
(3) oprávnění podle této smlouvy INTERGRAíV poskytuje Čov V souladu
s ustanovením s 1o1 odst' 9 písm. a) a d) autorského zákona ve vztahu k vykonům a
záznamŮm nejen za smluvně zastupované umělce a výrobce, ale i za ostatní umělce
výrobce, kteří se tak povaŽují za zastupované ze zákona.

Čt. tv
Povinnosti ČoV

(1) ČoV se zavazuje průběŽně hlásit veškeré změny skutečností uvedené v této

smlouvě v její příloze č. 1.

(2) ČoV se zavazuje předat |NTERGRAM jmenný Seznam jednotlivých

provozovatelů v elektronické podobě v dohodnutém formátu, s uvedením přesné adresy
provozovatele, kteý tvoří přílohu č. 1 této smlouvy'

Čt. v
odměny

(1) Jako odměnu umělcům a výrobcům za udělení licenčního oprávnění, včetně
udělených podlicencí, k uŽití jejich výkonů a záznamů podle čl. lll této smlouvy uhradí

Čov za rok2013 paušální částku ve uýši 750.000,- Kč.

(2) ČoV Se zavazuje platbu podle odst. 1 tohoto článku smlouvy uhradit

nejpozději do 25.4.2013, a to bezhotovostním převodem na účet |NTERGRAM vedený u

Poštovní-spořitelny, č.ú. 167965824/0300, k.s. 0558 s variabilním symbolem uvedeným
v záhlaví smlouvy.

(3) Uhradí-li ČoV pro rok 2013 celou odměnu za udělení licenčního oprávnění k

uŽití výkonŮ azáznamů při veřejné produkci podle této smlouvy najednou do 30ti dnů od
podpišu smlouvy, je oprávněn sníŽit tuto částku o 5%. V takovém případě uhradí Čov
bezhotovostním převodem na účet INTERGRAM uvedený v záhlaví smlouvy celkovou
částku ve rnýši 712.500,'Kč.

(4) Pro výpočet odměny pro kaŽdý kalendářní rok platí odměna za předchozí
kalendářní rok,-která Se narnýší vŽdy o procento inflace dosaŽené za předchozí
kalendářní rok (tzn. pro rok 2014: odměna za rok 2013 + inflace za rok 2013, pro rok

2015: odměna za rok 2014 + inflace za rok 2014 atd.). Konkrétní výše odměn bude

upřesněna dodatkem k této smlouvě, kteý se smluvní strany zavazují uzavřít ihned po

oii.iátní' vyhlášení míry inflace dosažené za příslušný kalendářní rok Českým
statistickým úřadem.

(5) odměny uvedené v této smlouvě nezahrnují DPH.

(6) INTERGRAM zašle Čov oanorný doklad do 15 dnů ode dne zdanitelného
plnění.

(7) lNTERGRAM se zauazuje uspokojit nároky umělců a výrobců, vyplývající z této

smlouvy, z prostředků, které Čov vyptatí jako odměny umělcům a výrobcům za udělení


