
  

  Rámcová (pod)liceční smlouva o exkluzivní digitální distribuci 

Číslo smlouvy: XXXXXXX

uzavřená podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“) a podle zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

SUPRAPHON a. s.
se sídlem Palackého 740/1, 110 00 Praha 1
IČ: 48038725; DIČ: CZ48038725
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 9167
kterou zastupuje prokurista Ing. Libor Holeček
(na jedné straně; dále jen „Nabyvatel“)

&

fyzická osoba:
jméno a příjmení: xxxxx
bydliště: xxxxx
rodné číslo: xxxxx
závazný e-mail pro komunikaci ve věcech dle této smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo bankovního účtu: xxxxx

Jménem všech členů hudební skupiny xxxxx je zmocněn(a) až do odvolání jednat ve všech věcech souvisejících s touto 
smlouvou, včetně přijímání jejích změn a dodatků, pan/paní: xxxxx závazný e-mail pro komunikaci ve věcech dle této 
smlouvy: xxxxxx
číslo bankovního účtu: xxxxx
(všichni společně a nerozdílně na druhé straně, dále společně označováni jen jako „Poskytovatel“)



  I. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran vyplývajících z distribuce nahrávek
Poskytovatele v rámci projektu Prodejhudbu.cz po dobu spolupráce stran dle této smlouvy a v době jednoho roku po
ukončení této smlouvy.

1.2 Spolupráce smluvních stran bude probíhat tak, že Poskytovatel vyplní svoje údaje na rozhraní na doméně
Prodejhudbu.cz. Přitom uvede e-mailovou adresu, která bude závazná pro sjednávání dodatků a změn této smlouvy, které
nemusí být písemné (právní úkony projevené z této e-mailové adresy budou Poskytovatele vázat). Poskytovatel nesmí ke
svému e-mailu připustit žádné jiné osoby, ledaže by byly oprávněné jeho jménem jednat, a musí udržovat přístupové
údaje ke svému e-mailu v tajnosti. V případě změny e-mailové adresy musí o tom Poskytovatel (všechny osoby za
Poskytovatele) informovat Nabyvatele zasláním e-mailové zprávy z registrovaného e-mailu, popřípadě poštou. Bude se
pak mít za to, že závazným e-mailem je takto nově sdělená e-mailová adresa. Prostřednictvím zmíněného webového
rozhraní Poskytovatel nahraje na server Nabyvatele digitální soubory obsahující předměty chráněné autorským zákonem,
zejména díla výtvarného umění (obal alba) a hudební zvukové záznamy v provedení samotným Poskytovatelem nebo
hudební skupinou uvedenou v záhlaví (a to každou skladbu jednotlivě jako digitální „track“) a následně takto nahraný
soubor nahrávek s obaly potvrdí opsáním kontrolního kódu, který obdrží na svůj e-mail uvedený v záhlaví (případně
později změněný způsobem stanoveným v této smlouvě). Vždy okamžikem potvrzení nahrání předmětných digitálních
souborů (tj. opsáním kontrolního kódu) poskytne Poskytovatel Nabyvateli výhradní licenci, resp. podlicenci, k užití
předmětů ochrany uvedených v odst. 1.3 v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Každá takto jednotlivě
poskytnutá licence, resp. podlicence, představuje jednotlivou dílčí (pod)licenční smlouvu provádějící tuto rámcovou
(pod)licenční smlouvu.

