Nezávislá kultura s.r.o.

Nezávislá kultura s.r.o., IČ: 06133797
se sídlem č.p. 73, 533 41 Bukovka
zastoupena Miloslavem Urbancem, jednatelem společnosti
Tel.: …………………………………….
Email: …………………………………..
(dále také jako ‚‚Nezávislý správce práv‘‘)
a
Název hudební skupiny/ souboru: …………………………………………………………..
Jméno a příjmení, datum nar. členů hudební skupiny/ souboru + uvedení role při tvorbě
díla (textař/ skladatel/ interpret/ zpracovatel hudby/ překladatel) :
1) …………………………….. datum nar.: ………………..role: …………………………….
2) …………………………….. datum nar.: ………………..role: …………………………….

K zastupování zplnomocněn společný zástupce:
Jméno a příjmení…………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………….
Rodné číslo……………………………………………….
Adresa trvalého
bydliště………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování (je-li odlišná od trvalého bydliště):
……………………………………………..
Telefon:……………………………..
Email:……….………………………..
Web: …………………………………
(dále jen ‚‚ Nositel práv‘‘)
uzavírají tuto
SMLOUVU O ZASTUPOVÁNÍ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV
A PRÁV SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM
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1)

2)

3)

4)

Článek I.
Úvodní ustanovení
Nezávislá kultura s.r.o., IČ: 06133797, je Nezávislý správce práv v souladu s § 104
a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen jako „AZ“), tj. právnickou
osobou zapsanou Ministerstvem kultury ČR v seznamu Nezávislých správců práv1
Hlavním účelem Smlouvy o zastupování je v rámci podnikatelské činnosti společnosti
Nezávislá kultura s.r.o., spravovat autorská práva a práva s nimi souvisejícími jménem
Nositelů práv ke společnému prospěchu, k podpoře rozvoje hudební kultury
a alternativních hudebních směrů v České republice a k propagaci „nezávislé“ hudby mezi
širší veřejností.
Nositel práv prohlašuje, že je nositelem veškerých majetkových autorských práv a práv
s nimi souvisejícími práv k dílům hudebním, hudebně dramatickým a audiovizuálním,
které sám vytvořil a také interpretoval.
Pokud dílo nebo umělecký výkon vytvořil Nositel práv ve spolupráci s dalším autorem
nebo výkonným umělcem, musí k této Smlouvě přiložit plnou moc jako Přílohu, která jej
jako společného zástupce opravňuje k zastupování majetkových práv daného autora/
výkonného umělce a k uzavření této smlouvy o zastupování.

Článek II.
Rozsah zastupování
1) Zastupování Nositele práv při výkonu jeho majetkových práv bude zabezpečeno
Nezávislým správcem práv k „provozování díla živě“ (§ 19 AZ) v souladu s čl. II. odst. 3
této Smlouvy a ve zbývajícím rozsahu výkonu majetkových práv společností Nezávislá
kultura s.r.o. mimo rámec výkonu činnosti Nezávislého správce práv v souladu s čl. II.
odst. 4 Smlouvy.
2) Nezávislý správce práv se zavazuje zastupovat Nositele práv při výkonu jeho majetkových
práv v rozsahu sjednaném Smlouvou za rovných podmínek pro všechny zastupované
nositele práv a vždy tak jedná vlastním jménem na účet autora.
3) Nositel práv pověřuje výhradně, bez územního omezení, Nezávislého správce práv
zastupováním v plném rozsahu při výkonu svých již nabytých a po dobu platnosti
smlouvy o zastupování nabytých majetkových autorských práv a práv související
s autorským právem (dále jen „majetkových práv“) k dílům hudebním, hudebně
dramatickým a audiovizuálním (dále jen jako „dílo“).
Nositel práv pověřuje Nezávislého správce práv, aby jej zastupoval při výkonu nabytých
majetkových práv v rámci kolektivní správy práv, při níže uvedeném způsobu užití díla:
-

