociace hotelů a restaurací České republiky 2.5.

Sídlo Revoluční 762 13, Stare Město, 110 OH Praha

IČO / DIČ 00549436 / (100549436

Bankovní spojení Česká spořitelna, e_n 3403275370 0800

Registrovaný Spolkem" rejstřík \'edenr u Mestskeho soudu v Praze

Spisová značka l,. 68

Zastoupený _prexident

Kontaktní email / telefon _

(dále jen „AHR ČR“)

(společně dále jen jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

.\ Člen je uži\ ateiem předmětu ochran) \e smyslu zákona Č. 121 /2000 Sb., autorský zákon,

\ platném znění (dále jen „autorský zákon“) sdruženým v rámci \HR ČR a ma vajem splnit sve

pm innosti plynoucí pro nej ! autorského zákona a za tímto účelem uzavřít s příslušným

kolektix ním spravcem dohodu 0 narovnání, v rámci které dOjde mezi příslušnými kolektivními

správci a Členem ijpořádání sporných práv a povinností Člena vjplj'vajících zautorského

zakona týkajících se Vjše odměny a 7pusobu jejího určení, kterou b} mel Člen hradit za udělení

oprávnění k užití předmětu ochrany ve smyslu ust. $ 20 a § 23 autorského zákona v roce 2017 a

v roce 2018 kolektivním správcům;

B. A1 IR ČR vedla pro rok 201’ a rok 2018, jakožto osoba oprávněna hájit zájmy Člena Ve smysh.

ust $ 98 odst. 1 a násl. autorského zákona, jednání s OSA - Ochranný svaz autorský pro práva

k dílům hudebním, z.s. , se sídlem Čs. armad) 786/20, Bubeneč, 160 00 Praha, ICO 63839997

(dále jen ,,OSA“) zastupujícím na základě smluv () pověření zastupovaním při vykonu kolektivně

spravm aneho práva na provorm ání televizního a rozhlasm eho v_\ silání rm než kolektivního

 

' Spoťkovem, živnostenském či jiném Veřejném rejs'říku

OS \, DlLlA 2017, 2018



správce DILIA, divadelní, l'iterámí, audiovizuální agentury, z.s., se sídlem Krátkého 143/1,

Vysočany, 190 00 Praha 9, ICO: 65401875 (dále jen ,,DILIA“), a to jednání směřující k uzavření

licenční smlouvy podle § 98 a násl. autorskěho zákona, k jejímuž uzavření pro rok 2017 a 2018

nedošlo;

C. Člen má zájem vypořádat práva a povinností vyply'vající z autorského zákona tykajici se vyše

odměny" za užití předmětu ochrany ve smyslu ust. § 20 a § 23 autorského zákona \ roce 2017 a

v roce 2018 prostřednictvím .-\l lR ČR, a to uzavřením dohody o narovnání .\11R ČR s OS.\ a

DlLlA, kterou OS.\ zastupuje;

uzavírají smluvní strany ve smyslu ust. § 2430 a násl. občanského zákoníku tuto

dohodu o administrativním zajištění úhrady plateb souvisejících s užitím práv a děl

(dále jen „Dohoda“):

I.

Předmět Dohody

1.1 Předmětem teto Dohody je na základě stanm AHR ČR pověření a záyazek i\llR CR uzavřít

jménem a na účet Člena s OSA, zastupující i DILI \, dohodu () narovnání, jejímž předmětem bude

vypořádání a narovnání sporny'ch min a pm innosti Člena vy ply'\ ajících z autorského zákona, kterě

se týkají vyše, kterou by měl Clen hradit za udělení oprávnění k užití předmětu ochrany ve smyslu

ust. § 20 a fi 23 autorského zákona \ roce 2017 a 2018 příslušnému kolektivnímu správci a vyse

případného beszvodněho obohacení, které by byl Člen povinen vydat ve smyslu ust. § 98d

autorského zákona.

