OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY
pro koncové komunitní uživatele filmů
společnosti
ARTinii Production s.r.o.
IČO: 03409759
se sídlem: Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 231255
pro nákup podlicencí k užití filmů prostřednictvím on-line obchodu umístěného na
internetové adrese www.artinii.com nebo www.artinii.cz
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní a licenční podmínky (dále též „Podmínky“) společnosti ARTinii
Production s.r.o., IČO: 03409759, se sídlem: Hybernská 1034/5, 110 00 Praha 1, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 231255 (dále jen
„ARTinii“) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě registrace a užívání
uživatelského účtu a současně v souvislosti či na základě pod-licenční smlouvy (dále jen
„Pod-licenční smlouva“) uzavírané s Vámi prostřednictvím internetového obchodu s
názvem „ARTinii Film Marketplace“, provozovaného společností ARTinii na webové
stránce umístěné na internetové adrese www.artinii.com nebo www.artinii.cz (dále též
„Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též „Webové
rozhraní obchodu“).
1.2. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v Pod-licenční smlouvě. Odchylná
ujednání v Pod-licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
1.3. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Pod-licenční smlouvy. Pod-licenční
smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Pod-licenční smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce.
1.4. Znění Podmínek může ARTinii měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.
1.5. Internetový obchod „ARTinii Film Marketplace“ je určen pouze pro právnické osoby
a/nebo fyzické osoby starší 18 let. Fyzické osoby mladší 18 let nejsou oprávněny využívat
služeb internetového obchodu „ARTinii Film Marketplace“. Proto, jste-li fyzickou
osobou, stvrzujete, že jste dosáhl věku alespoň 18 let. Jste-li fyzickou osobou mladší 18
let, jste povinni přerušit/ukončit registraci Uživatelského účtu a rovněž objednávání
projekce filmů.

2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě Vaší registrace provedené na Webové stránce můžete přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete zasílat Objednávky
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projekcí filmů z nabídky Webového rozhraní obchodu (dále jen „uživatelský účet“).
2.2. Při registraci uživatelského účtu můžete v jednotlivých krocích či fázích vkládat,
vyplňovat, odesílat či potvrzovat Vaše identifikační údaje či jiné požadované informace a
údaje, které ale musí být správné a pravdivé; údaje a informace uvedené ve Vašem
uživatelském účtu považuje ARTinii za správné. Před odesláním jakýchkoliv dat a
informací jste oprávněni je zkontrolovat a změnit, včetně možnosti detekovat a opravit
chyby při jejich zadávání. Údaje jste při jakékoliv jejich změně povinni aktualizovat.
2.3. Přístup k Vašemu uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste
povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho
uživatelského účtu.
2.4. Nejste oprávněni umožnit využívání Vašeho uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. ARTinii může zrušit Váš uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský
účet déle než 12 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušujete své povinnosti z Podlicenční smlouvy (včetně Podmínek).
2.6. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Váš uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového
vybavení ARTinii a/nebo nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru třetích stran.
3.

WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU A OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nabízených filmech, a to včetně uvedení
cen jednotlivých projekcí. Ceny projekcí filmů jsou uvedeny včetně všech souvisejících
poplatků bez daně z přidané hodnoty. Ceny projekcí filmů zůstávají v platnosti po dobu,
kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena
možnost ARTinii uzavřít Pod-licenční smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.2. Veškerá nabídka projekcí filmů na Webovém rozhraní obchodu:
a) se může v čase měnit; ARTinii nezaručuje dostupnost filmů, resp. projekcí filmů z
aktuální nabídky Webového rozhraní obchodu, přičemž konkrétní Objednávka
konkrétního filmu, resp. projekce konkrétního filmu nebo filmů v konkrétní době a
rozsahu podléhá potvrzení ze strany ARTinii, a dále
b) je informativního charakteru; nejste povinni objednat si projekce filmů ani uzavřít
Pod-licenční smlouvu ohledně projekcí těchto filmů. Ustanovení § 1732 odst. 2
Občanského zákoníku se nepoužije.
3.3. Pro objednání projekce filmu/filmů v jednotlivých krocích vyplníte požadované
informace a údaje v tzv. objednávkovém formuláři Webového rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o
a) o místě/území konání projekce,
b) o počtu projekcí apod.,
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c) o platebních povinnostech a nástrojích apod.
(souhrnně dále též „Objednávka“).
3.4. V průběhu vyplňování Objednávky je Vám v některých krocích umožněno zkontrolovat
a měnit údaje, které jste do Objednávky vložili, a to i s ohledem na Vaši možnost zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Vyplňované údaje a informace
považuje ARTinii za správné. Objednávku dokončíte a uskutečníte/odešlete kliknutím na
tlačítko „ZAPLATIT“, kdy budete přesměrováni na platební bránu.
3.5. Dokončením, uskutečněním a zasláním Objednávky potvrzujete, že se Podmínky stanou
součástí Pod-licenční smlouvy, že jste s nimi řádně seznámen, považujete je za jasné a
srozumitelné, zavazujete se je přijmout a akceptujete všechny právní podmínky platné a
účinné v době dokončení a odeslání Objednávky.
3.6. ARTinii Vám po obdržení Objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to
na adresu Vaší elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce (dále
jen „Vaše elektronická adresa“).
3.7. ARTini Vás může vždy v závislosti na charakteru Objednávky (počet projekcí, souhrnná
výše ceny projekcí apod.) požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně
či telefonicky).
4.

VZNIK/UZAVŘENÍ PODLICENČNÍ SMLOUVY
4.1. Pod-licenční smlouva a na jejím základě vzniklý pod-licenční právní vztah vzniká
odesláním řádně vyplněné a dokončené Objednávky (kliknutím na tlačítko
„ZAPLATIT“) a řádným zaplacením souhrnné ceny za poskytnutí podlicence
uskutečněné prostřednictvím platební brány způsobem a za podmínek uvedených
v čl. 9. Podmínek. Takto vzniklý právní vztah se řídí těmito Podmínkami a podpůrně též
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a autorského zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
4.2. Poskytujete souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Podlicenční smlouvy. Náklady, které Vám vzniknou při používání prostředků komunikace na
dálku v souvislosti s uzavřením Pod-licenční smlouvy (náklady na připojení k internetu,
náklady na telefon) nesete výlučně ze svého.
4.3. Uzavření Pod-licenční smlouvy bez sjednávání všech jejích náležitostí stanovených
Občanským zákoníkem a/nebo autorským zákonem je ve smyslu § 1726 občanského
zákoníku vyloučeno. V souladu s §1740 odst. 3 občanského zákoníku společnost ARTinii
(a rovněž společnost Digsen v zastoupení společnosti ARTinii, blíže viz čl. 6.3 Podmínek)
vylučuje přijetí nabídky se změnou nebo odchylkou (nad rámec předvyplněných údajů a
informací obsažených v Objednávce). Jakékoli doplňky, změny nebo úpravy, které
povahově či věcně nepatří do vyplňovacích oken (mezer) v Objednávce nebo které jsou
svou povahou či vzhledem k jejich zařazení do příslušného vyplňovacího okna (mezery)
v Objednávce věcně nesprávné, nejsou součástí Pod-licenční smlouvy a nejsou závazné.
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4.4. Žádné z ustanovení těchto Podmínek neomezuje právo společnosti ARTinii (a/nebo
společnosti Digsen, blíže viz čl. 6.3 Podmínek) uzavřít jakoukoli licenční nebo podlicenční smlouvu s kýmkoli za individuálně sjednaných podmínek v individuálně
sjednaných případech. Ustanovení individuálních smluv sjednaných v individuálních
případech (nikoliv způsobem a dle těchto Podmínek) odchylující se od těchto Podmínek
mohou být v takových případech platně dohodnuta s tím, že ustanovení takových
individuálně sjednaných smluv mají přednost před ustanoveními obsaženými v těchto
Podmínkách.
5.

