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zastoupený referentem zákaznického centra na základě pověření 
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-Na Skále 185

250 73 Radonice
Na Skále 185' 250 73 Radonice
s.nemec@farmes.cz
00240681
c200240681.

Ing. Stanislav Němec Mba.

licenční srnlouvu o veřejném proYozovánÍ

email: vp@osa.cz
IC: 63839997
DIčz CZ6383gg97
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl L, v|ožkz7277
(dále jen oSA)
L

provozovatel: OBEC RADONICE

Clánek I. Smluvní strany

1.l Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplývající z autorského zákona mezi oSA jako kolektivním. správcem .a
provozovatelem prl veřejném"nedivadelníni próvožování hudebních děl s textem nebo bez textu, popřípadě též děl literámích
a/nebo děl z oboru výtvarného.

1.2 oSA prohlašuje' Že je na základě smluv o zastupování s hudebními skladateli, textaři a hudebními nakladateli' na základě
rozhodnutí Miňisterstva kultury č.j. 444912001 ze dne 28.l '2001 a Č j. 130612003 ze dne 30.1 2003 o udělení oprávnění k výkonu
kolektivní správy majetkovýcti autorských práv, na základě recipročních smluv s gb.dobqýry! kolektivními správci v zahraničí a v
souladu s aůtorsk1irnzákonem, oprávněn údělovat souhlas k veřejnému uŽití hudebních děl s textem nebo bez textvza české a
zahraniční skladaÍele, autory zhudebněných textů a další nositele práv a vybírat za takovéto uŽití autorské odměny. osA. d1t9
prohlašuje, Že jenazákladě-smlouvy o póvěření zastupováním při výkonu kolektivně_spravovaného 'právana.užití 

literárních děl
jejich Živým nédivadelním provozováním uzavÍené s kolektivním správcem D!LIA - divadelní, literární a audiovizuální.agentura,
ž.i' 1oate.ien ''DILIA'') opiávněn udělovat souhlas k užití děl literárních podle $l9 autorského zákona a vybírat zatakové uŽiti
autoiské ódmcny (dálé jen ''odměny pro D[LIA''). oSA je též opráÝněn na základě smlouvy o pověření.zastupováním při
výkonu kolektivní'spráiy práva na provozování děl (v rámci r"rŽití podle $$ 19 7l0 AZ) pÍi doprovodných vizuálních uŽitich
u2avřené s kolektivním správcem oóhranná organizace autorská - Sdružení autoru děl výtvarného urněn!, architektqry a obrryo.vé
sloŽky audiovizuálních ďěl z.s. (dále jen ''ooÁ-S'') udělovat souhlas k uŽití děl z oboru výwamého (ako jsou díla fotografická,
malířóká, sochařská, grafická, ilesigňérská, videoart a animace, včetně výtvamých děl audiovizuálně uŽitých, jako jsou díla.
kameramanů, scénográfů, kostýmních výtvarníků, střihačů) (dále jen ''díla ooA-S'')' pokud jsou tato díla-sd|lována v rámci
provozování hudebn]ch dě| z rěpertoáru oSA podle této smlouvy a vybírat za takové uŽití autorské odměny (dále jen ''odměny
pro OOA-S").

1.3 Provozovatel prohlašuje, Že nese ekonomické důsledky (zisk nebo ztrátu) svých rozhodnutí o čase, místě, druhu, účinkujících
a programu produkce.

čtánet< II. Předmět smlouvy

2.1 oSA touto smlouvou uděluje provozovateli licenci k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru oSA a děl
literárních z repertoáru DlLIA formou živého nedivadelního provedení podle $l9 autorského ?ákona a ke zpřístupňování děl
ooA-S v nehmotné podobě dle $ 18 odst. 1 AZ v rámci produkcí uvedených v příloze č.1 této smlouvy.