(dále jen „Dohoda o narovnéni“)

1.2 Člen touto Dohodou výslovně pověřuje \l lR ČR k tomu, aby jeho jménem a na jeho účet vedla

jednání s OS.\ ohledně obsahu Dohody o narovnání, vyjednala podmínky uzavření Dohody o

narovnání a uzavřela jeho jmenem a na jeho učet Dohodu o narovnání s USA, přijala a provedla

platby ve smyslu čl. 2.3. teto Dohody a Člen se tímto zároveň zavazuje, že příslušnou autorskou

odměnu vy počtenou pro (Ílena ze strany OS,\ uhradí prostřednictvím x\HR CR OSA řádně a včas

dle této Dohody.

II.

Práva a povinností smluvních stran

2.1 Člen se uzavřením této Dohody zavazuje řádně a včas, nejpozději do 31. 01. 2019 pro údaje za

rok 2017 a nejpozději do 28. 03. 2019 pro údaje za rok 2018, nebude-lí v konkrétním případě

sjednáno odlišně, sdělit A1 lR ČR správně a úplné údaje o:

a) ldentiíikačním čísle (Elena, jeho Firmě, sídle ve formátu u\ edeněm \“ základním registru

právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejně moci:, a dalších

kontaktních údajích a kontaktních osobách Clena -— telefon, email,

b) názvu a adrese pro\ ozovny Člena ve formátu uvedenem \ základním registru právnických

osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci—\ kde jsou užívány předměty

ochrany ve smyslu autorského zákona podléhající platbě odměn za jejich užití,

c) počtu pokojů, \ němž bylo umístěno zvukove a/nebo zvukově obrazove zařízení

umožňující užití děl zpusobem a počtu zvukových a zvukově obrazovych zařízení

umístěných ve \eřejnych prostorách provozovny ubytovacích a stravm acích zařízeních,

pro který jsou výše uvedení kolektivní správci, tj. OSA a DILIA, oprávněni udělovat

oprávnění,

 

3 Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění

5 Zákon č. 111/2009 Sb.. o základních registrech, v platném znění

()SA, Dll,lr\ 2017, 2018



d) další údaje, které budou vyžádány ze strany Al IR ČR, přičemž za účelem kompletního

shromáždění údajů pro vyplnění a zaslání ze strany Člena AHR ČR pro řádné plnění této

dohody a výpočet autorské odměny ze strany OSI—\, bude Členovi ze strany AHR ČR

poskytnut, resp. zpřístupněn, odpovídající formulář k vyplnění, přičemž Člen se

zavazuje ve výše uvedené lhůtě vyplněný formulář zaslat AHR ČR,

a to tak, aby [\I IR ČR mohla od Člena vy brat a kolektivním správcům řádně a včas zaplatit odměnu

sjednanou v Dohodě o narovnání s OSA.

Pro prodloužení termínu strany sjednávají. že vy'lučně ,\l IR ČR muže takovou změnu sdělit

Členovi i hromadným emailem, přičemž s ohledem na ust. § 1740, resp. 1744 občanského zákoníku

je možno akceptovat uvedenou změnu ze strany Člena mlčky, tedy tak, že Člen neprojeví nesouhlas

v termínu do 5 dnů ode dne doručení emailu, resp. tak, že se podle ní zachová.

2.2 Člen se zavazuje poukázat na bankovní účet AHR ČR uvedený vzáhlaví Dohody autorskou

odměnu vypočtenou OSA pro Člena na základě jim zaslaného vyplněného formuláře, a to

nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy AHR ČR k zaplacení, která bude následovat

poté, co .\I IR ČR obdrží ze strany OSA výpočet autorské odměny pro Člena.

2.3 Člen pověřuje .\l IR ČR k tomu, aby jeho jménem uhradila OSA autorskou odměnu poukázanou

Členem na bankovní účet AHR ČR dle této Dohody. \llR ČR se zavazuje uhradit na bankovní

účet příslušného kolektivního správce autorskou odměnu přijatou od Clem na bankovní účet AI IR

ČR ux edený v záhlaví Dohody v souladu s podmínkami příslušné Dohody o narovnání.