FILMY
5.1. Předmětem Pod-licenční smlouvy a na jejím základě vzniklého pod-licenčního vztahu je
takový film nebo takové filmy, které jsou uvedeny ve vyplněné a odsouhlasené
Objednávce, přičemž popis, technické údaje a další parametry takového filmu či takových
filmů jsou uvedeny ve vyplněné a odsouhlasené Objednávce (souhrnně dále též „Film“
v čísle jednotném).
5.2. Filmem se z hlediska výčtu jednotlivých předmětů autorskoprávní či jiné právní ochrany,
k nimž je Pod-licenční smlouvou poskytována podlicence, rozumí:
a) zvukově-obrazový záznam audiovizuálního díla (práva výrobce),
b) audiovizuální dílo samotné (práva režiséra),
c) veškerá ostatní audiovizuální autorská díla užitá v rámci audiovizuálního
díla/záznamu, s výjimkou hudebních děl s textem nebo bez textu, jsou-li majetková
práva nositelů práv spravována na určitém území příslušným kolektivním správcem
(tj. zejména, nikoliv však výlučně literární předloha, námět, scénář, kostýmy,
architektura a výprava, kamera, střih, light-desing, výtvarné řešení, fotografie apod.)
d) umělecké výkony účinkujících herců, tanečníků, hudebníků, zpěváků, artistů či jiných
výkonných umělců
e) umělecká díla, umělecká vystoupení a jiné chráněné předměty duševního nebo
nehmotného vlastnictví, včetně předmětů obecné ochrany osobnosti chráněné
občanským zákoníkem.
Příkladem Filmu může být celovečerní hraný a/nebo animovaný film, hudební film,
televizní seriál, televizní pořad, dokument, hudební klip, záznam hudebního koncertu,
záznam divadelní inscenace, reklama, trailer, upoutávka apod.
5.3. Pro vyloučení pochybností výslovně uvádíme a upozorňujeme na skutečnost, že součástí
Filmu a oprávnění (podlicence) poskytované na základě Pod-licenční smlouvy zakládající
pod-licenční vztah upravený těmito Podmínkami není žádné autorskoprávní ani jiné
oprávnění k výkonu práva užít hudební díla s textem nebo bez textu, jsou-li taková díla
součástí filmu a jsou-li majetková práva nositelů práv spravována na určitém území
příslušným kolektivním správcem.
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5.4. Uzavřením Pod-licenční smlouvy způsobem popsaných v těchto Podmínkách je Vám
poskytnuto oprávnění (podlicence):
a) k výkonu práva užít Film dle konkrétní specifikace obsažené v čl. 5, odst. 5.1.
Podmínek,
b) ve vztahu k jednotlivým předmětům autorskoprávní či jiné právní ochrany zahrnutých
či jinak obsažených v rámci Filmu dle konkrétní specifikace obsažené v čl. 5, odst. 5.2.
Podmínek,
to vše způsobem, v rozsahu a za dalších podmínek uvedených v Podmínkách.
6.

