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Adresa provozovate‘e síd‘o/místo podnikání

Telefon

7OO 1 I nkz@nmnmxz

Korespondenční adresa

Psč

I ____________________

Sídlo společnosti Jiné

Dč nebo rodné číslo (bez omítka)

dále jen “provozovatel‘

uzavírají podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů v platném
znění (dále jen autorský zákon“) a zákona č. 89/201 2 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

hromadnou smlouvu

Předmětem této smlouvy je udělení oprávnění k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů výkonných umělců (dále jen výkony) a zvukové
záznamy výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazové záznamy - videoklipy (dále jen ‘záznamy) jejich provozováním ze záznamu a jeho
přenosem podle 20 autorského zákona (dále jen veřejná produkce) a výkony a zvukové a zvukově-obrazové záznamy (dále jen záznamy‘)
provozováním televizního a rozhlasového vysílání podle 23 autorského zákona (dále jen “veřejná produkce“), pořádaným provozovatelem a
stanovení odměn za udělení oprávnění k užití.

či, II

1) INTERGRAM uděluje provozovateli nevýhradní a nepřevoditelné oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy způsobem uvedeným v Čl. I
této smlouvy, které provozovatel provozuje v místě, v rozsahu a v čase specifikovaném v přílohových listech této smlouvy uvedených v Čl. lIl odst. 1).
Pro jakékoliv rozšíření způsobu užití výkonů a záznamu a rozsahu jejich užití nad rámec této smlouvy je provozovatel povinen vyžádat si samostatné
oprávnění. Provozovatel je oprávněn užívat pouze oprávněné rozmnoženiny zvukových záznamů a zvukově-obrazových záznamů — videoklipů.

2) Oprávnění podle tohoto článku INTERGRAM provozovateli poskytuje v souladu s 97e odst. 4 písm. a) autorského zákona ve vztahu k výkonům
a záznamům nejen za smluvně zastupované výkonné umělce a výrobce, ale i za ostatní umělce a výrobce, kteří se tak považují za zastupované ze
zákona a v souladu s 97e odst. 4 písm. d) autorského zákona ve vztahu k výkonům a záznamům nejen za smluvně zastupované výkonné umělce,
výrobce, ale i za ostatní umělce a výrobce, kteří se tak považují za zastupované ze zákona.

2 4, Q6
Číslo smlouvy — var. symbol - nevyplňovat

Í c o(:
.- . - .

Nezávislá společnost Klimentská 1207/10, 1 10 OO Praha 1 lČ 00537772
výkonných umělcu Tel. 221 87 940 DIČ. CZ00537772
a výrobcu zvukových e-mail: intergramlintergram.cz Bank. spoj. : ČSOB as.

—

a zvukově obrazovýchzáznamu, z. s. www: intergram.cz Č. účtu: 167965824/0300

dále jen INTERGRAM

a

Provozovatel veřejné produkce — firma (dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu)

Í Novoměstská kulturní zařízeníNové Město na Moravě

Město

LNové Město na Moravě

Psč

Ulice

jršova1OO1

Email

Město

F

Ulice

[00372854 I

I. 1
Statutární zástupce právnické osoby (jednatel apod.) nebo zástupce provozovatele - příjmení a jméno

T_.. I

LCZ00372854



ČL III
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1) Jako odměnu výkonným umělcum a výrobcům za udělení opľávnění k užJí výkonú a záznamú podle této SmloUVy se provozovatel zavazujE

uhradit INTERGRAMu pro rok 2018 částku v souladu se sazebníkem INTERGRAM platným pro rok 2018, následujícím způsobem

Typ veřejné Pří‘ohový Ce‘ková částka za PL: Typ veřejné Příohový
Celková částka za PL:produkce ist Č. produkce ist Č.

L F J [ i I L- 282,601 KČ [ [ I

__________

LF 1 [2 J 36,00 L__ J L I

____________________

L _i[ II jKč L_iI I

________

JKČ
[ J

______

r L11 I
Kč

bJ T

________

Kč 1L ]

_____

r__Kč

_ ____

HKč L

_ ____

TI KČ
J 1

_________

ĽI
1KČ I JL I

_____

Odměna pro rok 2018 za uděleni oprávněni k užiti výkonů a záznamů podle této smlouvy je stanovena v souladu se sazebníkem INTERGRAM
platným pro rok 2018 a na základě údajů uvedených provozovatelem v přílohových listech této smlouvy, které jsou nedílnou součásti této smlouvy,

a činí
L

318,60J bez DPH, DPH činí 66,91j Kč,

celkem 385511 Kč (zaokrouhlit na koruny)

a provozovatel se ji zavazuje uhradit jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2 tohoto článku pod písmeny a) (pouze pro provozovatele který
provozuje veřejnou produkci délejak 6 kalendářních měsíců v roce 2018, nebo uzavře-li smlouvu do 3112018) a b), který si zvolí při podpisu tétc
smlouvy.

