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osA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům
1ó0 56 Praha 6 - Bubeneč. Cs. armádv 20

hudebním, z.s. 
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C

zastoupený referentem zákaznického centra na základě pověřenÍ

adresa pro doručování: Zákaznické centrum Čechova 3812 580 01 Havlíčkův Brod
email: vp@osa.cz
IC: 63839997
DIČz CZ63839997
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze' oddí|
(dále jen osA)
n

L.v|ožka7277

provozovatel:

se sídlem:

doručovací adresa:
email:
IČ:
DIČ:
t .kovní spojení:
č..u. :
zastoupený:

OBEC NEDAKONICE

Nedakonice 33
687 38 Nedakonice
Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice
obecnedakonice@iol.cz
00291153
c200291153
Komerční banka, a. s. Uherské Hradiště
4626-721t0100
Jaromír Klečka

zapsaný v rejstříku sp. zn
(dále jen provozovatel)

u zav í r a j i  n a z á k | adě$237 |  z á konač .89120 |2  Sb . , občanský z á koníka$  l 01  od s t . l  z á konač . | 2 |12000Sb . o  p r á vu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon) v platném zněni

l i c e nční  sm l ouvu  o  v e ř e j ném p r o vo zo v án í vP 2014 238862

C|ánek | .  SmIuvní strany

l.l Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyp|ývající z autorského zákona mezi oSA jako kolektivním správcem a
provozovatelem při veřejném nedivadelním provozování hudebních dě| s textem nebo bez textu a dě| DILIA' pokud jde o uŽití
podle $ 23 autorského zákona.

l.2 oSA proh|ašuje, Že je na zák|adě sm|uv o zastupování s hudebními skladateli' textaři a hudebními nakladateli' na základě
rozhodnutí Ministerstva kultury čj.44491200| ze dne 28.|.200l a čj. |306/2003 ze dne 30.1.2003 o udělení oprávnění k
výkonu kolektivní správy majetkových autorských práv, na zák|adě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci v
zahraničí a v sou|adu s autorským zákonem, oprávněn udělovat souhlas k veřejnému uŽití hudebních děl s textem nebo bez texttr
za české a zahraniční skladate|e, autory zhudebněných textů a da|ší nositele práv a vybírat za takovéto uŽití autorské odnlěny'
oSA dále prohlašuje, Že je na zák|adě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu ko|ektivně spravovaného práva na
provozování televizního vysílání děl uzavřené s kolektivním správcem DILIA - divade|ní, |iterární a audiovizuá|ní agenturao
o.s. (dále jen ' 'DILIA''), oprávněn udě|ovat souhlas k užití děl mj. l iterárních, vědeckých, dramatických, hudebně dramatických,
choreografických, pantomimických, audiovizuálních a děl dabingové reŽie (dále jen ' 'díla DILIA'') provozováním televizního
vysílání bez ohledu na prostory, kde k němu dochází, a provozováním rozhlasového vysílání na pokojích ubytovacích zaiizeních
a vybírat za takové uŽití autorské odměny (dále jen ''odměny pro DILIA'').

l.3 Provozovate| prohlašuje, Že nese ekonomické důs|edky (zisk nebo ztrátu) svých rozhodnutí o čase, místě, druhu a programu
produkce. Provozovatel není povinen udělenou licenci d|e této smlouvy vyuŽít.

Článek II. Předmět smlouvy
2.| oSA touto smlouvou uděluje provozovateli licenci k veřejnému provozování hudebních děl českých a zahraničnich autorů při

reprodukci hudebních dě| ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje podle $ 20
autorského zákona a k provozování hudebnÍch dě| vysílaných rozhlasem či te|evizí pomocí přístroje technicky způsobilého k
příjmu rozhlasového či televizního vysí|ání podle $ 23 autorského zákona v případech, ve kteých není od návštěvníků vybíráno
vstupné, a to ani nepřímo' a k provozování děl DILIA vysílaných televizí pomocí přístroje technicky způsobi|ého k příjmu
televizního vysílánípodle $ 23 autorskéhozákona, příp. vysílaných pomocí rozhlasového přístroje d|e $ 23 autorského zákonav
prostorách určených k ubytování, vše v případech' ve kteqých není od návŠtěvníků vybíráno vstupné, a to ani nepřímo. Tato
licence se uděluje pro provozování děl uvedené v příloze č.l, kteráje součástí této smlouvy.

2.2 Llcence poskytnutá podle čl. 2'1 . této smlouvy nezahrnuje souh|as k provozování děl hudebně dramatických s výjimkou
provozování televizního vysílání.

2.3 v případě poskytnutí slevy za omezený rozsah užití děl v rámci sportovních přenosů Se provozovate| zavazuje, Že v
provozovně/ách nainstalovaný/é přístro.j/e umoŽňující televizni vysílání bude celoročně vyuŽívat výhradně nebo převážně za
úče|em sledování sportovních přenosů. Jest|iŽe oSA zjistí porušení této povinnosti nejméně při dvou kontrolách vykonaných
v souladu s $ |00 odst. 3 autorského zákona, má právo poŽadovat po provozovateli ulrrazení smluvní pokuty ve výŠi
dvojnásobku slevy poskytnuté z důvodu vyuŽivání přístrojeiů pro sportovní přenosy. Provozovate| se zavazuje smluvní pokutu
uhradit do | 5 dnů od zaslání vÝzvv na účet oSA.