1.3 Předmětem (pod)licence podle odst. 1.2 jsou vždy zejména: - práva výrobců zvukových záznamů obsažených v
nahraných digitálních souborech (dále jen „Záznamy“); - práva výkonných umělců k uměleckým výkonům
zaznamenaných na takových záznamech (dále jen „Výkony“); - práva autorů k hudebním dílům s textem či bez textu
zaznamenaných na takových záznamech, práva autorů děl výtvarného umění a fotografií obsažených na obalu alba (tzv.
cover) nahraném Poskytovatelem a práva autorů případných jiných autorských děl a/nebo majitelů práv k jiným
předmětům ochrany obsažených v nahraných digitálních souborech – dále se všechny tyto předměty ochrany označují jen
„Díla“. Jestliže jsou autoři některých hudebních děl zastupovaní organizací kolektivní správy práv OSA - Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (dále jen „OSA“), je(pod)licence podle odst. 1.2 poskytována pouze v
rozsahu, v němž jej nezastupuje OSA a v rozsahu, v němž jej OSA zastupuje se tato (pod)licence vztahuje pouze pro ta
území a způsoby užití, kde OSA nemá smluvního partnera (cizího kolektivního správce) prostřednictvím kterého by byl
schopen poskytnout licenci. Na dobu, kdy by ve výkonu kteréhokoli majetkového práva, které je součástí (pod)licence,
takového autora (resp. dědice) OSA nezastupoval (a totéž platí pro území, kde OSA nemůže licenci poskytovat, viz výše),
sjednávají strany, že ve vztahu k výkonu takového majetkového práva platí (pod)licence dle této smlouvy. (Pod)licence k
užití hudebních děl autorů zastupovaných v okamžiku poskytnutí (pod)licence je tedy Nabyvateli poskytována vždy
podmíněně, a to vždy v rozsahu a pro způsoby, pro které daný autor nebude smluvně (resp. fakticky) zastupován OSA,
posuzováno odděleně pro jednotlivá majetková autorská práva. Jinak platí pro tato hudební díla ustanovení o Dílech podle
této smlouvy.

1.4 Poskytovatel zaručuje, že bude v okamžiku poskytnutí licence vždy (ať již ze zákona nebo na základě smluv
uzavřených se třetími osobami) majitelem práv výrobce Záznamů, že mu bude náležet oprávnění k užití Výkonů a že mu
bude náležet oprávnění k užití Děl, a to vždy alespoň v rozsahu, v němž bude poskytovat oprávnění k jejich užití
Nabyvateli. Podle toho, jestli je Poskytovatel majitelem práv nebo nositelem licence s právem poskytnutí podlicence,
bude se jednat při poskytnutí oprávnění podle odst. 1.2 Nabyvateli o licenci nebo o podlicenci. Bez ohledu na to je však
pro zjednodušení toto poskytnutí oprávnění dále v této smlouvě nazýváno jako „licence“.

1.5 Licence poskytována Nabyvateli podle odst. 1.2 se poskytuje jako výhradní oprávnění k užití Záznamů, Výkonů i Děl,
a to společně i jednotlivě, zcela nebo zčásti, i po zpracování, přičemž Nabyvatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za
poskytnutí oprávnění odměnu touto smlouvou sjednanou. Poskytovatel je povinen ověřit a zajistit, že před poskytnutím
licence Nabyvateli nebyla poskytnuta jakákoli trvající oprávnění k užití Záznamů, Výkonů anebo Děl třetí osobě tak, že
by se překrývala, byť jen zčásti, s licencí poskytovanou Nabyvateli podle této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn i po



uzavření této smlouvy udělit licenci k užití Záznamů, Výkonů či Děl provozovateli jiné služby digitálně distribující
hudbu, vždy však pouze s předchozím výslovným svolením Nabyvatele, které může Nabyvatel kdykoli za trvání této
smlouvy odvolat, čímž takto poskytnutá licence třetí osoby zanikne.

