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!,ntergram }]ežáyislá §polečnO§

41konných:umě|cú
a výrobců zvtikových

a žvukové,ObíOiových záznamů, r,sl

Klinenl§ká ]207li0. 110 00 Píaha 1

lel.:2l1: B71 g40

e"maíl: inlergram@ intěr§íam.cz
wyilť.lnteígíam,c2

lČi 005377i2
DtČ: cZ00537i72
§ank, spoj.: ČSOB a,s.

Č. účtu: 16796582410300

dále jen INTERGRAM

a

Provozovatel veřejné produkce - firma (dle obchodního rejstříku nebo živnostenského listu)

Adresa provozovatele - sídlo/místo podnikání
Město
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Psc Telefon

Korespondenční adresa
Město

Praha 10

Ulice

Ruská 2412185
Email

27 1019111 reditel@ipvz.cz

i! sialo společnosti ] line
Ulice

2412l85
Psč

t10000 l
Statutární zástupce právnické osoby Uednatel apod,) nebo zástupce provozovatele - příjmení a jméno

lc
Malina

23841
dále jen'provozovatel'

Celková částka za P.L.:
Typ veřejné Přílohový
produkce |ist č.E]n

uzavíraji Podle zákona Č,121l200O Sb., o právu autorském,.o_práve_ch souvisejících s právem autorským a o změně některyich zákonú v platném
znění (dálejen'autorskýzákon') azákonač.8gl2}12Sb.,občanskýzákoník(Óálejen',,občanskýzákáník)tentá

dodatek k hromadné smlouvě č. 11'|1553277
čt. l

1) V čl. lV smlouvy se mění odst. 1), který zní:

,,Jako odměnu výkonným umělcŮm, vlirobcŮm a autorům_za udělení oprávnění k užití rnj,konů, záznamů a děl podle této smlouvy se provozovatel
zavazuje uhradit lNTERGRAMu Pro rok 20'16 částku odměny v souladu s Čl. lV odst. 3 smlouvy, následulícím způsorem:

Typ veřejné Přílohový
píáaux"ó ii"lÉ. 

- ' Celková částka za p,L,:

E]

Odměna pro rok 2016 za udělení ík užití výkonů, záznamú a děl podle této smlouvy je stanovena vsouladu s Čl
základě ÚdajŮ uvedených provozovatelem v přílohových listech této smlouvý, které jsou nedílňou součástí této smlouvy

a Provozovatel se ji zavazuje.uhradit jedním ze zPŮsobŮ uvedených v odstavci 2 tohoto článku pod písmeny a) (pouze pro provozovatele, ktený
Provozuje veřejnou produkci déle jak 6 kalendářních měsíců v roce 2016) a b), ktenj,si zvolí při poopisu iolroto áooatt<u.,,

2) V čl. lV smlouvy se mění odst, 2a) a b), který zní:

,,2a) provozovatel sezavazujeuhraditodměnuprorok2016zaudělení oprávnění kužití vlikonů, záznamůaděl podletétosmlouvyuvedenouv
předchozím odstavci sníženou o 5% slevu, žn. platbu ve výši 103 901 Kč bez DPH, DPH činí 21 819, Kó,

125 720,00 KÓ (zaokrouhlit na koruny) najednou do 30 dnů od podpisu smlouvy. Neuhradí_li provozovatel odměnu

Kč
Kč
Kč
Kč

Kč bez DPH, DPH činí

Kč (zaokrouhlit na koruny).

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

. lV odst, 3 smlouvy a na

Kč,a clnl:

celkem:

109 359,68

132 337,00

22 967,63

nebo rodné číslo (bez lomítka)

2

ve výŠi a v době jak je uvedeno v předchozí větě, stává se prvním dnem prodlení s její úhradou (tj. 31. den po podpisu smlow) splatná částkabez 5% slevy.

o



2b) provozovatel se zavazuje uhradit odměnu pro rok 2016 za udělení oprávnění k užití rnýkonů, záznamů a děl podle této smlouvy uvedenou vpředchozím odstavci

v celkem l-i-lsplátkách, a to:

1, splátka ve výši 125 720,00 Kč včetně DPH 2, splátka ve výši Kč včetně DPH
3.splátkau"u1isiFKčvčetněDPH4'splátkau"u,,.,ffiKčvčetněDPH
(splátkyzaokrohtitna@tak,abysoučetvšechsplátekbylrovenceltffi"J'.i'u*,..
této smlouvy) splatných v dále označených termínech:

