Technické, obchodní a platební podmínky
1. Aerofilms s.r.o. je podle licenční smlouvy uzavřené mezi Aerofilms a zahraničním poskytovatelem oprávněna k výkonu práva užít výše uvedené dílo
– přímý (živý) satelitní přenos.
2. Aerofilms s.r.o. je podle licenční smlouvy oprávněna ke sdělování vybraných přímých (živých) přenosů (dále též jako dílo), a to jako živý i
reprodukovaný obrazově zvukový přenos /záznam provozovaný ve vysoké kvalitě (high definition). Aerofilms s.r.o. je podle licenční smlouvy
oprávněna poskytnout nabyvateli podlicenci k licenci, kterou získala od zahraničního partnera.
3. Objednavatel se zavazuje zaslat první pracovní den po přenosu / záznamu na email. adresu predprodej@aerofilms.cz výsledky návštěvnosti a tržby
za objednaný program. Výsledky je nutné nahlásit v tomto formátu: a) počet prodaných vstupenek za plnou cenu, b) počet prodaných vstupenek za
sníženou cenu, c) počet volných vstupenek, d) celková tržba včetně DPH.
4. Objednavatel se zavazuje, že Aerofilms s.r.o. zaplatí na bankovní účet nejpozději do pěti dnů od projekce přímého přenosu /záznamu odměnu
odpovídající 10% hrubých tržeb za vstupné (+ aktuální základní sazba DPH) na jednotlivý program podle této objednávky (hrubými tržbami se rozumí
tržby za vybrané vstupné, v případě plátců snížené o aktuální sníženou sazbu DPH). Na požadovanou částku vystaví Aerofilms objednavateli fakturu.
5. Objednavatel se zavazuje, že Aerofilms s.r.o. zaplatí na bankovní účet nejpozději do pěti dnů od projekce přímého přenosu /záznamu smluvenou
odměnu v podobě odvodu z hrubých tržeb za vstupné na jednotlivý program podle této smlouvy (hrubými tržbami se rozumí tržby za vybrané vstupné,
v případě plátců snížené o aktuální sníženou sazbu DPH). Tato částka představuje odměnu zahraničnímu partnerovi podle licenční smlouvy a
Aerofilms s.r.o. ji zašle zahraničnímu partnerovi poté, co odpovídající částku obdrží od objednavatele. Aerofilms s.r.o. je oprávněna přikázat
objednavateli, aby tuto část odměny objednavatel zaplatil přímo ve prospěch účtu zahraničního partnera. Výše odvodu z hrubých tržeb se vždy
stanovuje předem na základě předchozí dohody se zahraničním partnerem – Aerofilms s.r.o. pak tuto výši odvodu sdělí objednavateli. Na
požadovanou částku vystaví Aerofilms objednavateli fakturu.
6. Jako příspěvek na satelitní přenos (tzv. satelitní poplatek) výše vypsaných objednaných přenosů /záznamů se objednavatel zavazuje zaplatit
Aerofilms s.r.o. předem domluvený poplatek v USD nebo EUR za jednotlivý program. Příspěvek na satelitní přenos je splatný spolu s odměnou
Aerofilms s.r.o. podle odst. 3. a 4. této objednávky. Příspěvek bude uhrazen v CZK a z USD nebo EUR na CZK převeden dle aktuálního kurzu ČNB
v den přenosu programu, při kterém je placen. O přijaté platbě vydá Aerofilms objednavateli daňový doklad – fakturu; objednavatel se zavazuje uhradit
bankovní poplatky spojené s uhrazením vystaveného daňového dokladu – faktury.
7. Objednavatel se zavazuje, že pro účely kontroly plnění povinností objednavatele podle této objednávky umožní Aerofilms s.r.o. a jejím zástupcům
kontrolu svých účetních dokladů souvisejících se sdělováním díla.
8. Objednavatel se zavazuje, že volné a čestné vstupenky (poskytovány bezplatně) budou tvořit maximálně 10% z celkového počtu vstupenek na
jednotlivé představení/přímý přenos.
