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rý referentem
referentem zákaznického centra na základě
zastoupený

pověření

1

A

1
g-

email: vp@osa.cz

IC: 63839997
DIČ: CZ63839997
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Lo v|ožka7277
(dáte jen

z

ct:=:=

oSA)

-:
o-

provozovatel:

OBEC RADOI{ICE

se sídlem:

Na Skále 185
250 73 Radonice
Na Skále 185' 250 73 Radonice
s.nemec@farmes.cz

doručovacíadresa:
email:

Ič:
DIč:

00240681

c200240681

bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupený:
zapsaný v

Ing. Stanislav Němec Mba.

rejstříku

sp. Zn

(dále jen provozovatel)

rlzaY íra j í nazákladěs2371 zákonač.8912012 Sb.,občanskýzákonika$ 101 odst l zákona č. I2Il2000 Sb. o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění

licenční smlouvu o Yeřejném provozovíní

vP

201ó 98852

Clánek I. Smluvní strany

1.l Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplývajícíz autorského zákona mezi oSA jako kolektivním správcem -a
provozovatelem pii veřejném nedivadelním provozování hudebních děl s textem nebo bez textu, popřípaďě téŽ děl literárních
a/nebo děl z oboru výtvarného.

prohlašuje, že je na základě smluv o zastupování s hudebními skladateli' textaři a hudebními nakladateli, ta základě
rozhodnutí Ministerstva kultury č j. 44491200l ze dne 28.l.2001 a č j. 130612003 ze dne 30' 1.2003 o udělení oprávnění k výkonu
kolektivní správy majetkoých autorských práv, na zákIadě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci v zahraničía v
souladu s aůtorským-zákonem, oprávněn udělovat souhlas k veřejnému uŽití hudebních děi s textem nebo bez textlza českéa
zahtaničnískladatele, autory zhrtdebněných textů a dalšínositele práv a vybírat za takovéto uŽití aútorskéodměny. oSA dále
prohlaŠuje, že je nazákladě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na uŽití literárních děl
jejich Živým nedivadelním provozováním uzavřené s kolektivním správcem DILIA - divadelní' literámí a audiovizuální agentura,
2.s. 1aate jen ''DILIA'') opiávněn udělovat souhlas k uŽití dělliterárních podle $19 autorského zákona avybírat zatakovéužití
autorské odměny (dále jen ''odměny pro D[LIA''). oSA je téŽ oprávněn na základě smlouvy o pověření zastupováním při
výkonu kolektivní správy práva na provozování děl (v rámci uŽití podle $$ 19 a 20 AZ) při doprovodných vizuálních uŽitích
uzavŤené s kolektivním správcem ochranná organizace autorská - SdruŽení autorů děl výtvamého umění, architektury a obrazové
sloŽky audiovizuálních děl z.s. (dále jen ''ooA_S'') udělovat souhlas k uŽití děl z oboru výtvarného (ako jsou díla fotografická,
malířská, sochařská, grafická, designérská, videoart a animace, včetně výtvarných děl audiovizuálně užitých, jako jsou díla
kameramanů, scénográfit, kostýmních výtvarníků,střihačů) (dále jen ''díla oOA-S'')' pokud jsou tato díla sdělována v rámci
provozování hudebních děl z repertoáru oSA podle této smlorlvy a vybírat za takové uŽití autorské odměny (dále jen ''odměny

l.2 oSA

pro OOA-S").

1.3 Provozovatel prohlašuje, Že nese ekonomické dťrsledky (zisk nebo ztrátu) svých rozhodnutí o čase, místě' druhu, účinkujících
a

programu produkce.

čtánet< II. Předmět smloulry

2.1

touto smlouvou uděluje provozovateli licenci k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru oSA a děl
literárních z repertoáru DILIA formou živéhonedivadelního provedení podle $ 19 autorskéh o zákona a ke zpřístupňování děl
ooA-S v nehmotné podobě dle $ 18 oďst. l AZv rámci produkcí uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.

oSA

Tato licence se udě|uje pro hudební produkce uvedené v příloze č'l, kteráje součástítéto smlouvy' V případě, Že na produkci
nebyl užit repertoár oSA, není uŽití hudebních děl na takové produkci touto smlouvou licencováno, autorskou odměnu oSA

proto neúčťuje.