  II. Licence k užití Záznamů, Výkonů a Děl 

2.1 Poskytovatel poskytuje Nabyvateli výhradní licenci k užití Záznamů, Výkonů a Děl vždy v rozsahu práva na sdělování
veřejnosti prostřednictvím sítě Internet a sítě mobilních zařízení tak, že konečným zákazníkům bude možno příslušný
obsah zhlédnout prostřednictvím příslušné sítě (streaming) nebo si pořídit rozmnoženinu pro účely jejího uložení a
reprodukce ve vlastním zařízení (download). Licence není omezena technologicky, počtem užití, teritoriálně (je
poskytováno pro celý svět) a je udělována na dobu trvání spolupráce podle této smlouvy a jednoho roku poté (to znamená,
že licence založená touto smlouvou přetrvá zánik této smlouvy o jeden rok, a to bez ohledu na to, jak tato hlavní smlouva
zanikne) – během doby tohoto jednoho roku však již licence nebude výhradní a Nabyvatel již nebude poskytovat nové
sublicence, ale bude pouze stahovat nabídku Záznamů, Výkonů a Děl od jednotlivých obchodníků. Nabyvatel je oprávněn
poskytnout nabytá oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě podlicenční smlouvou nebo je zcela nebo zčásti postoupit.

2.2 Nabyvatel není povinen nabytá oprávnění využít. Nabyvatel má dále právo odstoupit od licence v rozsahu
odpovídajícím jednotlivým nahraným Záznamům před zahájením jejich distribuce z důvodu nevyhovující technické
nebo umělecké kvality – odstoupení se uskuteční formou elektronické zprávy zaslané Poskytovateli o neakceptování
nahraných Záznamů s případnými připomínkami k nápravě. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy podle §2378
občnského zákoníku po uplynutí 4 let od poskytnutí jednotlivé licence.

2.3 Poskytovatel se zavazuje, že na svou odpovědnost vypořádá nároky všech osob, k jejichž předmětu práv duševního
vlastnictví poskytl touto smlouvou Nabyvateli licenci.

2.4 Poskytovatel dále poskytuje Nabyvateli nevýhradní licenci k užití Záznamů, v nich obsažených Výkonů i Děl, a to
jejich zařazením do kompilace (souboru) zvukových záznamů a neomezenou licenci k jejich užití v rámci kompilace
všemi způsoby (tj. vč. fyzické distribuce). Oprávnění podle tohoto odstavce není omezeno technologicky, počtem užití,
teritoriálně (je poskytováno pro celý svět) a je udělováno na dobu trvání této smlouvy (po skončení licence lze ovšem
doprodat všechny do té doby již vyrobené rozmnoženiny. Nabyvatel je oprávněn poskytnout nabyté oprávnění podle
tohoto odstavce zcela nebo zčásti třetí osobě podlicenční smlouvou. Nabyvatel není povinen oprávnění podle tohoto
odstavce využít.

2.5 Poskytovatel poskytuje dále touto smlouvou Nabyvateli nevýhradní oprávnění k užití (části nebo částí) Záznamu
obsahujícího Výkony a Díla zařazením (i opakovaným) Záznamu, Výkonů a Děl do jakéhokoli audiovizuálního díla a
následným neomezeným užitím v rámci takového audiovizuálního díla nebo jeho částí všemi způsoby. Oprávnění podle
tohoto odstavce není omezeno technologicky, počtem užití, teritoriálně (je poskytováno pro celý svět) a je udělováno na
dobu trvání této smlouvy, avšak s tím, že užití po zařazení bude možné (přetrvá) i po skončení licence podle této smlouvy.
Součástí oprávnění nejsou ta práva, která jsou podle právní úpravy platné na příslušném území předmětem povinné
kolektivní správy (v ČR dle §96 AZ). Nabyvatel je oprávněn poskytnout nabyté oprávnění podle tohoto odstavce zcela
nebo zčásti třetí osobě podlicenční smlouvou. Nabyvatel není povinen oprávnění podle tohoto odstavce využít.
Poskytovateli náleží právo odstoupit od smlouvy podle §2378 a násl. občanského zákoníku nejdříve 4 roky od podpisu
této smlouvy.