SMLUVNÍ STRANY PODLICENČNÍ SMLOUVY
6.1. V závislosti na volbě/výběru konkrétního Filmu v Objednávce mohou být způsobem
dále popsaným v těchto Podmínkách uzavřeny Pod-licenční smlouvy (a vzniknout právní
vztahy) mezi Vámi na straně jedné a mezi dvěma různými osobami na straně druhé. Tyto
Podmínky přitom upravují a řídí se jimi Pod-licenční smlouvy a na jejich základě vzniklé
právní vztahy nacházející se mezi Vámi na straně jedné a mezi oběma osobami na straně
druhé v závislosti na volbě/výběru konkrétního Filmu (není-li v Podmínkách uvedeno
výslovně jinak).
6.2. Zvolíte-li v Objednávce Film s označením/poznámkou „Licence ARTinii“, má Podlicenční smlouva a na jejím základě vzniklý právní vztah následující charakter a náležitosti:
a) právní vztah vzniká mezi Vámi a ARTinii na základě uzavření Pod-licenční smlouvy
způsobem popsaným v těchto Podmínkách, kde Vy jste nabyvatelem pod-licence
k užití Filmu a ARTinii je poskytovatelem pod-licence k užití Filmu,
b) ARTinii je v tomto právním vztahu distributorem odvozujícím své oprávnění
k uzavření Pod-licenční smlouvy s Vámi od skutečnosti, že je sama přímým
nabyvatelem (držitelem) podlicence k užití Filmu na základě licenční nebo podlicenční smlouvy uzavřené s poskytovatelem licence, od něhož získala oprávnění
(licenci nebo podlicenci) k užití Filmu s právem poskytovat oprávnění (podlicence)
k užití Filmu dále Vám anebo jiným koncovým komunitním uživatelům,
c) poskytovatelem oprávnění (licence nebo podlicence), od nějž společnost ARTinii
získala oprávnění (licenci nebo podlicenci) k užití Filmu s právem poskytovat
oprávnění (licenci nebo podlicence) k užití Filmu dále Vám anebo jiným koncovým
komunitním uživatelům se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, jímž může
být výrobce (producent nebo koproducent) nebo distributor nebo jiný oprávněný
vykonavatel majetkových práv k užití Filmu anebo jiný oprávněný nabyvatel licence
k užití Filmu s právem poskytovat podlicence k užití Filmu dále třetím osobám (dále
též „Poskytovatel licence“).
6.3. Zvolíte-li v Objednávce Film s označením/poznámkou „Licence Digsen“, má Podlicenční smlouva a na jejím základě vzniklý právní vztah následující charakter a náležitosti:
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a) pod-licenční vztah vzniká mezi Vámi a společností Digsen s.r.o., se sídlem
Drahobejlova 1894/52, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 271 99 517, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103885 (dále
též „Digsen“) na základě uzavření Pod-licenční smlouvy způsobem popsaným
v těchto Podmínkách, kde Vy jste nabyvatelem pod-licence k užití Filmu a společnost
Digsen je poskytovatelem pod-licence k užití Filmu,
b) společnost ARTinii není smluvní stranou Pod-licenční smlouvy uzavřené mezi Vámi
a společností Digsen způsobem popsaných v těchto Podmínkách a není ani tudíž
účastníkem právního vztahu mezi Vámi a společností Digsen,
c) ARTinii způsobem popsaným v těchto Podmínkách uzavírá Pod-licenční smlouvu
s Vámi pouze jako přímý zástupce společnosti Digsen na základě smlouvy o přímém
zastoupení uzavřené se společností Digsen, od níž získala oprávnění zastupovat
společnost Digsen jejím jménem a na její účet, a to při uzavírání Pod-licenčních smluv
k užití Filmu s označením/poznámkou „Licence Digsen“ s Vámi nebo jinými
koncovými komunitními uživateli.
7.

DRUHY/ZPŮSOBY UŽITÍ
7.1. Oprávnění (podlicence) k užití Filmu se vztahuje pouze a výlučně na provozování Filmu
ze záznamu a přenos tohoto provozování záznamu podle ustanovení § 20 odst. 1 a 2
autorského zákona, tj. provozování Filmu ve formě projekce technicky uskutečněné
s využitím softwarového přehrávače s názvem „Artinii Cinema Player“, a to pouze a
výlučně v rámci tzv. „non-theatrical“ forem provozování, tj. prostřednictvím projekcí
realizovaných před přímým publikem pouze na těchto místech nebo v těchto prostorách:
školy, univerzity, vysoké školy, školky/dětské skupiny, jesle, filmové kluby/společnosti,
malá kina (pouze pokud je projekce součástí širší akce, tj. festival, výstava, projekce pro
konkrétní skupinu lidí-důchodce. atd.), knihovny, věznice, restaurace, noční kluby, bary,
hospody, karaoke pokoje, kavárny, lázně, parky a obdobná volnočasová prostranství,
maloobchody (obchody/nákupní střediska/nákupní centra), kadeřnictví, nemocnice,
centra denní péče, domy s pečovatelskou službou, veřejné budovy, rady, bohoslužby,
letištní salonky, mládežnické kluby, společenské/sportovní kluby, kluby zdraví,
podnikové nebo firemní společenské kluby a akce, vlaky, výstavy, propagace třetích stran,
banky, zubní ordinace a čekárny, karavanové parky, kempy, vojenské/armádní nebo
vládní budovy, autobusy a cestovní průvodci (v souhrnu dále též „Pod-licence“).
7.2. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Pod-licence nezahrnuje právo šířit Film v
souladu s §18 odst. 2 autorského zákona, tj. sdělovat Film veřejnosti prostřednictvím
internetu nebo mobilními sítěmi, a to ani v rámci služeb „video on demand“ nebo v rámci
jiných forem streamování.