14.února il í4.května [J í4.srpna [ í4.Iistopadu f roku E
jiné [

3) V čl. lV smlouvy se mění odst, 4), který zní:

,,4) V případě neuhrazení jedné splátky podle tohoto Článku se stává prvním dnem prodlení s její úhradou splatný celý zbytek odměny,

Platbu odměny podle tohoto Článku uhradí provozovatel složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet |NTERGRAMu vedený u čsoB, a.s.,divize PoŠtovní s.pořilelny, Ó. ÚĎtu 'l67965824lo3o0, k.s. 0558, s variabilním symbolem uvedeným v záhlavísmlouvy, |NTERGRAM zašle
Provozovateli daňoqý doklad - fakturu do 1 5 dnů ode dne zdanitelnéhoplněnÍ. tnrrRoRnM je vedený u Městského soudu v praze, sp. zn. L 248.VYkonává kolektivní sPrávu na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ÓR č. j, 32ogt2oo1, které nabylo právní moci dne 23. 3. 200.1, vydanéhopodle zákona č. 12112000 Sb.

Způsob úhrady odměny
(označtezpůsob úhrady) |*7 bezhotovostním převodem fl složenkou

4) Ostatní ustanovení smlouW zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

čl. tt
1)Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a postupuje se podle něj

od ríl20í6 l ao FTtzzotsl
2) Tento dodatekJe vYhotoven ve dvou r4itiscích, znichžkaždáze smluvních stran obdrži po jednom vyhotovení.

3) Smluvní stranY shodně ProhlaŠujÍ, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání pod|ejejichsvobodné vŮle, urČitě, váŽně a srozumitelně, nikoli vtísni azáÁapáan| nevýňoanýc'h'podmíňek.

Datum 2. ý. 2o
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Veřejná produkce tvpu A-r*] č[ 1- Nerávislá spo!9čnorl
ríkonných Umě|cú
a ýý.obcú zvukových
a 4úi(ově obrazových Záznahú, 2,s,

Kfinenlská 1207/10 11o00Píah6 1

tel.:22] 871 940
efr ii: inlérgíam€ i4leíglan,a?

,lÓ:00537772
DlČ: czo0537772
Bank_ 9poj,j Č§o8 a,§,
c účfu: l67965824i0300

Veškeréprodukce'kdeužitízáznamŮsloužíjako,kulisa'anenívybíránoVstUpnénapř.restauracefu
dopravní prostředky a ozvučení fitcenter, bazénů, koupališť, kluzišt'apod.
provozovatel veřejné produkce - obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjmení podnikatele - fyzické osoby)

Druh veřejné produkce

lČ nebo rodné číslo (bez lomítka)

00023841
Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce

Ev. ex 1 61 1 801 026

Restaurace |__] Prodejna J Hotel, ubytovací ,urir"ni ý} O.t.tní iJ

PSč Teleíon

261092111
- jméno a příjmení

Adresa místa konání veřejné produkce - město, ulice,
Město

číslodomu

h4oool
Vedoucí provozovny

Ulice

cká 743115
Email

vz.cz

-\_T-
>:
cD-
l-

@:
J-

ProJoi j9,- !9_(q, měsi9.1q0 Provozni dny (označte křížkem)
oo |1.1.2016 | oo lst.tz.zots I eo [ út I st i7 čt ý ea p so p] r,re IProvozní doba od - do (hodiny, minuty) Sezónní přerušení přovozu (den, měsíc)
oo [--__-l oo l--___l .d [------ o. ř-l* l---l ao [------__l
Velikost obce, ve které se nacházi daná provozovna