  III. Odměna 

3.1 Nabyvatel je povinen platit Poskytovateli po dobu trvání této smlouvy podílovou odměnu za poskytnutí všech
oprávnění podle této smlouvy ve výši sjednané procentní sazbou ve výši 70 %. Odměna je splatná jednou za kalendářní
pololetí a Nabyvatel doručí Poskytovateli její vyúčtování vždy do 60-ti dnů od skončení příslušného pololetí a do
skončení třetího měsíce od vyúčtování ji zaplatí, a to zpravidla na účet uvedený v záhlaví nebo na jiný později sdělený
účet; je-li nebo stane-li se Poskytovatel plátcem DPH, je povinen dát Nabyvateli neprodleně vědět zasláním e-mailové
zprávy z registrovaného e-mailu nebo poštou – v takovém případě zašle Nabyvatel Poskytovateli pouze vyúčtování (nikoli
i odměnu), na základě doručeného vyúčtování vystaví Poskytovatel Nabyvateli na podílovou odměnu navýšenou o DPH v



zákonné sazbě fakturu (daňový doklad) a ta bude splatná do 90-ti dnů ode dne jejího doručení Nabyvateli. Základem, z
něhož se uvedenou procentní sazbou podílová odměna určí, je souhrn všech skutečných výnosů Nabyvatele z užití
Záznamů (tj. souhrn výnosů z přímého poskytování Záznamů zákazníkům v nehmotné podobě a výnosů z poskytování
oprávnění k užití Záznamu třetím osobám) po odečtení DPH, transakčních nákladů (bankovní poplatky, poplatky za
platbu kreditní kartou, provize provozovatelů e-shopů apod.) a licenční odměny placené autorům hudebních děl
zastupovaných OSA. Budou-li v takto zpřístupňovaném souboru vedle Záznamů obsaženy ještě jiné zvukové nebo
zvukově obrazové záznamy, určí se podíl na výnosu ze zpřístupnění Záznamů podle poměru stopáže obsaženého Záznamu
k součtu stopáží celého souboru. V případě, že výše odměny Poskytovatele s bankovním účtem v České republice za
uplynulé pololetí nedosáhne částku alespoň 100,- Kč (bez DPH) a u Poskytovatele s bankovním účtem mimo Českou
republiku částku alespoň 1.500,- Kč (bez DPH), nedojde k splatnosti podílové odměny a tato odměna mu bude přičtena
až k nejbližšímu vyúčtování s tím, že k vyplacení dojde až když dosáhne součet vyúčtované, ale nevyplacené odměny
těchto částek, v každém případě však k vyplacení dojde nejpozději s vyúčtováním následujícím po ukončení této
smlouvy, i kdyby nebylo těchto částek dosaženo.

3.2 Pro případ prodlení Nabyvatele s platbou odměny sjednávají smluvní strany právo Poskytovatele požadovat zaplacení
úroku z prodlení ve výši dle právních předpisů. V případě prodlení se zaplacením podílové odměny přesahujícím 30 dnů
po doručení písemné upomínky Nabyvateli je Poskytovatel oprávněn od dané dílčí licenční smlouvy (z níž vyplývá
licenční odměna, s jejímž placením je Nabyvatel v prodlení) odstoupit, čímž daná dílčí licenční smlouva zaniká ode dne
následujícího po doručení oznámení o odstoupení; právo Poskytovatele na doprodej Záznamů ve lhůtě jednoho roku tím
není dotčeno.

3.3 V případě poskytnutí oprávnění podle odst. 2.4 této smlouvy k užití Záznamu obsahujícího Výkony a Díla třetí osobě
pro tzv. synchronizaci s audiovizuálním dílem je základem pro podílovou odměnu skutečný výnos Nabyvatele, t.j. platba
třetí osoby za poskytnuté oprávnění ve prospěch Nabyvatele, po odpočtu DPH. Z takto určeného základu náleží
Poskytovateli podílová odměna v procentní sazbě uvedené v příloze této smlouvy.

3.4 V případě užití Záznamu obsahujícího Výkony a Díla podle odst. 2.4 této smlouvy na kompilacích v podobě
hmotných nosičů vydaných třetí osobou na základě (pod)licence poskytnuté Nabyvatelem je základem pro výpočet
podílové odměny Poskytovatele skutečný výnos z takto poskytnuté (pod)licence po odpočtu DPH. Z takto určeného
základu náleží Poskytovateli podílová odměna v procentní sazbě uvedené v příloze této smlouvy.