2.2 Licence poskytnutá podle čl.. 2.1 této smlouvy nezahrnuje souhlas k provozování děl hudebně dramatických.
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čunet< III. Autorská odměna
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čl.2.1 smlouvy.zap|atit oSA autorskou odměnu (autorský
3.1 Provozovatel se zavazu1eza poskytnutí licence kuŽití děl.podle
iáiebnikem óamén podle skutečností uvedených v čl'2'1
platným
orovozovací honorář). Jeií výŠese stanoví v souladu s
ň. ióuu íŇani hudební produkce a poČet provozovaných děl'
platné v den uskutečněnízdanitelného plnění
3.2 Autorská odměna se sjednává ve výši 2 I25,oO Kč, plus DPH dle sazby
a vystavení daňového dokladu.
20l6, nebo do třiceti dnů od podpisu smloi"tvy'
3.3 Provozov ate1 se zavazuje tuto autorskou odměnu zaplatitdo l3. 06.

š;;l;ňň'il; ;ňi;;;

Částka DPH Sazba DPH

Základ

2 125'00 Kč

446'25

Kč

2l

%

Částka s

DPH Splatnost Var. Symbol
Kč 13.0ó.201ó 0988531ó06

2 571,00

Praha 6 č' ú' 19000023506l/0l00
3.4 Autorskou odměnu uhradí provozovatel na účetoSA vedený u Komerčníbanky
syrrrbol je:.254113'
speciÍický
(v případě el. bankovnictví : 19-235061/0l00) na výše uvedený var. symbol,

tétosrrrlouvy.VpřípaděnedodrŽenítermínu
Daňovýdoklad-fakttrruzašleoSA.provozovateli do l5ti dnůoddataúčinnosti
práuni"t-' pr'edpisů. Tím nénídóteěn nárok na náhradu Škod
tĚ.j.'y.r-'
přoáiěiiii",iř"
u.ot
účtovat
oprávněn
oSA
splatnostije
'
této smlouly
daňového dokladu. Den uskutečněnízdanitelného plněníje den írčinnosti

3.5 Tato smlouva neobsahuje náleŽitosti
dle odstavce 5 '3. niŽe.

čtánet< IV. Práva a povinnosti smluvních stran
produkcí s uvedením jmen autorů a názv'ťl
4.1 Provozov atel se zayazuje, Že za1istí azaŠle oSA be-: zbyteč'né.ho proclleníprogramy
jeňt119'1am
uŽitých skladeb'', popřípadě též
-'dáTe
žauina)
skladeb, která maji_uýi p-uor"ována 1$roďóait.š_*íorského
V případě, Že provozovatel
ooA-S.
a autóry.děl
uvede autory prouoJduu"ni".iiíň"řár"riř,'áěr,
vÝzvy
oSA' zavazuje se zaplatit
"il"iá'qňpl':^F;l'6íel
zaslání.
;á
d;ň
:o
lnrjte
né
Iisemné
nedoclá Seznam ,'Žří:ň"l'ťňá.ů."'.,á''..i ; báJátďe
je splatná do 15 dnů
Smlúvnipokuta
oi.:.itéto smlóuvy.
smluvní pokutu

u"'u!H"áóá"lň";i.i"ů;;'ilJ;ffiěn8

od vystavení výzvy

kjejí úhradě.

'1.ánune "

za richŽ byla smlouva uzavřena (např. období či datum produkce, výše
4.2 Pokud dojde ke změnám rozhodných. skutečností,
j;ň.J'mpáóú"1lÉ
p.*oióuutel povinen týto změny bez zbytečnéhoodkladu
počet produkcí, místo.p"řádá;i;

vstupného,
vzeštr.rpně číslovanými
ie.r.-;óanani ;ňJě;ě'rnňŇv,',lk1ámůieb1it měhona použe písemnými,
písemně oznámit óšT
Skutečnostípro
iozhodných
změnu
poté..co
provoávateJ
'"
Že
i'rí'unimi siiunaÁl. ý pripaaě.
dodatky. uraurenyňi
smlouvě nepodepíše,je oSA
licenční
k'této
dodatek
"u.'"
oznárni"'Ji.-'^).!nš'óžrpŇiJá:ňí
oSA
výpoČet autorské óá,ncný
vydání bezdůvodného obohacení ve výši
onrávněn uvzuoouli''i"dťi př"i';;"';"li'i'"ai. $ +9 o_d!t'1 autó;;kjň
a odměnoLi odpovída1ícízměněným skutečnostetn'
iY|]ňl!"uř'"'iJžiitu mezi bdměnou uu.í.ňu i, et. r.z této smlouvy
'akona
odměny vypočteny podle sazebníku platného v
uutó.'ké
u
uuaou
áoáuit
Sm|uvní Strany Se dohodly, Že v případě u'uui'"ni
době uŽití děi.