8.

ROZSAH PODLICENCE
8.1. Pod-licence je Vám poskytována:
a) jako nevýhradní,
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b) územně omezena na území státu nebo států uvedených v potvrzené Objednávce,
c) časově omezena na dobu 12 měsíců od uzavření Pod-licenční smlouvy (tj. od
doručení přijetí Objednávky/akceptace, jež Vám ARTinii pošle elektronickou poštou
na Vaši elektronickou adresu), maximálně však do data uvedeného na kartě Filmu
ve Webovém rozhraní obchodu,
d) množstevně omezena na počty projekcí uvedené v potvrzené Objednávce,
e) technicky omezena na užití výlučně a pouze prostřednictvím softwarového
přehrávače „ARTinii Cinema Player“ s tím, že jinými technickými způsoby či
prostředky není možné Film přehrát,
f) bez práva na poskytnutí Podlicence zcela nebo zčásti třetím osobám a bez práva na
postoupení Pod-licence zcela nebo zčásti třetím osobám.
8.2. Pod-licenci nejste povinni využít.
9.

CENA PROJEKCÍ
9.1. Za poskytnutí Pod-licence jste povinni zaplatit souhrnnou cenu dle jednotlivých částek
uvedených v ceníku projekcí Filmu dostupném ve Webovém rozhraní obchodu nebo na
Webových stránkách (dále též „Ceník“).
9.2. Souhrnná cena odpovídá jednotlivým částkám uvedeným v Ceníku a je vypočítána v
závislosti na jednotlivé odměně za projekci Filmu, počtu objednaných projekcí pro dané
lokality v návaznosti na jejich kapacitu a území. Souhrnná cena se Vám zobrazí po vložení
Filmu do online nákupního košíku. Výše částek uvedené v Ceníku jsou konečné, úplné,
závazné a bez zvláštní dohody mezi Vámi a společností ARTinii (anebo společností
Digsen v zastoupení ARTinii) není možné jejich výši měnit.
9.3. Souhrnnou cenu za poskytnutí Podlicence zaplatíte platební kartou bezprostředně po
odeslání vyplněné a dokončené Objednávky (stisknutím na tlačítko „ZAPLATIT“), kdy
budete automaticky přesměrováni do zpracovatelské banky ARTinii, která Vás vyzve k
zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty. Tyto informace zadáváte
přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný
přenos dat a ARTinii pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení
Objednávky. Tímto je odstraněna možnost volného přenosu nechráněných dat na veřejné
počítačové síti. O výsledku transakce jste informováni e-mailem. ARTinii přijímá k platbě
tyto karty: VISA Electron, VISA, Maestro (v případě, že vydavatelská banka zařadila
danou kartu do systému 3D-Secure), MasterCard. Přítomnost log „Verified by Visa“
kartové asociace Visa a „MasterCardSecureCode“ kartové asociace MasterCard zaručuje
bezpečnou platbu v internetovém obchodu ARTinii.
9.4. ARTinii od Vás nepožaduje zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení předchozího odstavce ohledně povinnosti uhradit souhrnnou cenu předem.
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9.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
předpisy, ARTinii Vám ohledně plateb prováděných na základě Pod-licenční smlouvy
vystaví daňový doklad – fakturu. ARTinii je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový
doklad – fakturu Vám ARTinii vystaví po uhrazení souhrnné ceny a zašle jej
v elektronické podobě na Vaši elektronickou adresu.
10.