Tato licence se uděluje pro hudební produkce uvedené v příloze č.1, kteráje součástí této smlouvy. V případě, Že_na produkci
nebyl uŽit repertoár oSA, není užití_hudebnich děl na takové produkci tot-tto smlouvou licencováno, autorskou odměnu oSA
proto neúčtuje.

2.2 Licence poskytnutá podle čl.. 2.1 této smlouvy nezahrnuje souhlas k provozováni děl hudebně drarnatických.

se sídlem:

doručovací adresa:
email:
IČ:
DIč:
bankovní spojení:
č.ú.:
zastoupený:

zapsaný v rejstříku sp. Zn

(dále jen provozovatel)

luZLy íraji nazákladěs237l zákonač.8912012Sb.,občanskýzákoníka$ l0lodst.lzákonač.12112000 Sb.o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně někteých zákonů (autorský zákon) v platném znění

vP_2016_100119



Clánek III. Autorská odměna rlsB-0001980989

3'1 Provozovatel se zavazuje za poskytnutí licence kužiti děl podle čl.2.1 smlouvy zap\atit oSA autorskou odměnu(autorský
provozovací honorář). Její výše se stanoví v souladu s platným sazebníkem odměn podle skutečností uvedených v čl.2.1
šmlouvy bez ohledu na dobu trvání hudební produkce a počet provozovaných děl'

3.2 Autorská odměna se sjednává ve výši 638'00 Kč, plus DPH dle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění
a vystavení daňového dokladu.

3.3 Provozov atel se zavazuje tuto autorskou odměnu zapIatitdo 17. 0ó. 2016, nebo do třiceti dnů od podpisu smlouvy'

Základ Částka DPH
638,00 Kč l33'98 Kč

4.1

4.2

3.4 Autorskou odměnu uhradí provozovatel na účet oSA vedený u Komerční banky Praha 6 č. ú. 190000235061/0100

(v případě el. tlankovnictví: l9-2350ó1/0100) navýše uvedený var. symbol, specifický symbolje: 254ll3.
Daňový doklad - fakturu zašle oSA provozovateli do l5ti dnů od data účinnosti této smlouvy. V případě nedodržení termínu
splatndstije oSA oprávněn účtovat úrok z prodlení podle obecných právních předpisů. Tím není dotčen nárok na náhradu škod

3.5 Tato sm|ouva neobsahuje náležitosti daňového dokladu. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den účinnosti této smlouvy
dle odstavce 5'3. níže.

čtanet IV. Práva a povinnosti smluvních stran
Provozovatel se zavazuje, že zajisti a zašle oSA bez zbytečného prodleníprogramy produkcí s uvedením jmen autoru a názv'b
skladeb, která mají být provozována ($l00 odst.S autorského zákona) - dále jen ''Seznam užiých skladeb'', popřípadě též
uvede autory proÝozovaných literárních děl, názvy a stopáž těchto děl a autory děl ooA-S' V případě' Že- provozovatel
nedodá seznam užitých skladeb, a to ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od zaslání písemné výzvy oSA, zavazuje se zaplatit
smluvní pokutu ve výši odpovídající autorské odměně sjednané v čI. 3.2 této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů
od vystavení výny k jeji írhradě.

Pokud dojde ke změnám rozhodných skutečností, za nichž byla smlouva uzavÍena (např. období či datum produkce, výše
vstupnéhó, počet produkcí, místo pořádání a jeho kapacita), je provozovatel povinen tyto změny bez zbytečného odkladu
písemně oznámit oSA za účelem jédnání o změně smlouvy, která můŽe být měněna pouze písemnými, vzesttrpně číslovanými
ilodatky, uzavřenými oběma smluvními stranami. V případě, Že provozovatel poté' co změnu rozhodných skutečností pro
výpočet autorské odměny oSA oznámí, ale změně odpovídající dodatek k této licenční smlouvě nepodepíše, je oSA
o|iávněn vyžadovat vůči provozovate|i podle $ 40 odst. 4 autorského zákona vydání bezdůvodného obohacení ve výši
dvojnásobkir rozdílu mezi bdměnou uvedenou v čl.3.2 této smlouvy a odměnou odpovídající změněným skutečnostem.
Smluvní Strany Se dohodly' Že v případě uzavření dodatku budou autorské odměny lypočteny pod|e sazebníku platného v
době uŽití děl.