3.5 V případě užití Záznamu obsahujícího Výkony a Díla podle odst. 2.4 této smlouvy na kompilacích v podobě
hmotných nosičů vydaných Nabyvatelem je základem pro podílovou odměnu související s prodejem takových kompilací
tzv. aktuálně realizovaná cena (ARC), za kterou Nabyvatel prodá každou rozmnoženinu kompilace třetí osobě. Aktuálně
realizovanou cenou je katalogová cena po odpočtu všech odběrateli poskytnutých slev, distribuční srážky a DPH. Za
prodané rozmnoženiny se nepovažují rozmnoženiny vrácené jako vadné zboží a rozmnoženiny vrácené Nabyvateli na
základě smlouvy s odběratelem (tzv. vratky). Podílová odměna se neplatí z rozmnoženin poskytnutých mediálním
partnerům v rámci tzv. barterů, t.j. tam, kde je smluvní protihodnotou mediální plnění a z rozmnoženin poskytnutých
jiným třetím osobám propagačně spojeným s kompilací. Z takto určeného základu náleží Poskytovateli poměrná část
podílové odměny v procentní sazbě uvedené v příloze této smlouvy. Poměrná část z odměny určené výše uvedenou sazbou
z ARC z prodeje takové kompilace bude určená podle počtu Záznamu obsahujícího Výkony a Díla k počtu všech
záznamů na takové kompilaci.

  IV. Vedlejší ujednání 

4.1 Poskytovatel se zavazuje, že Nabyvateli poskytne nahrávané digitální soubory ve formátu zvoleném Nabyvatelem – o
akceptovatelných formátech bude Poskytovatel informován v procesu nahrávání na server Nabyvatele popřípadě jinou
vhodnou cestou.

4.2 Nahrané digitální soubory Poskytovatel opatří informacemi o názvu skladby, jejích autorech, účinkujících
interpretech, roku prvního zveřejnění předmětného Záznamu (a nebyl-li dosud zveřejněn, roku výroby) a ISRC kódu.
Nemá-li daný Záznam ISRC kód, přidělí jej takovému Záznamu Nabyvatel, přičemž Poskytovatel souhlasí s tím, aby
Nabyvatel Záznam takto opatřený Nabyvatelovým ISRC kódem přihlásil jako svůj u organizace kolektivní správy práv,
případně jiných uživatelů, a bezúplatně tímto postupuje Nabyvateli všechny své budoucí pohledávky, které mu kdykoliv v



době trvání práv výrobce Záznamu vzniknou coby majiteli práv výrobce Záznamu z titulu užití Záznamu opatřeného
ISRC kódem Nabyvatele, tj. zejména pohledávky vůči kolektivnímu správci Intergram; pro vyloučení pochybností se
výslovně uvádí, že pokud budou mít Záznamy jiný ISRC kód (například pokud si jej sám Poskytovatel zajistí), toto
postoupení pohledávek se na takové Záznamy nevztahuje.

4.3 U každého nahraného Záznamu Poskytovatel označí, do jaké cenové kategorie nabízené Nabyvatelem chce Záznam
zařadit. Nabyvatel bude následně takový Záznam distribuovat v dané cenové kategorii. Poskytovatel je oprávněn cenovou
kategorii změnit, přičemž Nabyvatel se zavazuje takovou změnu implementovat bez zbytečného odkladu.

4.4 Poskytovatel má povinnost udržovat své kontaktní údaje aktualizované. Změnu kontaktních a jiných údajů lze provést
zasláním e-mailové zprávy z registrovaného e-mailu na e-mail smlouvy@prodejhudbu.cz, popřípadě poštou.

4.5 Nabyvatel je oprávněn kdykoli přejmenovat nebo změnit doménu Prodejhudbu.cz, resp. přesunout uživatelský účet
Poskytovatele na jiný server.

