
c)

d)

podnikání, za které je vybírán poplatek (např. kuzovné apod.) i přesto, Že jsou zároveň členy TJ
nebo jiného přidruŽeného sdruŽen í;

na akcích a soutěŽích ve sportech, kde je uŽití hudby nezbytnou podmínkou jejich provozování

(např. tanec, krasobruslení, moderní gymnastika, aerobic, akrobatický rockenroll, fitness,

št"i'"r"wi1' pokud tato akce nebo soutěí má mezinárodní charakter přesahující hranice střední

Evropy;

na uŽití reprodukované hudby v ubytovacích zařízeních, jejichŽ provozovatelé poskytují sluŽby na

základě Živnostenského oprávněn í;

e) při kulturních akcích, které se vymykajÍ specifickému sportovnímu a tělovýchovnému' vymezení podle ěl. ll. ieto smlouvy (např. koncerý, estrády, taneění zábavy,

krasobruslařské revue a smíŠené pořady).

Článek lll. Autorská odměna

Čov se zavazuje za poskytnutí licence kuŽití děl vobdobí od 1'1'2013 do 31.12'2013 podle čl. 2.1.

této smlouvy uhradit autorškou odměnu ve výši 2 284 o74,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát

ětyřitisíc se'dmdesát ětyřikorun českých) + zákonná sazba DPH a to nejpozdějido 15.4.2013. Fakturu

s daňovou rekapitulací se oSA zavazqe zaslat nejpozději do 30. 4.2013.

Autorskou odměnu uhradí provozovatel na Úěet oSA vedený u KomerČní banky Praha 6 č. ú':

19000023506í/01oo (v případě elektronického bankovnictví: í9-23506{/0í00), na var. symb.:

28í03. Váš specificryi symootje: 28í03. V případě nedodŽenítermínů je oSA oprávněn účtovat Úrok

z prodlení podle obeóných právních předpisů. Tím není dotěen nárok na náhradu škody.

Skutečnost, zda byla případná odměna, kterou je povinna uhradit podle podlicenění_smlouw- Čoy qe1
osoba skutečně ČoV unrazena, nemá na vzňik povinnosti ČoV hradit oSA odměnu podle ěl. 3.1.

této smlouvy Žádný vliv a neznamená odklad splatnosti faktury vystavené vsouladu stímto
ustanovením.

článer M. Práva a povinnostismluvních stran

Podlicenci udělenou v souladu s touto smlouvou mohou třetíosoby uvedené v ěl. ll. odst' 2 poskytnout

vŠem obÓanským sdruŽením, která jsou jejich řádnými ěleny i tzv. přidruŽenými členy, pokud podléhají

reŽimu zákona č' 83/1990sb, a TJ/SK, které prokáŽí své ělenství u třetí osoby.

ČoV se zavazuje podlicenci poskytnout s podmínkou, Že se třetí osoby zaváŽi .umoŽnit pověřeným

zaměstnancům 
- 
ošn nebo osobám zmocněným oSA přístup na předem vytipované akce, uvedené

v ěl.ll. smlouw, aby mohli provádět běŽná kontrolníšetřenío způsobu realizace této smlouvy.

Pokud dojde ke změnám rozhodných skuteěnostÍ, za nichŽ byla smlouva uzavřena, je Čov povinen

ýto změný bez zbyteěného odkladu písemně oznámit oSA za Úěelem jednánÍ o 11ěně smlouvy, která

ňuze oyt-měněná pouze písemnými, vzestupně ěíslovanými dodatky, uzavřenými oběma smluvními
stranami. V případě, ze Čov poté, co změnu rozhodných skuteěností pro rnýpočet autorské odměny
oSA oznámi, ale změně odpovídající dodatek k této licenění smlouvě nepodepíŠe, je oSA oprávněn
vyŽadovat vůěi ČoV podle $ 40 odst. 4 autorského zákona vydání bezdůvodného obohacení ve výši

dvojnásobku rozdílu'mezi bdměnou uvedenou věl. 3.1. této smlouvy a odměnou odpovídající
změněným skutečnostem'

Účastníci smlouvy se dohodli, Že v případě sporného uýkladu jednotlirných ustanovení této smlouvy
budou řeŠeny případné rozpory vzájemnou dohodou.
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