2.4 Člen se zavazuje uhradit „\I IR ČR odměnu (administratn ní poplatek) za činnosti uvedené zejména

v čl. 1.2 a 2.3 této Dohody \ následujících vyší:

' 50,- Kč za každou samostatnou restauraci, kterou Člen provozuje a v níž je užíván předmět

ochrany ve smyslu autorského zákona

0 150,- Kč \' případě, že Člen provozuje ubytovací zařízení s počtem pokojů nepřevyšujícím 30

' 400,- Kč v případě, že Člen provozuje ubyt0\ ací zařízení s počtem pokojů od 31 do 100

0 900,- Kč v případě, že Člen provozuje ubytm ací zařízení s počtem pokojů nad 100

(dále jen „Administrativní poplatek?

2.5 K Administrativnimu poplatku bude připočtena základní sazba DPI I ve výši 21 ° 0‘ Člen se zavazuje

příslušný Administratiy ní poplatek uhradit na bankovní účet AI IR ČR. .\l IR CR \ystaví Clenovi za

účelem jeho úhrady daňový doklad.

2.6 Platba autorské odměny Člena na bankovní účet AHR ČR bude opatřena variabilním

gymbglem, kterým je ]ŠO ngng. V opačném případě je AI [R ČR oprávněna považoy at takoy ou

platbu za neuskutečněnou a nemůže zajistit. aby její úhrada byla p0\ ažována za splnění závazku

Člena vyplývajících z této Dohody

III.

Další ujednání

3.1 Člen se zavazuje kdykoliv na vyzvání „\HR ČR či příslušného kolektivního sprá\ ce předložit „\I IR

CR, resp. příslušnému kolektivnímu správci, podklady a informace, na základě kterých byla

vypočítána autorská odměna, tj. informace a podklady vztahující se k počtu pokojů a řístrojů ve

veřejně přístupných prostorách dle čl. 2.1 této Dohody a souhlasí s tím, aby AIIR QR poskytla

kolektivním správcům dle této Dohody veškeré podklady a dokumenty potřebné pro realizac1

případného postupu kolektivních správců vůči Členovi, pokud Člen neplní jakýkoli ze záy azků

vyply'a ajících z této Dohody nebo z Dohody o narovnání.

OS \, DlI/lA 2017, 2018



3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

(Žlen

Člen bere na \čdomí, Že na užití hudebních dčl Dohodou 0 narovnání neopravených, jako např.

pořádání diskoték (se \stupny'm i bez vstupného), promítání filmových del se vstupným i bez

vstupného, koncertu a jinych produkcí dle ust. § 19 autorského zákona se Dohody o narovnání,

nevztahuje.

Clen bere na vědomí že pokud uzavřel na rok 2017 a 2018 samostatnou licenční smlouvu

s kolektn ními sprín ci, která pokrývá rozsah této Dohody, nemuže se na nej příslušná Dohoda o

narovnání vztahovat,

„'\l IR ČR neodpovídá za případnou škodu, která vznikne Členoví \ dusledku zániku teto Dohod\

z dm odu na straně ('Ílena a/nebo kolektivních správcu

V případě, Že Clen bude hradit na základě Dohody () narovnání a této Dohody autorskou odmenu

jen za jeden 7 předmětných roku 2017 a 2018, vztahují se na něj veškerá ustanovení teto Dohody

ty' kající „xe příslušného roku včetně termínu stanovených v čl. 2.1 této Dohody.

IV.

Závěrečná ujednání

Dohoda je um“ řena v okamžiku jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Byla-lt mezi \llR ČR a Členem uzax řena jiná dohoda která odpmídá právum a pm 1nno.stem

v >ouvislostí s výběrem autorské odměny pro OS_\ prostřednictvím AHR (QR dle této Dohody,

nahrazuje tato Dohoda \ eškeré předchozí uzavřene dohod) a prá\ a a pm inflow z mch vyplývající

Dohoda se uzavírá na dobu určitou_ a to do okamžiku „splnení povinností \mluvních \Ífllh

z Dohody \yplývajících.

'l'ato Dohoda pozbyvá platností a účinnmti v případě, že (Člen nesplní mou povinnost uhradit

řadne a \ En: flumrskou odměnu \l IR CR vypočmnou OS.\ dle teto Dohody.

'umí?: ' 45 / v Praze dm 4. 1.2019

   prezident \l [R (‘R

OS\_ ;)'l, \201", 208