Právo na provozování díla živě a přenos živého provozování díla (§ 19 AZ)

Nezávislý správce práv je v souladu s § 104b odst. 4 AZ povinen písemně vyloučil vůči
příslušnému kolektivnímu správci práv účinky tzv. rozšířené kolektivní správy a účinky
hromadné smlouvy podle § 97e AZ.
4) Nositel práv pověřuje výhradně a bez územního omezení společnost Nezávislá kultura
s.r.o., aby mimo rámec výkonu činnosti Nezávislého správce práv zastupovala v plném
rozsahu Nositele práv při výkonu svých již nabytých a po dobu platnosti smlouvy

Seznam Nezávislých správců práv vedený Ministerstvem kultury ČR je dostupný z:
https://www.mkcr.cz/seznam-nezavislych-spravcu-prav-1640.html
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o zastupování nabytých majetkových práv k dílům, a to ve zbylém rozsahu způsobů užití
práv (tj. vyjma § 19 AZ – viz čl. II. odst.2), zejm. k:
1) Právům kolektivně spravovaným (§ 97d AZ), a to zejm.:
➢ právo na přenos rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 22 AZ)
➢ právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní
vnitřní potřebu (§ 25 AZ)
➢ právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla
(§ 25a AZ) a půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného díla podle § 37
odst. 2 AZ
2) Právu na zpracování díla, a užití v jinak změněné podobě, samostatně nebo v
souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky (§ 12 odst. 1 AZ)
3) Právo užít dílo ostatními způsoby než výslovně vymezenými v § 12 odst. 4 AZ
a právo udělit veřejné licence Creative commons
4) Právu na rozmnožování díla a na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla
(§ 13 AZ, § 14 AZ),
5) Právu na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15 AZ),
6) Právu na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16 AZ),
7) Právu na provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ),
8) Právu na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě
(§ 18 odst. 2 AZ),
9) Právu na vysílání rozhlasem a televizí (§ 21 AZ),
10) Právu na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla (§ 23 AZ),
11) Právu k užití hudebních děl online (§ 100 AZ),
Společnost Nezávislá kultura s.r.o. je oprávněna v rámci zastupování při výkonu majetkových
práv (vyjma práva na provozování díla živě a přenos živého provozování díla - § 19 AZ)
zmocnit k výkonu práv podle této smlouvy českou nebo zahraniční právnickou osobu, a to ať
již jiného Nezávislého správce práv nebo příslušného kolektivního správce, který podle práva
daného státu vykonává na území takového státu kolektivní správu pro příslušná majetková
práva, předmět zastupování a způsob užití děl.
K výkonu zastupování přes jiného Nezávislého správce práv nebo kolektivní správce práv
bude docházet prostřednictvím reciproční smlouvy, nebo hromadné přihlášky k evidenci,
nebo prostřednictvím zajištění členství u českých nebo zahraničních kolektivních správců.
Článek III.
Propagace Nezávislého správce práv a Nositele práv
1) Nositel práv uděluje Nezávislému správci práv a společnosti Nezávislá kultura s.r.o.
oprávnění, aby za účelem propagace Nositele práv a Nezávislého správce práv byly
Nezávislým správcem práv a společností Nezávislá kultura s.r.o. užity, zpracovány a veřejně
sdělovány díla Nositele práv, a to i pro komerční užití. Nositel práv poskytne Nezávislému
správci práv záznam díla v dostatečné kvalitě k uveřejnění a sdělování díla ze strany
Nezávislého správce práv, a to i pro komerční užití.
2) Ze strany Nositele práv bude zajištěna propagace ideje „Nezávislé hudby“ a propagace
Nezávislého správce práv, a to zejm. umístěním názvu Nezávislého správce práv a odkazu na
web. stránky, na tiskových zprávách, sociálních sítích, nebo jiných reklamních podkladech
Nositele práv.
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2) Na webových stránkách Nositele práv bude uvedena skutečnost, že jsou zastupovaní
Nezávislým správcem práv, název Nezávislého správce práv spolu s „dofollow“ odkazem na
webové stránky Nezávislého správce práv.
3) Na webových stránkách Nezávislého správce práv bude uveden název/jméno a příjmení
Nositele práv, spolu s „dofollow“ odkazem na webové stránky Nositele práv. Nezávislý
správce práv také bude vhodným způsobem vyvíjet činnost k propagaci Nositele práv, zejm.
jeho uvedením v tiskových zprávách, sociálních sítích, nebo jiných podkladech spojených
s činností Nezávislého správce práv.
4) Nositel práv souhlasí, aby mu byly ze strany Nezávislého správce práv zasílány zprávy