Provozovatel je povinen respektovat osobnostní práva autorů hudebních děl a zhudebněných textů a děl literárních a děl
ooA_S a uŽÍiat díla jen způsobem nesniŽujícím jejich hodnotu. Není oprávněn zejména do autorskýc} děl zasahovat,
doplňovat nebo upravóvat jé, ani zaÍadit dílo z repertoáru oSA nebo DILIA nebo ooA-S do jiného díla či útvaru bez
soůhlasu autorů. Áutorizace je potřebná i v případech' kdy si provozovatel objedná vytvoření díla' které bude zpracováním,
úpravou či překladem chráněného díla. Provozovatel je jediným subjektem, kteý nese odpovědnost za splnění těchto
povinností azavypoÍádání všech případných osobnostních práv autora díla.

článet< Y. Závérečná ustanovení
5.1 Provozovatel tímto bere na vědomí, že pokud nesplní své povinnosti dle této smlouvy, je oSA oprávněn odepřít mu uděleni

souhlasu v případě budoucího užití děl.

5.2 Sm|uvní strany prohlašují, Že jsou oprávněny k podpisu této smlouvy, Že pŤi jejím uzavření jednaly svobodně a vážně a
smlouva tak vyjadřujejejich pravou a svobodnou vůli.

5.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení této smlouvy podepsané provozovatelem na adresu oSA.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne ukončení provozování hudebních produkcí podle přílohy č. 1 této smlouvy. Tato
smlouva ode dne nabytí své platnosti a účinnosti nahrazuje veškerá případná předchozí ujednání mezi oběma smluvními
stranami, ať již píseniná či ústní, jeŽ se dkají předmětu této smlouvy. V případě, kdy oSA do 60 dnů od vystavení této
smlouvy neobdrží podepsané vyhotovení smlouvy ze straty provozovatele, necítí Se návrhem této smlouvy vázán.

5.4 Tato smlouva se řídí českým právem, zejména autorslgÍm zákonem a občanským zákoníkem.

5.5 Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním jsou přislušné výlučně soudy v České republice.
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Sazba DPH Částka s DPH Splatnost Var. Symbol
2l % 772,00 Kč 17. 06.2arc rc0122l606

t7.05.2016



oSA - ochranný svaz autors\f pro práva k dílům hudebním, z.s.
sídlo: Čs. armády 786120,160 56 PRAHA ó

Bank.spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: l9000023506l/0l00, IČ: 63839997,DIČ:CZ63839997,teÍ.:220 315 000 zákaz.Iinka, e-mail: vp@osa.cz

Příloha č.1 ke smlouvě: vP 2016 100119

14.0s.201,6 Kulturní dům,,Radoniceo43155
Žive uzitihudebních děl k poslechu-populární hudba

koncert Ivan Hlas trio
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kapacita: 40 vstupné: l48
počet účinkujících: počet uváděných skladeb:

Částka vyměřena dle Sazebníku M,V v sazbě A

počet produkcí:
z toho chráněných:

638,00 Kč

Autorská odměna: 638'00 Kč

Celkem autorská odměna pro oSA (bez DPH): 638'00 Kč

Daňová rekapitulace Základ daně
638'00 Kč

Sazba DPH
21,00 oÁ

DPH
133,98 Kč

Celkem s DPH
771,98 Kč

Haléřové vyrovnání :

Celkem k platbě včetně DPH Kč :
0,02 Kč

772,00Kč
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zapsán ve spolkovém reistříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,vloŽka'7277


