Smlouva o spolupráci
Smluvní strany:
Česká komora fitness, z. s.
IČO: 22766383
Se sídlem Ohradské náměstí 1628/7A, Stodůlky, Praha PSČ 155 00
Zastoupen Mgr. Janou Havrdovou, prezidentkou představenstva a Miroslavem Jirčíkem, členem
představenstva
e-mail: info@ceskakomorafitness.cz
(dále jako „ČKF“)
na straně jedné
a
……………..
IČO: …………..
Se sídlem: ……………………..
e-mail: ………………………...
(dále jako „člen ČKF“)
na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

SMLOUVU O SPOLUPRÁCI
(dále jako „smlouva“)

I.
Úvodní ustanovení
1.ČKF prohlašuje, že je spolek, jehož účelem je zastupování sektoru fitness a rozvíjení podmínek pro jeho
úspěšný rozvoj v oblastech komerčních i nekomerčních aktivit, obecné podpory sportu v České republice
jako veřejně prospěšné činnosti, zvyšování kvalifikace fitness profesionálů a kvality služeb poskytovaných
fitness sektorem a v obecně preventivní oblasti aktivní propagace pravidelné fyzické aktivity jako nedílné
součásti zdravého životního stylu, nenahraditelné součásti boje proti nadváze, obezitě a dalším
civilizačním chorobám.
2. Člen ČKF prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro členství v ČKF, které pro něj vyplývají
z platných stanov ČKF a je tak řádným členem, který je oprávněn uplatňovat svá práva a zároveň plnit své
povinnosti, a to jak vůči ČKF, tak vůči třetím osobám spolupracujícími s ČKF.
II.
Předmět smlouvy
1. Mezi ČKF na straně jedné a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s. a
INTEGRAM, nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových
záznamů, z.s. (pověřený kolektivní správou kolektivními správci OAZA a OOA-S smlouvami ze dne

