Smlouva o vzájemné spolupráci při prodeji MIDI souborů
Internetový server hudba.hradiste.cz (www.midisoubory.cz)
Stanislav Lopata, Zerzavice 1941, 686 01 Staré Město, IČ: 124 14 221
dále jen „Provozovatel“
a autor midi souborů
Jméno____________________________ E-mail_________________________________________
Ulice___________________________________________________________________________
PSČ + OBEC____________________________________________________________________
Č.obč.průkazu ________________ Bankovní účet______________________________________
dále jen „Partner“
uzavírají dle § 269 odst.2 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění, tuto smlouvu
o vzájemné spolupráci při prodeji midi souborů.
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů při zprostředkování prodeje midi souborů
Partnera přes internetový server Provozovatele.
II.
Závazky Provozovatele
1. Provozovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Partnerovi prezentaci jeho midi souborů na
internetovém serveru a poskytnout platební systém pro prodej souborů uživatelům serveru.
Všechny náklady s provozem internetového serveru a platebního systému hradí Provozovatel.
2. Provozovatel umožní Partnerovi on-line přístup k přehledům o prodeji jeho souborů a zavazuje se
platit Partnerovi podíl na příjmech za prodej souborů, a to způsobem a ve výši sjednané v článku
IV. této smlouvy.
3. Provozovatel zajistí ošetření autorských práv autorů zastupovaných Ochranným svazem
autorským (OSA) a zajistí odvedení těchto plateb v souladu s ustanovením § 95 a násl. zákona č.
121/2000 Sb.
4. V případě závad nebo poruch serveru se Provozovatel zavazuje neprodleně zahájit práce na jejich
odstranění.
5. Provozovatel se zavazuje dbát o dobré jméno Partnera a vyvarovat se jakékoliv činnosti, kterou by
mohla Partnerovi vzniknout újma.
III.
Závazky Partnera
1. Partner se zavazuje poskytnout Provozovateli své funkční midi soubory ve standardu GM nebo
XG ve formátu SMF0 nebo SMF1, označené (c), rokem výroby a svou značkou nebo jménem za
účelem nabídky a prodeje prostřednictvím internetového serveru. Okamžikem zaplacení midi
souboru uděluje nevýhradní licenci k užití svého díla v jedné kopii kupujícím uživatelům.
2. Partner výslovně prohlašuje, že ošetřil veškerá práva k duševnímu vlastnictví v rozsahu
nezbytném k naplnění účelu této smlouvy, že nepoužil neoprávněně jiného díla či jeho části a je
oprávněn umožňovat prodej a používání midi. Na své midi soubory poskytuje reklamační záruku.

3. Partner výslovně prohlašuje, že prodejem a užitím midi souborů dle této Smlouvy nedojde k
zásahu do práv třetích osob. V případě, že k zásahu do práv třetích osob dojde, zavazuje se
Partner, že nahradí škodu, která Provozovateli vznikne v souvislosti s nároky třetích stran z titulu
porušení jejich chráněných práv.
4. Partner bude dbát o dobré jméno Provozovatele, zejména se vyvaruje jakékoliv činnosti, kterou
by mohla Provozovateli vzniknou újma. V případě jakéhokoliv řízení proti Provozovateli ve věci,
která má přímou nebo nepřímou souvislost s poskytováním služeb Partnerovi, bude Partner
spolupracovat s Provozovatelem s cílem příslušnou věc vyřešit, přičemž obě strany budou
společně hájit své dobré jméno.
IV.
Finanční vyrovnání.
1. Provozovatel se po dobu trvání této smlouvy zavazuje vyplatit Partnerovi peníze získané prodejem
jeho midi souborů. Z prodejní ceny midi souboru se odečte 10 Kč na autorský poplatek dle
platného sazebníku OSA a na režii serveru a zbývající část se přičte na konto Partnera. Prodejní
ceny jednotlivých midi souborů určuje Partner a určí je při předání nových midi souborů
Provozovateli k zařazení na server.
2. Podkladem pro vyúčtování mezi Provozovatelem a Partnerem jsou přehledy vzniklé výpisem
záznamů z databáze prodeje uživatelům.
3. Finanční vyrovnání bude probíhat v minimální výši 500 Kč dle zaslané žádosti Partnera o
vyplacení částky za stahování jeho midi souborů. Platba bude zapsána na registrační konto
Partnera a odeslána na bankovní účet Partnera do tří pracovních dnů.
V.
Trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem jejího podpisu.
2. Kterákoliv smluvní strana může tuto smlouvu jednostranně vypovědět ke dni doručení písemné
výpovědi se specifikací porušení ujednání sjednaných v této smlouvě.
3. Bez udání důvodu lze smlouvu vypovědět rovněž písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní
straně s tím, že smlouva končí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná
běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.
4. Po ukončení platnosti smlouvy jsou strany povinny vypořádat si dosud neuhrazené závazky dle
této smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy touto smlouvou přímo neupravené se řídí obecnými ustanoveními obsaženými
v obchodním zákoníku.
2. Tato smlouva je považována oběma stranami za důvěrnou a žádná ze smluvních stran znění této
dohody neposkytne třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

V Uherském Hradišti dne _________________

-----------------------------------Provozovatel

-------------------------------------Partner