a obchodní sdělení prostřednictvím emailu, a to zejm. o činnosti Nezávislého správce práv
a informace o důležitých změnách.
5) Nositel práv poskytuje osobní údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a dává tímto
Nezávislému správci 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 za účelem výkonu správy majetkových práv a k propagaci Nositele
práv a Nezávislého správce práv tyto osobní údaje dále zpracovávat a zveřejňovat, přičemž
mohou být poskytnuty třetím osobám v nezbytném rozsahu, a to zejm. uživatelům děl
v souvislosti s uzavíráním licenčních smluv s Nezávislým správcem práv a českým
a zahraničním subjektům, s nimiž má Nezávislý správce práv uzavřeny reciproční smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti Nositele práv
1) Nositel práv prohlašuje, že veškerá autorská tvorba, která je zastupována na základě této
smlouvy, vznikla jako jeho výlučné a originární autorské dílo, přičemž dané dílo vzniklo
bez autorského či interpretačního přispění třetí osoby, a Nositel práv je současně autorem
i interpretem daného zastupovaného díla.
2) Nositel práv odpovídá za veškerou škodu, která Nezávislému správci práv vznikne
v důsledku toho, ukáže-li se prohlášení vymezené v čl. IV. odst. 1 za nesprávné či
neúplné a zavazuje se, že vyrovná případné nároky jiných autorů/výkonných umělců
a uhradí veškerou škodu, která by v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení Nositele
práv vznikla. Nositel práv tedy odpovídá za případné i neúmyslné porušení práv třetích
osob a za faktické i právní vady díla.
Článek V.
Finanční vypořádání licenčních odměn
1) Nositel práv prohlašuje, že tímto daruje Nezávislému správci práv veškeré licenční
odměny vybrané za užití majetkových autorských práv a práv s nimi souvisejícími,
zastupovaných, ať již v rámci kolektivní správy nebo mimo její rámec, a přenechává je tak
v plné výši Nezávislému správci práv, resp. společnosti Nezávislá kultura s.r.o.:
a. k zajištění činnosti této společnosti, na úhradu veškerých výdajů společnosti
a právních služeb
b. k zabezpečení šíření myšlenky „nezávislé“ hudby,
c. k zajištění propagace Nositele práv a uživatelů jeho děl mezi širší veřejností
d. k podpoře začínajících umělců a jejich tvorby,
e. k rozvoji místní hudební kultury a alternativních hudebních směrů
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S ohledem na výše uvedené je Nezávislý správce práv oprávněn provádět srážky ve
výši 100 % z hodnoty licenční odměny vybrané za výkon práv. Nositel práv
nepožaduje zasílat roční rozúčtování licenčních odměn.
2) Nezávislý správce práv je oprávněn nevybírat licenční odměny za „živé“ užití díla a přenos
živého provozování díla (§ 19 AZ), a to zejm. od uživatelů sdružených v rámci „Partnerství“
s Nezávislým správcem práv, a při humanitárních, vzdělávacích či charitativních akcích.
„Partnerstvím“ se rozumí úzká spolupráce Nezávislého správce práv a Partnera jako uživatele
zastupovaných autorských děl vedoucí k podpoře rozvoje hudební kultury, alternativních
hudebních směrů a k propagaci hudebních děl zastupovaných Nezávislým správcem práv
mezi širší veřejností v rámci České republiky a v zahraničí.
Článek VI.
Povinnost poskytnutí součinnosti
1) Nositel práv se zavazuje spolupracovat s Nezávislým správcem práv při výkonu svých
majetkových práv a předkládat za tímto účelem potřebné informace, doklady, veškeré
smlouvy a ujednání, které se svým obsahem mohou dotýkat činnosti Nezávislého správce
práv a spojené s tvorbou Nositele práv. Veškeré změny údajů uvedených v záhlaví
smlouvy musí Nositel práv nahlásit Nezávislému správci práv, do 10 dnů ode dne změny.
2) Nositel práv se zavazuje, že bude Nezávislému správci práv průběžně ohlašovat své díla,
a to nejpozději do 30 dnů od zveřejnění díla. Ohlášení díla provede Nositel práv na
příslušných formulářích zveřejněných Nezávislým správcem práv na web. stránkách.
Nositel práv je povinen vyplnit pravdivě, přesně, úplně a čitelně veškeré údaje.
3) Nositel práv také odpovídá Nezávislému správci práv, pokud nekalým a podvodným
jednáním, zejm. podáním nesprávných, neúplných a zkreslených údajů, podkladů a jiných
informací získá majetkový prospěch na úkor Nezávislého správce práv, popř. způsobí
škodu jiným porušením závazků plynoucí z této Smlouvy, a poškodí dobré jméno, pověst
nebo oprávněné zájmy Nezávislého správce práv, nebo neposkytne součinnost
Nezávislému správci práv.