18/12/2017, jakožto kolektivními správci, na straně druhé, byla uzavřena dne 27.3.2019 Kolektivní
hromadná licenční smlouva o veřejném provozování (dále také jako „Kolektivní smlouva“).
2. Předmětem Kolektivní smlouvy uvedené v předchozím odstavci je poskytnutí licence k veřejnému
provozování předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S, při jejich produkci ze
zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje podle § 20 ve spojení s
§§ 74, 78, 82 AZ a/nebo k provozování předmětů ochrany OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA a
OOA-S vysílaných rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového
či televizního vysílání podle § 23 AZ ve spojení s §§ 74, 78, 82 AZ autorského zákona, v těch
případech, kdy provozování předmětů ochrany nemá charakter programu, není určeno k tanci, a při
kterém díla neprovádějí výkonní umělci (DJ) a provozování předmětů ochrany je pouze doplňkovou
součástí jiných služeb, a proto případné vstupné nesouvisí bezprostředně s provozováním předmětu
ochrany, tj. Kolektivní smlouva se nevztahuje na pořádání diskoték (se vstupným i bez vstupného),
promítání filmových děl se vstupným i bez vstupného, koncertů, produkce hudebně dramatických děl a
jiné produkce dle § 19 AZ.
3. Člen ČKF podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl řádně seznámen s úplným obsahem Kolektivní
smlouvy a je si vědom práv a povinností, které pro něho z Kolektivní smlouvy přímo vyplývají.
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III.
Práva a povinnosti smluvních stran
ČKF touto smlouvou deklaruje, že na základě Kolektivní smlouvy bude členovi ČKF poskytnuta výhoda
spočívající v poskytnutí slevy ve výši 20% z celkové částky, která mu bude ze strany ČKF předložena
k uhrazení, a to na základě vyúčtování, které provede kolektivní správce, vždy po uplynutí třech
kalendářních měsíců dle předloženého hlášení ČKF. Sleva dle předchozí věty se vztahuje pouze na užití
předmětů ochrany související s provozováním Fitness či jiných sportovních aktivit kalkulovaných dle
sazebníku uvedeného v bodě 5.1. Kolektivní smlouvy.
Člen ČKF se zavazuje oznámit ČKF do 14 dnů po ukončení kalendářního čtvrtletí vyjma řádné
specifikace člena ČKF – označení člena: firma, IČ, DIČ, sídlo, dále rovněž název a adresu provozovny,
konkrétní rozsah užití předmětu ochrany. Informace uvedené v předchozí větě poskytuje člen ČKF
prostřednictvím objednávkového formuláře „Závazná registrace k autorským poplatkům“ (dále jen
„Hlášení“), který je dostupný pod odkazem http://registrace.kalkulacka-komorafitness.cz/ . Člen ČKF se
zavazuje dodržet termín stanovené v předchozí větě tak, aby byla ČKF schopna dodržet povinnosti a
lhůty vyplývající pro ni z Kolektivní smlouvy.
ČKF je oprávněna na základě řádně vyplněného Hlášení vystavit členovi ČKF zálohou fakturu, kterou je
člen ČKF povinen uhradit ve sjednané lhůtě splatnosti. V případě, že nedojde k uhrazení zálohové
faktury, bere podpisem této smlouvy člen ČKF na vědomí, že je ČKF oprávněna zbavit člena ČKF
okamžitě veškerých výhod pro něj plynoucích z Kolektivní smlouvy, jakož i přistoupit k vymáhání
pohledávek za členem ČKF.
V případě, že člen ČKF uvede v Hlášení chybné informace, které neodpovídají skutečnému stavu, a bude
tato informace ze strany kolektivních správců zjištěna, bere tímto člen ČKF na vědomí, že je povinen
uhradit odměnu stanovenou kolektivním správcem dle aktuálního sazebníku odpovídajícího aktuálnímu
stavu. V tomto případě není kolektivní správce povinen poskytnout členovi ČKF výhody dle Kolektivní
smlouvy. Zároveň bere člen ČKF na vědomí tu skutečnost, že v případě uvedení nepravdivých informací
do Hlášení za příslušné čtvrtletí, bude zbaven veškerých výhod dle Kolektivní smlouvy a zároveň je
povinen uhradit ČKF případnou újmu, která ČKF porušením povinnosti uvést údaje v souladu se
skutečností, vznikne.
Člen ČKF se podpisem této smlouvy zavazuje řádně a včas hradit ČKF určené částky, a to vždy,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bude zaslán příslušný daňový doklad. Daňový doklad bude
členovi ČKF zaslán prostřednictvím elektronické pošty na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy. ČKF
je oprávněna nastavit kratší lhůtu splatnosti.
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6. Člen ČKF si je vědom té skutečnosti, že ČKF, jakožto zprostředkovatel není nikterak povinna hradit dílčí
závazky jednotlivých členů ČKF ve prospěch kolektivních správců a je tak oprávněna okamžitě zahájit
vymáhání dílčích pohledávek člena ČKF soudní cestou, a to zejména za účelem splnění veškerých
závazků vůči kolektivním správcům dle Kolektivní smlouvy.
7. V případě, že se člen ČKF dostane do prodlení s hrazením služeb dle předloženého vyúčtování, resp. dle
příslušného daňového dokladu, tj. nedodrží sjednanou splatnost 14 dnů, a poruší tak zároveň své
povinnosti pro něj z Kolektivní smlouvy vyplývající, je v tomto případě povinen uhradit ČKF smluvní
pokutu ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
bude člen ČKF ze strany ČKF k uhrazení smluvní pokuty vyzván. Uhrazením smluvní pokuty není
dotčeno právo ČKF na náhradu újmy, která ČKF z důvodu porušení povinnosti člena ČKF vznikne.
8. V případě, že poruší člen ČKF jakoukoliv dílčí povinnost dle této smlouvy, jakož i dle Kolektivní
smlouvy, je ČKF oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit. V tomto případě, budou veškeré
výhody ve prospěch člena ČKF okamžitě zrušeny.

IV.
Trvání a zánik této smlouvy
1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to po dobu trvání Kolektivní smlouvy dle čl. II této
smlouvy, tj. ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami do 31.12.2019, s tím, že je
člen ČKF povinen provést Hlášení za poslední čtvrtletí, které bude v souladu s čl. III odst. 3 předloženo
ČKF nejpozději do 14.1.2020.
2. Tato smlouva může být předčasně ukončena vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
3. ČKF je oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že bude ze strany člena ČKF
porušena jakákoli povinnost stanovená touto smlouvou, jakož i Kolektivní smlouvou. Člen ČKF je
v tomto případě povinen uhradit veškeré závazky vůči ČKF, a to nejpozději do 10 dnů ode dne
ukončení této smlouvy ze strany ČKF.

V.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky touto smlouvou výslovně neřešené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Tato smlouva může být měněna jen písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Písemná forma platí i pro její ukončení.
3. Tato smlouva o třech stranách byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a omylu prosté vůle, na důkaz
čehož připojují své podpisy.
V ………………. dne …………………..

……………………………….
Česká komora fitness, z.s.
Zastoupena
Mgr. Janou Havrdovou, prezidentkou představenstva
Miroslavem Jirčíkem, členem představenstva
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………………………………..
………………………

