
Čl. ll
Vyrnezení pojmů

Pro účely této smlouvy se rozumí :

(1) Výkonným umělcem (dá!e jen ''umělec'') je kaŽdá fyzická osoba splňující
Pljmové znaky podle $ 67 autorského zákona, zastoupený společností lNTERcnhu_na
základě jeho oprávnění k výkonu kolektivní správy,'ttďre 

'oylo 
uděleno podle s 98

autorského zákona rozhodnutím MK č.j. 32o9t2001 , individuálních a kolektivních smIuv o
zastupování, kolektivního členství smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a
mezinárodních smluv.

(2) Výrobcem zvukových a zvukově obrazových záznamů (dále jen 'rryrobce') je
výrobce splňující-znaky podle s 75 nebo s 79 autorského 

-zákona, 
zastupovaňý

společností INTERGRAM na základě oprávnění k qýkonu kolektivní správy, t<teie oyó
společnosti |NTERGMM uděleno podle $ 98 autorského zákona rozhodnutím MK č.i.
320912001, individuálních smluv o zastupování, kolektivního členství lFPl čŘ ;
lNTERGRAM, smluv se zahraničními ochrannými organizacemi a mezinárodních smluv.

(3) Zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamem (dále jen ,,záznam,,) se
rozumí záznam zvukového nebo hudebního zvukově obrazového záznamu (videokiipu)
výkonu umělce podle odst. 1 tohoto článku nebo jiných zvuků, vyrobené výroĚcem po'áló
odst.2 tohoto článku smlouvy.

(4) Sportovními...a tělouýchovnými akcemi se rozumí veškeré sportovní a
tělovýchovné akce, pořádané Čov a v něm sdruŽenými subjekty v jimi spiavovanýchprostorách i kdekolív mimo ně a dále veškeré sportovní_ či- tělórnýchóvné sluáoý
poskytované sdruŽeními, u nichŽ je vybíráno přímo či nepřímo kursovné ňebo jiná Úhradá
za jqich poskytování, není-li dále stanoveno jinak.

Čt. lll
Rozsah užití záznamú

(1) lNTERGRAM uděluje ČoV, a v něm sdruŽeným subjektům licenční oprávnění
k výkonu práva uŽít výkony a záznamy na veřejnýc'h prodlkcích při sportóvních a
tělovýchovných akcích specifikovaných v čl. ll odst. 4 iéto šmtouvy bez ohledu na to, zdase při nich vybírá vstupné či nikoliv, a to jak na akcích uýhráně tuzemských, tak i
mezinárodních, s rnýjimkami stanovenými v odstavci2 tohoto článku smlouvy.

(2) Ustanovení této smlouvy se nevztahují na společenské akce pořádané
sdruŽeními (diskotéky, výstavy a trhy, konferencó atd.), na ubytovací a stravovací
zařízení provozovaná sdruŽeními a dále na akce, které póraoa jiná osoba v prostorách
sdruŽení. Smlouva se rovněŽ nevztahuje na oddíly a kluby účastÁíci se nejvyšší a druhé
nejvyšší skupiny celorepublikouých soutěŽí (liga, extraliga atd.) ve fotbalu á téonim hokejia dále na subjekty v ostatních sportovních óovctvicn, které nemají statut občanskýcň
sdruŽení. Smlouva se rovněŽ nevŽahuje na jakékoliv mistrovství Evropy, mistrovství
světa a finálové soutěŽe evropských či světbvých pohárů v kterémkotiv sportovním
gdvětv.í (vyj.m.a juniorských nejvyšších soutěŽí, veškeri7ch ČPV a Společenských setkáníCeského klubu oýmpioniků). Pro jakékoliv rozšířeni druhů uŽití'výkonů á záznamŮ
a/nebo rozsahu jejich uŽití nad rámec této smlouvy je Čov povinen ,yzaart si zvláštní
oprávnění.