4.6 Poskytovatel souhlasí se zpracováním těch svých osobních údajů, které poskytne Nabyvateli prostřednictvím
webového rozhraní nebo jinak, a to až do skončení spolupráce podle této smlouvy, nejméně však po dobu trvání licence
dle této smlouvy. Po zrušení uživatelského účtu již nebude Nabyvatel osobní údaje Poskytovatele dále zpracovávat, ale
bude je uchovávat pro účetní a archivní účely ještě po dobu předepsanou zvláštními předpisy. Tyto údaje v rozsahu
jméno, příjmení a adresa je Nabyvatel oprávněn předat třetím osobám za účelem nabídky obchodu a služeb; s tímto
postupem může Poskytovatel kdykoli vyslovit nesouhlas. Poskytovatel má právo na přístup ke svým osobním údajům,
právo požadovat jejich opravu, právo požadovat vysvětlení a právo požadovat odstranění protiprávního stavu, jakož i
případná další práva stanovená předpisy na ochranu osobních údajů. Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních
sdělení e-mailem i poštou; tento svůj souhlas může kdykoli odvolat nebo znovu poskytnout. Ustanovení tohoto odstavce
se použijí na Poskytovatele pouze, není-li právnickou osobou.



  V. Ostatní a závěrečná ustanovení 

5.1 Tato smlouva se řídí právem České republiky, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami, sjednává se dobu neurčitou běžící od podpisu této smlouvy a lze ji vypovědět vždy ke konci ročního výročí
trvání smlouvy (tj. ke dni, který se svým dnem shoduje s dnem uzavření smlouvy, tj. s dnem, kdy tuto smlouvu podepsal
poslední z jejích účastníků) s výpovědní lhůtou jednoho měsíce s tím, že Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu
vypovědět nejdříve ke konci 2. roku trvání této smlouvy. Výpověď můžou obě strany podat elektronicky s tím, že
Poskytovatel tak musí učinit prostřednictvím svého registrovaného e-mailu na e-mail smlouvy@prodejhudbu.cz.

5.2 Poskytovatel nemá práva, která by mu případně měla plynout z ustanovení o neúměrném zkrácení a přebírá na sebe
nebezpečí případné změny okolností v souvislosti se závazky vzniklými na základě této smlouvy (tj. prohlašuje výslovně,
že svolil k výši protiplnění za své plnění z důvodu zvláštního zájmu na distribuci svého obsahu, a že práva Nabyvatele
budou trvat i pokud se změní okolnosti, za kterých byla tato smlouva uzavřena, ať se jedná o okolnosti osobní – např.
rodinné poměry – nebo společenské – např. ekonomický vývoj).

5.3 Poskytovatel se zavazuje, že nahradí Nabyvateli majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou nepravdivostí svých
prohlášení nebo porušením svých závazků obsažených v této smlouvě.

5.4 Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a podepsány oběma smluvními
stranami, jinak k nim strany nebudou přihlížet, není-li ve smlouvě uvedeno jinak; Nabyvatel si vyhrazuje právo namítat
neplatnost pro nedostatek formy i po započetí s plněním ústní dohody.

5.5 Pohledávky Poskytovatele z této smlouvy nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Nabyvatele postoupeny jiné
osobě.

5.6 Spory z této smlouvy a jejího porušení budou rozhodovat výlučně soudy České republiky. Práva a povinnosti z této
smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po
jednom obdrží každá smluvní strana. Strany stvrzují, že nebyla učiněna žádná ústní vedlejší ujednání ani přísliby.

5.7 Vyjde-li najevo, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné nebo zdánlivé, nemá to vliv na ostatní obsah smlouvy,
která zůstává nadále platnou, ledaže jde o ustanovení, které nelze od ostatního obsahu smlouvy oddělit.

  V Praze dne   V Praze dne 25. 01. 2017
    

  

SUPRAPHON a. s.
Ing. Libor Holeček, Prokurista  

  

Poskytovatel
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