1)

2)

3)
4)

5)
6)

Článek VII.
Závěrečná ustanovení
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom
vyhotovení. Veškeré změny a dodatky Smlouvy je možné činit pouze v písemné formě
a se souhlasem obou smluvních stran.
Smlouva se uzavírá na celou dobu trvání autorských majetkových práv Nositele práv.
V případě úmrtí Nositele práv přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na dědice
majetkových práv. Dědicové majetkových práv jsou povinni Nezávislému správci práv
oznámit přechod majetkových práv a identifikační údaje dědiců, a to nejpozději do 30 dnů
od ukončení dědického řízení týkající se úmrtí Nositele práv.
Nositel práv může tuto smlouvu vypovědět doporučeným dopisem doručeným
Nezávislému správci práv do 30. května, s účinností k 31. prosinci daného roku.
Nezávislý správce práv může bez výpovědní lhůty vypovědět tuto Smlouvu, pokud
Nositel práv porušil závazky plynoucí z této Smlouvy, poškodil dobré jméno, pověst nebo
zájmy Nezávislého správce práv, nebo neposkytl součinnost Nezávislému správci práv.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva dnem své účinnosti nahrazuje případnou
Smlouvu o zastupování majetkových práv uzavřenou předtím mezi Nositelem práv a třetí
osobou, přičemž Nositel práv o této skutečnosti vyrozumí danou třetí osobu do 7 dnů od
podpisu této Smlouvy s Nezávislým správcem práv.
5

Nezávislá kultura s.r.o.

7) Po dobu platnosti této smlouvy se Nositel práv zavazuje, že bez písemného souhlasu
Nezávislého správce práv neuzavře s třetími osobami smlouvu o zastupování výkonu
svých majetkových práv k dílům.
8) Zvláštní ujednání:

Přílohy:
1) Plná moc ze dne ………………
2) Plná moc ze dne ……………….

V …………, dne …………………
…………………………………
Jednatel společnosti
Nezávislá kultura s.r.o.
Nezávislý správce práv

V ………….., dne …………………..
……………………………….
Nositel práv
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