9. Objednovatel se zavazuje poskytnout Aerofilms s.r.o. čestné vstupenky, a to v počtu 8 ks na každý přenos programů podle této objednávky. V případě,
že Aerofilms nevyužije tyto volné vstupenky do dvou dnů před přenosem, je možné nevyužité vstupenky vrátit zpět do prodeje.
10. Pro případ prodlení se zaplacením odměn či jiných nároků, na které vznikne Aerofilms s.r.o. nebo zahraničnímu partnerovi nárok podle těchto
podmínek, se objednavatel zavazuje uhradit Aerofilms s.r.o. úrok z prodlení ve výši 18% p.a. z dlužné částky do zaplacení.
11. Objednavatel se zavazuje, že v průběhu nastavení a testování svého zařízení ani při užití podlicence nebude zaznamenávat či zveřejňovat programy
nebo přijatý satelitní signál, které Aerofilms s.r.o. či zahraniční partner poskytne za tímto účelem objednavateli. K tomu se objednavatel zavazuje i
mimo své prostory uvedené v této objednávce (Místo projekce).
12. Objednavatel se zavazuje, že zajistí, aby program přímého přenosu/záznamu nebyl zaznamenán, zkopírován či zveřejněn třetí osobou.
13. Objednavatel se zavazuje zajistit potřebné technické vybavení, aby užití přímého přenosu /záznamu proběhlo v plné obrazové a zvukové kvalitě
(„high definition“ obraz a zvuk surround 5.1), bez přerušení a v celku tak, jak jej poskytne zahraniční partner nebo Aerofilms s.r.o. Objednavatel se
zavazuje užít podlicenci tak, že jednotlivý program přenese a sdělí v celku a bez přerušení včetně obsahu předcházejícího samotnému programu,
obsahu následujícímu program a dalších obsahů o přestávkách mezi jednotlivými dějstvími programu tak, jak budou objednavateli poskytnuty
Aerofilms s.r.o. nebo zahraničním partnerem (dále jen obsah přímého přenosu /záznamu). Jakékoliv zásahy do obsahu přímého přenosu /záznamu
jsou nepřípustné!
14. Objednavatel je oprávněn užít loga zahraničního partnera, loga projektu (v případě série přímých přenosů /záznamů), jakož i další marketingové
prvky spojované s jednotlivým projektem v propagačních materiálech a kampaních objednavatele pouze s výslovným předchozím souhlasem
Aerofilms s.r.o. Objednavatel je oprávněn užít reklamní a propagační materiály k programům pouze s předchozím písemným souhlasem Aerofilms
s.r.o. Objednavatel se zavazuje poskytnout svůj veškerý reklamní a propagační materiál k odsouhlasení nejpozději 5 pracovních dní před vlastní
uzávěrkou/ tiskem.
15. Objednavatel se zavazuje, že 1 hodinu před začátkem projekce přímého přenosu /záznamu až do uplynutí jedné hodiny po skončení projekce zajistí,
aby v prostorách objednavatele nebyly přítomny či promítány loga či jiné propagační materiály, reklamy nebo upoutávky jiných subjektů, které by
mohly být spojovány s daným projektem. Objednavatel je pouze po předchozím souhlasu Aerofilms s.r.o. oprávněn označit místní marketingové
partnery, kteří poskytli nabyvateli součinnost při propagaci a sdělování programu, jako místní marketingové partnery objednavatele a nikoliv jako
partnery Aerofilms s.r.o. či zahraničního partnera. Identita těchto marketingových partnerů a způsob označení je předmětem souhlasu Aerofilms s.r.o.
V žádném případě nesmí být marketingový partner označen na projekčním plátně objednavatele před nebo po programu nebo způsobem, ze kterého
může, přímo nebo nepřímo, vyplývat propojení s Aerofilms s.r.o. nebo se zahraničním partnerem či jejich podpora marketingového partnera.
16. K autorským dílům, jejichž autoři jsou zastupováni kolektivním správcem, je Objednatel povinen získat na svůj účet oprávnění k jejich užití smlouvou
uzavřenou s příslušným kolektivním správcem (DILIA, OSA apod.). Aerofilms se zavazuje k potřebné součinnosti.
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