
opráVnění k uŽití výkonů a záznamů pod|e této smlouvy, a to v souladu s autorským
zákonem a Vyúčtovacím řádem INTERGRAMu.

cl. vl
Sankce za porušení povinností

(1) Pro případ prodlení S platbou dle čl. IV této smlouvy se Čov zavazuje
uhradit smluvní pokutu Ve Vyši 0,05% z dluŽné částky, a to za kaŽdÝ bllť' i
započatý den, o kteý je v prodlení' Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 30 dnů
od doručení písemné výzvy k její úhradě. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

(2) Pokud bude Čov v prodlení s platbou odměny podle této smlouvy, poskýne
mu |NTERGRAM dodatečnou lhůtu v trvání 30 dnů k zaplacení částky, s jejichŽ
úhradou je Čov v prodlení. V případě, Že Čov neuhradí |NTERGMMu platbu ani
v dodatečné lhůtě podle tohoto ustanovení, je |NTERGRAM oprávněn v souladu s $ 101
odst. 6 autorského zákona Čov zakázat uŽití výkonŮ a záznamů podle této smlouvy.
Tímto okamŽikem také pozbýva Čov oprávnění k výkonu práva uŽít výkony a záznamy
uděleného touto smlouvou a případné následné uŽití výkonů a záznamů je protiprávní.
Tím nenídotčen odstavec 1 tohoto článku smlouvy.

(3) V případě, Že jakákoli ze smluvních stran porušísvé smluvní povinnosti s rnýjimkou
povinnosti dle odst. 2 tohoto článku můŽe druhá smluvní strana tuto smlouvu
jednostranně písemně vypovědět' Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běŽet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení uýpovědi druhé smluvní straně.
Ukončením smlouvy podle tohoto odstavce také pozbývá cov oprávnění k uŽití výkonů
a záznamů uděleného touto smlouvou a případné následné uŽití výkonů a záznamŮ je
protiprávní. Tím nenídotčen odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy.

Čt.vtl
Kontrola

Čov se zavazuje vsouladu sustanovením s 10o odst. 3 autorského zákona umoŽnit
INTERGRAM řádný výkon kolektivní správy ve vztahu k veřejné produkci pořádané
jednotlivými provozovateli podle této smlouvy a poskytnout INTERGRAM za tím účelem
veškeré potřebné informace. |NTERGRAM má dále právo kontrolovat řádné a včasné
plnění veškených povinností ČoV, které mu V souvislosti s veřejnou produkcí pořádanou
jednotlivými provozovateli ukládá tato smlouva' Za účelem naplnění tohoto ustanovení se
CoV zavazuje k nezbytné součinnosti, tj. zejména k umoŽnění vstupu pověřeného zástupce
lNTERGRAM do prostor veřejné produkce a neprodlenému předloŽení veškeých dokladů
váahujících se k předmětu kontroly. Činnost podle tohoto ustanovení můŽe provádět pouze
zástupce lNTERGRAM, kteý při kontrole předloŽízvláštníoprávnění lNTERGRAM k takové
činnosti (průkaz).

Čt. vllt
Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a postupuje se
podle ní od 1 .1.2013. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou'