2a) Provozovatel se zavazuje uhradit odměnu pro rok 2018 za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů podle této smlouvy uvedenou
v předchozím odstavci a sníženou o 5% slevu,

tzn. platbu ve výši J

r-
Kč bez DPH, DPH činí b Kč,

L

KČ

KČ

KČ

KČ

1KČ

I KČ

I Kč

I KČ

I KČ

I Kč

celkem

_____________________________

Kč (zaokrouhlit na koruny) najednou do 30 dnů od podpisu smlouvy. Neuhradí-li provozovate

odměnu ve výši a v době jak je uvedeno v předchozí větě, stává se prvním dnem prodlení s její úhradou (tj. 31 . den po podpisu smlovy) splatná

částka bez 5% slevy.

2b) Provozovatel se zavazuje uhradit odměnu pro rok 2018 za udělení oprávnění k užití výkonU a záznamů podle této smlouvy uvedenou
v předchozím odstavci

v celkem splátkách, a to:

1 splatka ve vysi I Kc vcetne DPH 2 splatka ve vysi

____________________________ ____________________________

Kč včetně DPH

3, splátka ve výši

______________________________

Kč včetně DPH 4. splátka ve výši

______________________________

Kč včetně DPH

(splátky zaokrohlít na koruny, výše splátek se upraví tak, aby součet všech splátek byl roven celkové odměně včetně DPH uvedené v čl. lil odst. 1
této smlouvy) splatných v dále označených termínech:

14února L 14května D 14srpna Li l4iistopadu roku [ 1
jiné (J ‚ĺ J



‚ případě neuhrazení jedné splátky pode tohoto článku se stává prvním dnem prodenh s její úhradou spĺatný ce‘ý zbytek odměny.

atbu odměny podle tohoto článku uhradl provozovatel složenkou nho hezhotovostnlm pře\‘ndem na účet !NTEHGRAMu vedeý u ČSOB, as.,
divize Poštovní spořitelny, č. účtu 1 67965824/0300, ks. 0558, s variabilním symbolem uvedeným v záhlaví smlouvy.
INTERGRAM zašle provozovateli daňový doklad — fakturu do 15 dnů ode dne zdanitelnéhoplnění. INTERGRAM je vedený u Městského soudu v
Praze, sp. zn. L 248. Vykonává kolektivní správu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury CR Č. j. 3209/2001 ‚ které nabylo právní moci dne 23. 3.
2001 . vydaného podle zákona č. 121/2000 Sb.

Způsob úhrady odměny (označte způsob úhrady) J bezhotovostním převodem 1 složenkou

4) INTERGRAM se zavazuje uspokojit nároky výkonných umělců a výrobcu, vyplývající z této smlouvy, z prostředků. které provozovatel vyplatí
jako odměny výkonným umělcům a výrobcům za udělení oprávnění k užití výkonů a záznamů podle této sm‘ouvy, a to v souladu s autorským zákonem
a Vyúčtovacím řádem tNTERGRAMu.

5) Provozovatel se zavazuje v případě, že pro rozdělení odměn vybraných pro výkonné umělce a výrobce podle této smlouvy jsou potřebné údaje
O užití konkrétních záznamů a INTERGRAM provozovatele o poskytnutí těchto údalú požádá v souladu s 98a autorského zákona, INTERGRAMu
v dohodnutém termínu potřebné údaje doložit.

6) Provozovatel se zavazuje v případě, že poskytne některou z provozoven uvedených v přílohových listech této smlouvy či jiných jím
provozovaných prostor třetí osobě k užití výkonů a záznamu podle této smlouvy poskytnout lNTERGRAMu údaje potřebné pro určení totožnosti třetí
osoby.

7) Smluvní strany se zavazují v případě, že dojde ke změně skutečností uvedených v léto smlouvě, přílohových listech (např. údaju o rozsahu a
čase veřejné produkce pořádané provozovatelem) nebo k ukončení činnosti jedné ze smluvních stran, informovat neprodleně o takové změně
skutečností druhou smluvní stranu doporučeným dopisem.

