Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Zhotovitel:
Jméno a příjmení:
adresa:
případně IČ:
případně DIČ:
bankovní spojení:
e-mail:
Objednatel:
Shining Pictures s. r. o.
Lomnického 1705/7, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 24161225
DIČ: CZ24161225
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 184308
spolu uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(1) Objednatel získal licenci k provozování systému 31s založeného na difúzní elektronické
distribuci audiovizuálních děl uvedených na stránkách Objednatele www.31s.cz (případně na
jiných internetových stránkách, o nichž bude Objednatel informovat), dále se tato
audiovizuální díla z nabídky Objednatele označují jen „AVD“.
(2) V souvislosti s výše uvedeným Objednatel objednává u Zhotovitele provedení díla – vytvoření
a zpracování digitální rozmnoženiny AVD dle volby Zhotovitele do formátu vhodného
k elektronické distribuci zvoleného Zhotovitelem (typicky .avi, .mp4 apod.), včetně
případného vytvoření souboru odkazujícího na zdroj elektronické distribuce (např. .torrent),
přičemž do takové digitální rozmnoženiny AVD bude zahrnut před začátek a na konec
příslušného AVD sdělení o možnosti za zhlédnutí AVD zaplatit prostřednictvím systému 31s,
resp. ILQ platby a o licenčních podmínkách Objednatele, za kterých lze AVD dále užít; název
souboru bude obsahovat označení „31s“. Takto zhotovená digitální rozmnoženina bude
následně Zhotovitelem nahrána na jeho vlastní nebo cizí server, odkud bude sdělována
veřejnosti internetovou sítí, k čemuž Objednatel poskytuje Zhotoviteli nevýhradní
neomezenou bezúplatnou podlicenci ve vztahu k příslušnému AVD, jeho záznamu a v něm
zařazených děl, záznamů a výkonů.
(3) Součástí podlicence podle odst. 2 je rovněž nevýhradní neomezené oprávnění k vytvoření,
rozmnožování a i samostatnému sdělování veřejnosti internetovou sítí titulků AVD nebo jejich
překladu do jakéhokoli jazyka.
(4) Rozmnoženina dle odst. 2 bude pořízena z jakékoli rozmnoženiny AVD, přičemž je Zhotovitel
oprávněn překonat i technické prostředky ochrany práv (např. Content Scramble System
u chráněných DVD nosičů).
(5) Cena díla se sjednává ve výši stanovené podílovou odměnou Zhotovitele z odměn vybraných
Objednatelem za zhlédnutí AVD, které bylo zpracováno právě Zhotovitelem, a to ve výši 7 %
z každé takové platby. Tato odměna se bude platit po celou dobu distribuce příslušného AVD

Objednatelem, nejdéle však po dobu trvání autorskoprávní ochrany AVD.
(6) Odměna dle odst. 5 je splatná 2 x ročně, zpětně za uplynulé kalendářní pololetí. Vyúčtování
odměny bude Zhotoviteli zpřístupňováno elektronicky prostřednictvím jeho uživatelského
účtu. Odměna bude zaplacena vždy do 60 dnů od skončení zúčtovacího období převodem na
účet Zhotovitele uvedený při registraci; bankovní poplatky spojené s převodem na bankovní
účet Zhotovitele nese Zhotovitel (budou odečteny od jeho odměny). Pokud bude ke dni
zdanitelného plnění Zhotovitel plátce DPH, je odměna splatná až na základě daňového
dokladu – faktury, kterou na svou odměnu Zhotovitel elektronicky vystaví a zašle Objednateli.
Objednatel následně zaplatí do 14 dnů od obdržení faktury odměnu Zhotovitele, navýšenou o
DPH.
(7) Pro případ, že by výsledek činnosti Zhotovitele představoval autorské dílo (včetně tvůrčího
zpracování Objednatelem poskytnutého autorského díla) poskytuje Zhotovitel jeho vytvořením
Objednateli bezúplatnou výhradní neomezenou licenci k jeho užití všemi způsoby, a to i po
zařazení do audiovizuálního díla nebo souboru nebo po spojení s jinými díly či prvky či po
zpracování nebo jiné změně, a to včetně reklamních a propagačních účelů, včetně spojení s
logy, značkami a obchodními firmami. Zhotovitel není oprávněn takový předmět sám užít,
zařadit do audiovizuálního díla ani jej poskytnout jinému; § 558 obch. zák. se nepoužije.
Objednatel není povinen poskytnutá svolení a poskytnutou licenci využít a je oprávněn práva z
licence poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo postoupit třetí osobě. Zhotovitel je oprávněn
odstoupit od této licence podle ustanovení § 53 autorského zákona nejdříve 10 let po předání
příslušného předmětu. Bude-li výsledkem činnosti Zhotovitele zvukový nebo zvukově
obrazový záznam, je majitelem práv výrobce takového záznamu od počátku Objednatel bez
povinnosti k placení jakékoli další odměny Zhotoviteli.
(8) V případě, že oprávnění Objednatele k digitální distribuci AVD zanikne (ať již z jakéhokoli
důvodu), zanikne i podlicence Zhotovitele podle této smlouvy a v takovém případě bude
Zhotovitel povinen zdržet se jakéhokoli dalšího rozmnožování nebo jiného užití AVD a
Objednatel nebude povinen platit Zhotoviteli jeho odměnu; sdělení o tom uveřejní Objednatel
na svých internetových stránkách www.31s.cz (případně na jejich změněné adrese, o níž dříve
informoval v souladu s odst. 1). Uveřejněním takového sdělení je Objednatel rovněž oprávněn
tuto smlouvu ve vztahu k určitému AVD vypovědět. V případě ukončení smlouvy ve vztahu
k určitému AVD tímto způsobem jsou strany mezi sebou vypořádány a Zhotovitel nebude mít
jakékoli další nároky na odměnu vyjma té, na níž vznikl nárok do doby ukončení distribuce
AVD Objednatelem. Zhotovitel sám v takovém případě odpovídá za to, že odstraní
rozmnoženiny AVD ze serverů, na které je nahrál.
(9) Tato smlouva se řídí na základě dohody stran obchodním zákoníkem.
(10) Tato smlouva se řídí právem České republiky a pro případ sporů se sjednává příslušnost
českých soudů – obecného soudu Objednatele.