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ
FILMU/HUDBY

SE

ZAMEZENÍ

NELEGÁLNÍHO

ŠÍŘENÍ

10.1. Je Vám zakázáno pořizovat jakékoliv kopie Filmu, ani nesmíte Film druhotně
zaznamenávat na jakýkoliv zvukový, obrazový nebo zvukově-obrazový nosič záznamu
v průběhu oprávněného promítání Filmu divákům v souladu s Pod-licenční smlouvu, a
jste povinni na svou odpovědnost a vlastní účet zamezit jakékoliv formě zneužití a/nebo
neoprávněného pořizování kopií a/nebo zaznamenávání Filmu na jakýkoliv zvukový,
obrazový nebo zvukově-obrazový nosič záznamu, v průběhu oprávněného promítání
Filmu divákům v souladu s Pod-licenční smlouvou, jakož i vyvinout maximální potřebné
a nezbytné úsilí a snahu vedoucí k tomu, aby tak nečinila ani žádná jiná třetí osoba, včetně
Vašeho personálu, Vašich spolupracovníků, zaměstnanců i Vašich diváků.
10.2. Vzhledem ke skutečnosti, že součástí poskytované Podlicence není oprávnění k výkonu
práva užít hudební díla s textem nebo bez textu v případech, kdy majetková práva
příslušných autorů nebo jiných nositelů práv k takovým hudebním dílům spravuje pro
určité území příslušný kolektivní správce, jste povinni sami na vlastní odpovědnost,
nebezpečí a účet získat oprávnění (licenci) k užití hudebních děl s textem nebo bez textu,
které tvoří součást Filmu a k nimž majetková práva spravuje pro dané území příslušný
kolektivní správce, a to prostřednictvím příslušného kolektivního správce. Součástí této
vaší povinnosti je též vypořádat veškeré finanční nebo jiné nároky kolektivního správce
a/nebo nositele práv související s užitím takových hudebních děl s textem nebo bez textu,
tvořících součást Filmu, při užití Filmu. Společnost ARTinii (a rovněž společnost Digsen
v zastoupení ARTinii) vylučuje jakoukoliv vlastní odpovědnost související s nelegálním
užitím hudebních děl s textem nebo bez textu v souvislosti s užitím hudebních děl
s textem nebo bez textu při užití Filmu.
11.

TRVÁNÍ PODCLICENČNÍ SMLOUVY
11.1. Pod-licenční smlouva se uzavírá na dobu trvání Pod-licence v souladu s čl. 8 odst. 8.1. c)
těchto Podmínek.

12.

ODSTOUPENÍ OD POD-LICENČNÍ SMLOUVY
12.1. V případě, že podstatně porušíte svůj smluvní závazek a nenapravíte jej do patnácti (15)
dnů od písemného oznámení společnosti ARTinii (nebo společnosti Digsen v zastoupení
ARTinii), má společnost ARTinii (nebo společnost Digsen v zastoupení ARTinii) právo
písemně odstoupit od Pod-licenční smlouvy. Odstoupení je účinné dnem, kdy Vám bude
doručeno písemného oznámení o odstoupení, přičemž písemná forma je pro tyto účely
splněna v případě zaslání e-mailové zprávy na Vaši elektronickou adresu. V den účinnosti
odstoupení jste povinni zdržet se dalšího užívání Filmu.
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12.2. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za podstatné porušení Vašich povinností je
považováno, mimo jiné, též nesplnění či neplnění podmínek a vlastností uvedených v čl.
2. odst. 2.2. a/nebo 2.3 a/nebo 2.4. Podmínek; v tomto případě je společnost ARTinii
(nebo společnost Digsen v zastoupení ARTinii) oprávněna okamžitě odstoupit od Podlicenční smlouvy (bez poskytnutí dodatečné lhůty k nápravě) s účinností ke dni, kdy Vám
bude doručeno odstoupení.
12.3. Odstoupení od Pod-licenční smlouvy dle tohoto článku se nedotýká nároků na náhradu
škody podle obecně závazných právních předpisů.
13.