3.t
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0sÉ-0000887743
Provozovatel se zavazuje za poskytnutí licence k uŽití děl podle čl.2.1 smlouvy zap|atit oSA autorskou odměnu. Její výše se
stanoví v souladu s p|átným.sazébníkem odměn podle skirtečností uvedenyc,ň v el.z.l smlouvy bez oh|edu na do"bu irvání
hudební produkce a počet provozovaných děl. V autorské odměně zaužití děl provozováním televizního vysílání (případně v
odměně zaužiti děl při provozování rozh|asového vysílání v prostorách určených k ubytování) je zahmuta iodměna pro DILIA
Autorská odměna se sjednává ve výši 4 259,00 Kč. Tato cena představuje cenu včetně DPH.
Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odměnu zap|atit do 2ó.0l.20l5 nebo do deseti dnů od podpisu sm|ouvy.

3.2
3.3

5.5

5.6
J .  I

Zák|ad Částka DPH
3 520'00 Kč 739,20 Kč

Sazba DPH Částka s DPH Splatnost Var. symbo|
2| % 4 259'00 Kč 26.01.20|5 238862|407

Provozovatel:

3.4

4.1

4.2

Autorskou odměnu uhradí provozovatel na účet oSA vedený u Komerční banky Praha 6 č. ú. l9000023506l/0l00 (v případě
elektronického bankovnictví: 19-23506l/0l00) na výše uvedené var. symboly' VáŠ specif. symbol je: 64035. V případě
nedodrŽení termínů je oSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na
náhradu škody. 

Čtánet< IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Pokud dojde ke změnám rozhodných skutečností, za nichž by|a smlouva uzavřena (počet přístrojů, místo nebo období
pro-vozování), je provozovatel povinen tyto změny bez zbytečného odkladu písemně oznámit oSA za účelem jednání o změně
smlouvy' která můŽe být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, uzavřenými oběma smluÝními stranami. V
případě' Že provozovatel poté, co změnu rozhodných skutečností pro výpočet autorské odměny oSA oznámí, a|e změně
odpovídající dodatek k této licenční smlouvě nepodepíše, je oSA oprávněn vyŽadovat vůči provozovateli podle $ 40 odst. 4
autorského zákona vydání bezdůvodného obohacení ve výŠi dvo.jnásobku rozdílu mezi odměnou uvedenou v č|. 3.2 této
smlouvy a odměnou odpovídající změněným skutečnostem..Smluvňí strany se dohodly' Že v případě uzavření dodatku budou
autorské odměny vypočteny podle sazebníku platného v době uŽití děl.
Provozovate| je povinen respektovat osobnostní práva autorů provozovaných děl a uživat dí|a jen způsobem nesnižujícím
jejich hodnotu. Není oprávněn zejména do autorských děl zasahovat, doplňovat nebo upravovatje ani zaťaďit dílo z repertoáru
oSA nebo DILIA do jiného dí|a či útvaru bez souh|asu autorů. Autorizace je potřebná i v případech, kdy si provozovate|
objedná vytvoření díla, které bude zpracováním, úpravou či překladem chráněného díla. Provozovate| je jediným subjektem,
kteryÍ nese odpovědnost za splnění těchto povinností aza vypořádání vŠech případných osobnostních práv autora díla.
Provozovatel se zavazuje, že dí|a oSA a D|LIA budou na veřejných hudebních produkcích sdělována polze z |egálně
pořízených zvukových či zvukově obrazových záznami.
V případě, kdy je touto smlouvou udělován souhlas k uŽití děl oSA a DILIA v prostorách určených provozovatelem k
soukromému uživání ubytovanými osobami, zavazuje se provozovatel dodat přehled pokojové obsazenosti po dobu, kdy je
ubytovací zaÍízení v provozu' a to za úče|em zohlednění četnosti vyuŽiti ubytovacích prostor v souladu s $ l00 odst. 6
autorského zákona a dle platného sazebníku oSA.

Čtánet Y. Zál'lérečná ustanovení
Písemná f9rma j9 zachována, bylo-lijednání učiněno elektronickou poštou a opatřeno elektronickýIn podpisern nebo je zasi|áno
z elektronické adresy uvedené v záh|avi smlouvy.
Provozovatel tímto bere na vědomí' Že pokud nesp|ní své povinnosti dle této smlouvy, je oSA oprávněn odepřít mu udělení
souhlasu v případě budoucího uŽití děl.
Smluvní strany prohlašují, Že jsou oprávněny k podpisu této smlouvy, že při jejím uzavření jednaly svobodně a vážně a
sm|ouva tak vy'jadřuje jejich pravou a svobodnou vů|i.
Smlouva nabývá platnosti dnem doručení jednoho oběma smluvními stranami podepsaného výtisku na adresu druhé smluvní
Strany. Učinnost smlouvy nastává dnem zahájeníprovozovánídě| podle č|.2.| atopodlepří|ohyč. l tétosm|ouvy. Sm|ouva
se uzavírá na dobu určitou do dne ukončení provozování děl pod|e přílohy č. l této smlouvy. Tato smlouva ode dne nabytí své
účinnosti nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání mezi oběma smluvními stranami, ať jiŽ písemná či ústní, jeŽ se týkají
předmětu této smlouvy. V případě, kdy oSA do 60 dnů od podpisu této smlouvy neobdrŽí podepsané vyhotovení šmlouvy ze
Strany provozovatele, necítí se návrhem této sm|ouvy vázán.

Tato smlouva se řídí českým právem, zejména autorským zákonem a občanským zákonikem.
Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti S touto smlouvou a jejím prováděním jsou příslušné výlučně soudy v České republice.
Tato smlouva obsahuje náleŽitosti daňového dok|adu. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu smlouvy Ze Strany
provozovatele.

V Hav|íčkově Brodě dne: 27.12.20|4

oSA: Španková Jana
Vedoucí zákaznického centra
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