Smlouva o partnerství
- Licenční smlouva pro užití hudebních děl
Mezi:
Společnost:
IČ:
Sídlem:
Zastoupená:

Nezávislá kultura s.r.o.
06133797
č.p. 73, 533 41 Bukovka
Miroslavem Urbancem, jednatelem společnosti
(dále jen "Nezávislý správce autorských práv ")

a
Společnost/podnikatel:
IČ:
DIČ:
Sídlem/místem podnikání:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Kontakt (Email, tel. č.):
(dále jen "Partner")
uzavírají tuto
Smlouvu o partnerství
- Licenční smlouvu pro užití hudebních děl
a
I.
Předmět a účel Smlouvy
1. Nezávislý správce autorských práv prohlašuje, že je Nezávislým správcem práv zapsaným
v seznamu Ministerstva kultury České republiky pod evidenčním číslem: ………………..,
zveřejněným na webových stránkách Ministerstva kultury ČR.
2. Ze strany Nezávislého správce autorských práv jsou spravována autorská práva autorů k dílům
hudebním, hudebně dramatickým a audiovizuálním v souladu s§ 2 odst. 1 autorského zákona
(dále jen „AZ“) a dále práva související s autorským právem výkonných umělců k uměleck ým
výkonům v souladu s § 67 autorského zákona, a to na základě uzavřených smluv o zastupování
s Nositeli práva (autory, výkonnými umělci). Kolektivní správa majetkových práv ze strany
Nezávislého správce autorských práv se týká těchto způsobům užití:
➢ Právo na provozování díla živě a přenos živého provozování díla (§ 19 AZ)
3. Účelem Smlouvy o partnerství je založení úzké spolupráce mezi Nezávislým správcem
autorských práv a Partnerem jako uživatelem autorských děl, která povede k efektivní podpoře
rozvoje české hudební kultury, alternativních hudebních směrů a k propagaci autorů a interpretů
zastupovaných Nezávislým správcem autorských práv a jejich hudebních děl mezi širší veřejností
v rámci České republiky a v zahraničí.
4. Součástí Smlouvy o partnerství je Licenční smlouva pro užití hudebních děl, kterou je ze strany
Nezávislého správce autorských práv udělena Partnerovi jako uživateli zastupovaných děl časově
neomezená licence pro území České republiky k níže uvedeným způsobům sdělování hudebníc h
děl zastupovaných Nezávislým správcem autorských práv:
➢ Právo na provozování díla živě a přenos živého provozování díla (§ 19 AZ)
5. Partner se zavazuje za poskytnutí licence k užití hudebních děl dle této Smlouvy poskytnout
licenční odměnu ve formě propagace zastupovaných Nositelů práv (autorů, interpretů) a jejich
děl, a propagaci Nezávislého správce autorských práv dle článku II. této Smlouvy.

6. Partner není oprávněn udělovat žádné podlicence třetím osobám k užití děl zastupovaných
Nezávislým správcem autorských práv.
7. Všechna hudební díla zastupované Nezávislým správcem autorských práv, jsou pro „živé“ užití
(§ 19 AZ) vyloučeny z tzv. „rozšířené kolektivní správy“ kolektivního správce OSA a nepodléhají
tak pro tento způsob užití (§ 19 AZ) placení licenčních odměn kolektivního správce OSA.
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II.
Licenční odměna - Propagace
Za poskytnutí licence k „živému“ užití zastupovaných hudebních děl, bude v rámci licenč ní
odměny Partnerem zajištěna vhodná propagace zastupovaných Nositelů práv (autorů,
interpretů), a to zejm. na webových stránkách a sociálních sítích Partnera, na koncertech
a jiných kulturních akcích pořádaných Partnerem, a jeho reklamních podkladech spolu
s „dofollow“ odkazem na webové stránky Nezávislého správce autorských práv.
Partner se zavazuje, že zaplatí Nezávislému správci autorských práv registrační poplatek ve
výši 1000 Kč, a to do 7 dnů od podpisu této Smlouvy.
Partner se také zavazuje, že na koncertech a jiných kulturních akcích pořádaných Partnerem
vhodným způsobem sdělí veřejnosti, že „živě“ sdělovaná hudební díla autorů a interpretů jsou
zastoupena Nezávislým správcem autorských práv.
Na webových stránkách Nezávislého správce autorských práv bude v sekci „Partneři“ uveden
název Partnera (resp. jméno a příjmení), spolu s odkazem na webové stránky Partnera.
Nezávislý správce práv také bude vhodným způsobem vyvíjet činnost k propagaci Partnera
zejm. jeho uvedením v tiskových zprávách, sociálních sítích, nebo jiných podkladech.
Partner souhlasí, aby mu byly ze strany Nezávislého správce autorských práv zasílány zprávy
a obchodní sdělení prostřednictvím emailu, a to zejm. o činnosti Nezávislého správce
autorských práv a informace o důležitých změnách.
Partner poskytuje osobní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a dává tímto Nezávislé mu
správci autorských práv a společnosti Nezávislá kultura s.r.o., souhlas, v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tyto údaje shromažďovat a zpracovávat
v elektronické databázi a využívat je k propagaci Partnera. Partner uděluje souhlas
Nezávislému správci autorských práv tyto osobní údaje dále zpracovávat a zveřejňovat,
přičemž mohou být poskytnuty třetím osobám v nezbytném rozsahu, a to zejm. Českým
a zahraničním subjektům, s nimiž má Nezávislý správce autorských práv uzavřeny reciproční
smlouvy.
III.
Ostatní ujednání
Partner bere na vědomí, že při využívání jiné hudby než zastupované Nezávislým správcem
autorských práv nebo pro jiné způsoby užití než je „živé“ užití (§ 19 AZ), nadále trvá povinnost
platit poplatky kolektivním správcům zejm. kolektivnímu správci OSA.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Platnost této
smlouvy začíná dnem podpisu obou smluvních stran a je stanovena na dobu neurčitou.
Smlouvu je mohou Smluvní strany vypovědět na základě písemné výpovědi bez výpovědní
lhůty. Platnost smlouvy pak končí prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je ji
možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků. Obě smluvní strany si smlouvu
přečetly a na důkaz své vůle uzavřít tento právní vztah připojují své vlastnoruční podpisy.

Dne ……………………… v …………………………..
Za Nezávislého správce autorských práv:
..………………………..
Miloslav Urbanec
Jednatel společnosti

Za Partnera:
.……………………………

