INTERGRAM, nezávislá společnost uýkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově
obrazových záznamů, o.s., se sídlem Na Poříčí1066127, Praha 1, 110"00-,- lC
a.s.,
C{
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Poštovníspořitelna
divize Dněfnrrní
jen
''lNTERGRAM'),
ing. Martinem Mařanem, ředitelem (dále

:

a

český olympijský výbor, se sídlem Benešovská 192516, 101 00 Praha 10 - Vinohrady,
lČ:48546607, DlČ : CZ48546607, telefon 271730 622, fax 271 731 318, bankovní
spojení : Čsos Praha, a's., č.ú.:88276/0300' zastoupený lng. Jiřím Kejvalem,
''

předsedou

Čov (dále.;en ''ČoV")

uzavíra1ípodle zákona 121l2ooo sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon) v platném zněnítuto

kolektivní smlouvu
Čt. l

Předmět smlouvy

Čov k vykonu práva uŽít
jen
qýkony)
(dále
a zvukové záznamy
zveřejněn é záznamy výkonů výkonných umělců
videoklipy (dále jen
rnýkonů nebo jiných zvuků a zvukově obrazové záznamy
jeho
,,záznamy") jejich sdělován ím veřejnosti, a to jejich provozováním ze záznamu a
jen
,,veřejná
přenosem a provozováním rozhlasového a televizního vysílání(dále
jednotlivými
pořádaných
akcích
produkce") při sportovních a tělovýchovných
provozovateli uvedenými v příloze č. 1, sdruŽených v Čov a stanovení odměn za udělení
oprávnění k uŽití.
(1) Předmětem této smlouvy je udělení oprávněni

-

(2) INTERGRAM vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců
zvukorných a zvukově obrazových záznamŮ podle autorského zákona na základě
oprávnéní, které mu bylo udělenó Ministerstvem kultury Čn a v souladu s tímto zákonem,
a to na základě tohoto zákona, dohod se zahraničními ochrannými organizacemi,
mezinárodních smluv, kolektivního členstvíprofesních sdruŽení umělců a IFPI CR v
INTERGftffM a na základě uzavřených individuálních smluv o zastupování práv umělců
a rnýrobců.

ČoVprohlašuje, Že je oprávněný uzavřít tuto kolektivní smlouvu Ve smyslu
ustanovení $ 101 odst. 5 autorského zákona, ze které vznikají jednotlivým
provozovatelům přímo práva a povinnosti vůčilNTERGRAM v souvislosti s jimi
(3)

pořádanou veřejnou produkcí. |NTERGRAM bere na vědomí, Že počet provozovatelů
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy se můŽe v průběhu trvánítéto smlouvy měnit.