|] oo t ooo obyvatel I t ool až 1 00000 obyvatel iý] nad .l 00000 obyvatel

Zvukovézařízeni vč. 2 ks reproduktorů

I

zv ukov ě obr azov é zaří zeni
1 3, Počet ks

1. Počet ks

2

Reproduktor nad 2 ks
5. Počet ks

zvukově obrazové zařízení
9. Počet ks

2. počet měsiců užití v roce

1

6, počet měsiců užilí v roce

12
s TV tunerem a s úhlopříčkou do 128 cm Včetně

10. Počet měsíců užjtí v roce

3. Měsíční sazba v Kč

1a5,79

7. Měsíční sazba v Kč

35,51

1 1, Měsíční sazba v Kč

4. Částka

3 978,96

částka

,tz, částka

0,00

z+. částka

0,00

s TV tUnerem a s úhlopříčkou nad í 28 cm a
14. Počet měsíců užití v roce

318,15
zadní či přední pro.iekce o úhlopříčce do 2OO cm včetně

í28 cm Včetně
23. Měsíční sazba v Kč

68,11

Zadní či přední projekce o úhlopříčce nad 2OO cm
17. Počet ks

0

1 5, Měsíční sazba v Kó

761,98
16 částka

1 9. Měsíční sazba v Kč 20. částka

1 524,96 0,00
Doplňkové zařízení k základnímu 2vukově obrazovému zařízení - s úhlopříčkou do
21. Počet ks 22. Počet měsíců užití v roce

Doplňkové zařízení k základnímu zvukově obrazovému zařízení - TV s úhlopříčkou nad
25. PoČet ks 26. Počet měsíců užití v roce

'l28 cm nebo zadní ói přední projekce o úhlopříčce do 20O cm včetně
27. Měsíční sazba v Kč 28. částka

120,97 0,00
DoPlňkové zařizeni k základnimu zvukově obrazovému zařízení - zadní či přední prolekce o úhlopříčce
29. Počet ks 30. Počet měsíců užití v roce

nad 200 cm
31. Měsíční sazba v Kč 32. cástka

0,00226,38

33. ČáStka v Kč celkem (položky 4 + 8 + 12 +16 +20+24+28+32) (bez DPH) 4 833,60

o

2
64

0 0

0 0,00

í8. počet měsíců užjtí v roce

0 0

0 0

0

za lNTERGRAM

15

Provozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů

!ntergram

za provozovatele

Datum l
Datum



ná produkce typu M

|t' 
č [-,_-. 

i

UŽití zvukot4,ch a zvukově obrazových záznamů na poko.jích ubytovacích zařízení

K'iň€nlská 1207/10. 1 10 00 Pl!ha 1

{el,:22l 871 9{0
e-ruil: ;nteígřám@ inlerglam.cz
v/ww,inleaglam,c2

Ev. ex. 1 61 1 801 026

Provozovatel veřejné produkce - obchodní firma (název společnosti nebo jméno a příjrnení podnikatele - fyzické osoby)

lnstitut raduálního vzdělávání ve zdravotnictví
lČ nebo rodné číslo (bez lomítka)

00023841
Popis

Název provozovny, ve které se konají veřejné produkce

HotellLF
Adresa místa konáníveřejné produkce - město, ulice, čísto domu

Město

PsČ

lT400o 
--l

Vedoucí provozovny

Praha 4
TeIefon

261092111
- jméno a příjmení

Provoz od - do (den, měsíc, rok)

2, počet měsíců užití v roce
,|

6. počet rltěsíců užití v roce

12

oo ltr:ots-_-l o" lsllrro16_l
Provozní doba od - do (hodiny, minuty)

oo[---ld"l--l
zvukově technické zařizení
1. Počet ks 2, Počet m

zvukově obrazové tech, zařízení
5. Počet l<s

9. Cetnost využití ubytovacích prostor

,í0. Částka v Kč celkem (položky 4 + 8) (bez DPH)

55,00

za lNTERGRAM

Datum 
1

MUDr. AnionířMulha, Ph.D,, ffiffiovozovatel odpovídá za správnost uvedených údajů
POStgracillilll, ;i ;r l;de!áúání

Vt, / i,. /il,i,,|.lIclVI
|.l)cildisi\.ji

1tjO J! P; ,..i,.. ;j :-1iJ§],,ii 95

Ulice

Buděiovická 743l15
Email

red cz

11,87

7. Měsíční sazba v Kč 8. Cástka

104 536,0843,34

104 536,08

lil, Fu
Provozní dny (označte křížkem)

eo P út M st M čt P ea P so B Ne B
Sezónní přerušení provozu (den, měsíc)

ool------l oo l-----|ool-------_l oo l-------_-l
3. Měsíční sazba v Kč

---
J:§-
s| 

-
9'I

@:o-
lIo:
|:i _9r-

!!-
4. Částka

0

201

!ntergram NóžáVislá spc'očnosi
výkonných Umě!cJ
a ťrobcú?vnko!ých

lČi 00537ř2
DlÓ: žZOB5311J2
Bank, spDj,: cs08 a.s,
c. úč|u: l67965824/0300

= r------- 0,0ol

za provozovatele tt S ";.;i:, ťi]'!§

Datum /l,/L,