ČL IV

1) Pro případ prodlení s platbou odměny se provozovatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výší 0,1 0/ z dlužné částky. a to za každý byť i
započatý den, o který je v prodlení. Smluvní pokuta je splatná nejpozděli do 30 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.

2) PoKud bude provozovatel v prodlení s platbou odměny podle této smlouvy, poskytne INTERGRAM provozovateli dodatečnou hutu v trvání 30
dnů k zaplacení odměny, s jejíž úhradou je provozovatel v prodlení. V případě, že provozovatel neuhradí INTERGRAMu odměnu ani v dodatečné
lhůtě podle tohoto ustanovení, je INTERGRAM oprávněn v souladu s 98b autorského zákona provozovateli dočasně, na dobu prodlení, zakázat
užití výkonů a záznamů podle této smlouvy. Tím není dotčen odst. 1 tohoto článku.

3) V případě, že provozovatel poruší své smluvní povinnosti, může INTERGRAM smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Účinky výpovědi
nastávají okamžikem jejího doručení provozovateli. Tímto okamžikem také pozbývá provozovatel oprávnění k výkonu práva užít výkony a záznamy
uděleného touto smlouvou a případné následné užití výkonů a záznamů je protiprávní. Tím nejsou dotčeny odst. 1 a 2 tohoto článku.

ČLV

Provozovatel se zavazuje v souladu s 98c odst. 1 a 3 autorského zákona umožnit INTERGRAMu řádný výkon kolektivní správy ve vztahu k jím
pořádané veřejné produkcí podle této smlouvy čí k veřejné produkci pořádané třetí osobou podle čI. III odst. 6 a poskytnout INTERGRAMu za tím
účelem veškeré potřebné intormace. INTERGRAM má dále právo kontrolovat řádné a včasné plnění veškerých povinností provozovatelem, které mu
v souvislosti S jím pořádanou veřejnou produkcí ukládá tato smlouva. Za účelem naplnění tohoto ustanovení se provozovatel zavazuje k nezbytné
součinnosti, tj. zejména k umožnění vstupu pověřeného zástupce INTERGRAM do prostor veřejné produkce a neprodlenému předložení veškerých
dokladů vztahujících se k předmětu kontroly. Cinnost podle tohoto ustanovení může provádět pouze zástupce INTERGRAM, který provozovateli
předloží zvláštní oprávnění INTERGRAM k takové činnosti (průkaz). Provozovatel se dále zavazuje na vyžádání předložit řádný doklad potvrzující
nabytí užívaných nosiču zvukových či zvukově obrazových záznamu v souladu s autorským zákonem.

ČL VI

1) Provozovatel se zavazuje. pokud hodlá po uplynutí platnosti smlouvy pokračovat v činností upravené touto smlouvou, zahájit ze své iniciativy
jednání O uzavření smlouvy na další období, a to nejpozději 30 dnú před uplynutím platnosti smlouvy.

2) Provozovatel žádá, aby pro další období, pokud bude v souladu s 97h odst. 1 autorského zákona uzavírána smlouva podle 97g odst. 1
autorského zákona, byl společným zástupcem INTERGRAM.

3) Veškeré údaje, které si smluvní strany poskytnou podle této smlouvy, budou zpracovány do počítačové databáze vedené společností
INTERGRAM a slouží pouze pro potřebu výkonu kolektivní správy práv výkonných umělců a výrobců.

4) Otázky touto smlouvou neupravené se řídí zejména autorským zákonem a občanským zákoníkem.

5) Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou tormou po vzájemné dohodě smluvních stran.

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a postupuje se podle ní od ( Lt2019 J do 2O19 J
7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Datum I 7;.f‘1 I
Za provozovatele:

‘.(ouoi‘riéstská kulturní z3ľízecí
Nové řvlěs4c na Moravě

ryršova ‘1001
č.92 3‘í Nov6 Měslo na Moravě

Olč:

.

(« .