VÝPOVĚĎ POD-LICENČNÍ SMLOUVY
13.1. Společnost ARTinii (nebo společnost Digsen v zastoupení ARTinii) je oprávněna ukončit
Pod-licenční smlouvu písemnou výpovědí bez udání důvodu a bez výpovědní lhůty,
přičemž písemná forma je pro tyto účely splněna v případě zaslání e-mailové zprávy na
Vaši elektronickou adresu. Dnem doručení písemné výpovědi jste povinni zdržet se
dalšího užívání Filmu.

14.

ZMĚNY A DOPLNĚNÍ
14.1. Společnost ARTinii je oprávněna doplnit a/nebo změnit znění těchto Podmínek, avšak
takováto doplnění a/nebo změny nebudou mít žádný vliv na práva a závazky vzniklé před
nabytím účinnosti aktuálního znění Podmínek (tj. v době účinnosti předcházejícího znění
Podmínek); jakékoli změny a/nebo doplnění těchto Podmínek provedené po uzavření
Pod-licenční smlouvy se považují za neúčinné pro příslušný (individuální) vztah mezi
Vámi na straně jedné a mezi společností ARTinii (nebo společností Digsen v zastoupení
ARTinii) na straně druhé s tím, že jakékoli změny a/nebo doplnění Pod-licenční smlouvy
lze provést pouze na základě písemného souhlasu obou smluvních stran, přičemž písemná
forma je pro tyto účely splněna v případě vzájemné e-mailové komunikace realizované
prostřednictvím oficiálních e-mailových kontaktních e-mailových adres ARTinii a
prostřednictvím Vaší elektronické adresy.

15.

ROZHODNÉ PRÁVO
15.1. Pokud právní pod-licenční vztah založený Pod-licenční smlouvou obsahuje mezinárodní
(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že právní pod-licenční vztah se řídí českým
právem. Volbou práva podle předchozí věty nejste (jste-li spotřebitelem) zbaven ochrany,
kterou Vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež
by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

16.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
16.1. Berete na vědomí, že společnost ARTinii je oprávněna používat Vaše osobní údaje a
osobní údaje Vašich zástupců a spolupracovníků zapojených do procesu licencování
a/nebo distribuce Filmu, které společnost ARTinii získala v souvislosti s uzavřením Podlicenční smlouvy (tj. jméno, příjmení, Vaše elektronická adresa zadávaná v průběhu
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registrace uživatelského účtu, IP adresa, a případně dále Vaše telefonní číslo, adresa
bydliště fyzické osoby a údaje o platební kartě zadávané do platební brány při vyplňování
Objednávky, pokud ji budete vyplňovat) pro účely administrativního zpracování těchto
údajů, plnění povinností vyplývajících z Pod-licenční smlouvy a plnění povinností
vyžadovaných příslušnými právními předpisy, po dobu trvání posledního z příslušných
titulů k oprávněnému zpracování (zejména během doby trvání Pod-licenční smlouvy).
16.2. Společnost ARTinii činí nezbytná technická a organizační opatření týkající se zpracování
osobních údajů a používá všechny osobní údaje pouze pro výše uvedené účely a v souladu
s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů (zejména Nařízením Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „GDPR“), zákonem č. 110 / 2019 Sb., zákon
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů atd.).
16.3. Svou informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13 GDPR související se zpracováním
Vašich osobních údajů pro účely plnění Pod-licenční smlouvy, pro účely jednání o Podlicenční smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností ARTinii plní ARTinii
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
17.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
17.1. Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíte se zasíláním
obchodních sdělení ARTinii na Vaši elektronickou adresu či na Vaše telefonní číslo
zadané v odeslané Objednávce. Svou informační povinnost vůči Vám ve smyslu čl. 13
GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

18.

DORUČOVÁNÍ
18.1. Může Vám být doručováno na Vaši elektronickou adresu.

19.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
19.1. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,
namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
19.2. Přebíráte na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského
zákoníku. Nemáte práva, která by Vám plynula z ustanovení o neúměrném zkrácení podle
ustanovení §1793 až §1795 Občanského zákoníku.
19.3. Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 9. 2020. Pod-licenční smlouva nabývá účinnosti
dle čl. 4 Podmínek.
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