děl a zhudebněnÝch textu a děl literárních a děl
4.3 Provozovatel je povinen respektovat osobnostní práva autorů hudebních
do autorských děl zasahovat,
hodnot".'Ň.ňi^"ňiaunéň
ooA-S a užiyat díla jen způsobem ""'ňii'ji"id'|ejich
'..i.neňa
do iineho díla či útvaru bez
neboboR-S
doplňovat nebo upravovat je. ani ,uruo,i'ái'ň)'réň'"ňóai-,-ósÁ n.uó oiltn
ktere bude zpracováním'
Vytvořenídila.
ou;eana
p.*o)ňnat"l
rl
r.ay
pilř,.a.óň.
i"
souhlasu autorú. fi,,;i,iiJj;iátr.uiia
za splnění těchto
odpovědnost
nese
který
úpravou či překlňm .r.'iáňě'iet'o díl". i,i;;'";;;;it|]é :.ái'yň_subjektem,
díla.
práv
autora
p'ovinností azavypoÍádání všech případných osobnostních

čtanet Y. Závérečnáustanovení

5.l Provozovatel tímto bere

je
na vědomí' Že pokud nesplní své povinnosti dle této smlouvy,

oSA

oprávněn odepřít mu udělení

souhlasr-r v případě budoucílro trŽití děl'

píi jejím uzavření jednaly svobodně a váŽně
5.2 Smluvní strany prohlaŠuji, Že jsou opráv.něny k podpisu této smlouvy , Že
vůli'
a
svobodnou
právou
tak výjádrujejejich

a

oSA'
irčinnosti dnem doručenítéto smlouvy podepsané provozovatelem na adresu
l
této smlouvy' Tato
č.
přilohy
podle
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne ukončeníprovozování hudebních ryo{.u\cl
mezi oběma smluvnimi
uiédnaní
preacnbzi
piipaaila
uesteia
ňalrazuje
iiei".órii
platnosti
smlouva ode dne nabytí své
od vystavení této
"
V óiipáae. kdy oŠndo 60 dnůyázán'
stranami, ať jiŽ písemná Či ústní.1"z iýr.ujipi.á'etu tieto .*róuu!.
této smlouvy
návrhem
se
'.
něcí_tí
provozovatéle,
Strany
Ze
smlouvy neouorzi póáĚp'*elýr'ót'"'"ňi

'ňióuuu

5.3 Smlouva nabývá platnosti

a

'ň.toíuy

zákoníkem'
5.4 Tato smlouva se řídíčeským právem, zejménaautorským zákonem a občanským
jsou
příslušnéýlučně soudy
jejím prováděním
5.5 Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti S touto smlouvou a

V Praze

oSA:

dne:

12.05.2016

Mondeková Aneta
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Českérepublice'

,/SA - ochranný svaz autorský pro ptávak dílůmhudebním, z.s.

sídlo: Čs.armády 786120,l60 56 PRAHA 6

Bank.spoj.: Komerčníbanka, a.s., č.ú.:l 9000023506 l/0 1 00, lČ: ó3839997,DIČ:CZ63839991

Příloha č.1 ke smlouvě:

vP

, tel". 220 315 000 zákaz. linka, e-mail: vp@osa.cz

2016 98852

Obecní dům Radonice,Ligasova,Radonic e'25073
19.03.2016
Živé uziti hudebních děl k poslechu-populární hudba

koncert Jiří Suchý' Jitka

kapacita:
počet účinkujících:

Molavcová

'70

vstupné:
počet uváděných skladeb

Částka r,1'měřena dle Sazebníku M,V v sazbě

póčetprodukcí: l
z toho chráněných:
=
-

2t7
:

2 125,00 Kč

A

Autorská odměna:
Celkem autorská odměna pro

Daňová rekapitulace

Základ

daně

2 125,00 Kč

oSA

(bez DPH):

Sazba

DPH

2r,00

Haléřovévyrovnání

yo

DPH
Kč

446,25

:

Celkem k platbě včetně DPH Kč :

Stránka l

vi-]l]'!i..]'jr[M

zl
zapsátr ve spolkovém rejstřík-u vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L'v|ožka7277

2 125'00

Kč

2 125'00

Kč

Celkem

s

DPH

2 57I,25 Kč

_ 0.25 Kč
2 571'00 Kč