Datum I ii I
Za INTERGRAM:

; í,‘ I

1



13. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12) (bez DPH)

—--— — ——--- rnzřzeí
za provozovate‘e

NovÓ Mös n Moravě
ryrova 1001

592 31 Nová Měs na Morvě
cn7254

I
2826OJ

za INTERGRAM

Datum
I Datum ‚

ČI Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů

rodukce_typu F

či I
A

Á

!ntergram Nezávs á pccncs
.ykGnry urnéicj
a vyrobcú 7vukoých

Kie(sxa 20713 1 O OO P‘aha
e 221 871 gg

ema ntergrm@‘rtergrarn Cz

Ev. ex. 11812700010

Č O537772
DíČ C200537772
8an spoj ČSOB a

Užití záznamů při ozvučení kinosálů před a po představeních

Provozovatel veřejné produkce — obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele — fyzické osoby)

[Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě 1
lČ nebo rodné číslo (bez lomítka)

[00372854 -

I

Popis

- J

—

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce

[Kulturní dům Kino
Adresa místa konání veřejné produkce město, ulice, číslo domu

Město

LNové Město na Moravě
sČ

159231
I

Vedoucí provozovny - jméno a příjmení

Telefon

F

Ulice

[tyršova 1001
Email

L nkz@nmnmcz I

I J
Provoz od do (den, měsíc, rok) Provozní dny (označte křížkem)
od [tt2olB 1 do [31.12.2019 Po Út St Čt
Provozní doba od - do (hodiny, minuty) Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)

od J do I 1 od 11.7.2018 J do I31.82018 od I I
Kapacita sálu:

do 100 míst nad 100 míst

1 . Cena vstupenky 2. Počet dnů užití 3. Denní sazba v Kč

[ 40,001 > I 3J X I 9,42]

0)—
-fl =

00=

r%) =

O —

Q =

=
So Ne

dol J

Kapacita sálu:

‘ do 100 míst nad 100 míst

5. Cena vstupenky

o,oj

Kapacita sálu:

do 100 míst nad 100 míst

9. Cena vstupenky

r- 0,001 X L

6. Počet dnů užití

I oj

10. Počet dnů užití

7. Denní sazba v Kč

I 0,001X

XoI

4. Částka v Kč

I 282,60j

8. Částka v Kč

F o,oól

12. Částka v Kč

L o,Qj
11. Denní sazba v Kč

fl::: 0,001

A
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13. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12) (bez DPH)

Nové MěS) na Moravě

‘rsova 1001

592 31 Nové Ms1o na Moravě

flČ: CZ072854

< =
-U

J
-—

co

) =
=

O —

=

O =

Veřejná produkce_typu F

crLj ‘ntergram

Užití záznamů při ozvučení kinosálů před a po představeních

11(2 4 O6 2g 2 .

Om?‘tsk 120710 1OO3Paa
e. 221 71 4O

Ev. ex. [1812700010

Č 00537772
oč CZOO53T72
B-.< 7C 70O73
Č uCl !0756324O3OC

Provozovatel veřejné produkce — obchodní firma (název společností nebo jméno a příjmení podnikatele — fyzické osoby)

I Novoměstská kulturní zařízení Nové Město na Moravě
-

lČ nebo rodné číslo (bez lomítka)

0372854
Popis

L

-

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce

Letní kino
Adresa místa konání veřejné produkce město, ulice, číslo domu

Město

[Nové Město na Moravě

PsČ Telefon

59231
Vedoucí provozovny - jméno a příjmení

L

Ulice

I Vratislavovo náměstí I 14

Email

I Jnkz@nmnmcz

T 1

Provoz od - do (den, měsíc, rok)

od It7.2018 _J do [3L82017
Provozní doba od - do (hodiny, minuty) Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)

odl Hdob J

Kapacita sálu:

do 100 míst .‘ nad 100 míst

1 Cena vstupenky 2. Počet dnů užití

r 30,001 X X

Provozní dny (označte křížkem)

Po Úl St Čt Pá So

odL Hdo[ od IdoL_____

Kapacita sálu:

4 do 100 míst

5. Cena vstupenky

Ne

L o,ooJ

3. Denní sazba v Kč

90

Kapacita sálu:

do 100 míst

9 Cena vstupenky

nad 100 míst

6. Počet dnů užití

X [ oj

nad 100 míst

10. Počet dnů užití

X[ oj

7. Denní sazba v Kč

L:_________ o,oá]X

X

4. částka v Kč

I _-

36,OOj

8. Částka v Kč

12. Částka v Kč

ľ o,ooj

11. Denní sazba vKč

______

Ľ- o,Ď1

za INTERGRAM

Datum -i7 ;‚3q Datum L ‘

„J Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů

za provozovatele

I 36,0O

ĺ!I I

A


