
OSA - Oe hranný svar autorský pro prál a k ttílům hudebnímo z"s"
\

žapsárr ve spolkovérrr rejstříku vedelrdrn Měslskýnr soudenr v Fraee, otJctíi L" vlcžka1271
Cs. arrnády 78612ů. l60 56 Praha 6
tel.: 220 315 l l ] t'ax: 2]j j4j 073
]Č: 63839997 I]lČ: CZ 6383E997
bankovní spo_|errí: UniCredit Bank, č. účtu: 804ó5J$07/ž700
zastupuje: Zelbová Marie

oddělení vysílárrí. clnlirre médií a nT *chaniky
dále jen "OSÁ"
na stralrě jedfié

Název prár,niclré l fyziekó osoby: Miloš Horók
vi,stupLrjící pod označenirn (pseuclorrytrrern): DJ MlLDA" cz
ZapSaná{-ý) V {\ přiír;:dc I-{) nťF{)dnlkatťlť sr, ne!\p|ňtr,le}

se sícl}em 1r připa<lě l-(} ti\aIL- h\,lcnl): Suc|rovršice l50. Sirclrovršice. 54232

tel,: 7a4 204 2a4 ernail: inťol@djrnilda,ez

lČ rv pripade Fi) datum nlrt}zťl,}i}; 75 l9988? DlČ tv piiparte l'(} §ť nel,yl}lňtil§):

{dále,ien "N* byvatel" )

společně clále.ierr snr luvní stran3,,

uzavírají na základě § 237 l zákona č. 89/20l 2 Sbr., občarrskélro zákorríku v platném znění a § 98 a násl. zákona č. 1 2 l12000 Sb
o právu autorskénl. o právech soLrvisejících s právem autorským s o změně některýclr záko*ťr v platrrérrr znění {ar.rtorský zákon)
tLlto

ltrttnratlnrru liccntlni snrl<rulu tr užití hutlelrních dčl s tcrtenr nclro llez tťxfu z reperíirlirtr
(}SÁ 1lři zlrttfoltlr,ítni ter,. pracrrr ních/pro1,ozních roznrnoželtin hutletrlrich tlčl.

článek l. Úvodní ustanol,ení
OSA je na záklaclč strrluv uzavi,enÝch s htldebnírti skladateli" te.\taí,i. dědici autorsk}lclr rrrajetkovýclr pÉv a hudebnírrri
nakladateli{clále jen "l]ůsiteli píáv"} a na základě r,ecipločrríctr snrluv se zahraničnínli kolektivními správci cl \,zájell]tléí
por'ěřeni při výkonrr kolektivní správ,," opnivněrr poskl,trtout licerrci k užití zveřejrrěných a ke zveře.irrění nabídnrrtýcl
hudebnich dčl s textem nebo bez texttr (ilále jen "hudební dí|a") při rczmnožovárrí dčl v pror.edetrí v}ikcnnýnri unrělci. tj,
zhotovovánidočasných rrebo trval{,,clr. přírný,ch nebo nepříných roznrnoženin děl v jakékoli fonně.

Za poskytnr"rtí licence k užití lrudebních děl je O§A opl,ávnčn irrkasovaa 1 r,ynláhat autol§ké admčnv a rozdělor,at .ie
tuzemskýn: a zahraničnínl no§iteiťln"} autorských práv.

l"3 Nab_l,,vatelem se pm účel1, snllouvy dále r-ozulní osoba v,vstupL{ící zejména půd ozllačením "DJ". Jeclná se zpravidla o
t_vzickou osobu, ktená sděluje lrrrdební dila ve vÝtrěrLr clle své volb_v vc-řejnosti tak. že zpřístupňrrje díla při veřejných
huclebnícli produkcích ,g 21,u!61,ýclr zázrrarnů na základě clohody s plovozovatelem takové produkce. bez ohledrr l:a to. zi
tak činí za úplatu nebo bezúplatně.

ČIrtnet< Z. Přmlrnět smlouvy,

2.1 Pracovnílprovozní t"ozmnoženir"loLr hudelrnílro dila se pro účel;l létcr smlouvy rozunli zvukor,ý záznanr. k jehož zhotoven
dochází ea účelenr provoztrr,ání díla jeho zpříst*pňor,ánim veřejnosti podle článku l .3 tétcl slniouvy- _ie zhtrtovena z legálnílrr
zdroje a to bez ohledu na 1o" zda or,iginálníhcl rrebel .iiž tegálnč roznlnoženéha ariginálnílro zdro.ie. .íako takor,á
;rracovnílpreitozní rclznrlloženina pak může být zaclr5,cena jakýrnikoli pro§tř,edky. v jakékoli ftrrmě, rra jakélnkoli nosiči. Tín
neni dotčeno ustallovení § 30 aLrtorského zákorra o volnénr Lržití díIa pro ťrčely osobni potřeby uživatele.
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ž.2 OSA poskytLiie Nabyvateli licenci ke zhotoveni takového počtu praccrrrníchlprovozních rozninožertin. kteý je v souladu s

rozsahenl a účelern této snrlouvy, Počtem roznlnoženin §e ruzutní takový trročet, který je nezbytný pro užití lrueiebního díla v
rátnci veřejnéhei Br"ovozováIjí a výrazfiě rrezasalrrrje da majetkových práv aultrrťt. nepřesáhne však 10 kopií.

2.J Nab},,vate} je povirTerr respektova{ osobtiostrrí práva autorťt hudebniclT rlěl a zhLrdebněnÝch texlů a užívat dilajen způsrrberl
nesrrižujícílrr jejich lrodnotLl. §ez r,ýslov*élio souhlasu autola či OSA rrení oprávnětt do autorských děl zejmérra zasalrovat.
clcplňovat nebo upravovat je eni zařadit rlilo z repeltoáru OSA do jiného díla či ťttvaru, a to ani v pr"ípadě takové úpravy
nebo j iné ztněny, u níž lze spravedlir,č pieclpckládat. že by k ni autcrr vzhiedern k *kolriostenr svolil" Autorizace .ie pr:třebrrd

i v případech^ kdy si naLr"l,,vatel ob.iedná vytvořeni díla, které bude zpracovánim. úpravorr či překlaelem cltúněného díla
Nabyvatel je .jedinýnr subjektern. který nese oeipor,ěcinost za splněrlí ičclito póvintrostí a za vypořádání r,šech případnýcl
osobnostních práv autora hudebnílro díla,

2..í předchozí tldstavec bude vykládán v souladu s § 2375 občanského zákoníkLr a běžně uživanou celosvětovotr pra"tí při uživán
děl. Při užití dčl z repertoáru OSA bucle postltpováno podle obvyklých zvyklostí iéž při identiíjkaci auttrrťr děl.

?.5 Nabyvatel není oprávněn licenci ptlstoupi1 ani poskl,tttout třetí csobě. }riabl,valel .]e povinen se jí prokázat v případě kontrol,v
zplnonrocnětrÝ m nebo pověřerrým zástupcern OS A.

Člň*t S, Autorská odměna
J.l Výše autorskó odnrčrry, je vypočtena dle platriého sazebníkil autoíský,ch odntát OSA pro pracovni roznlnoženiny

dostLrpnéIro rra oficiálních stránkách OSA rvwrr,.osa,cz v sekci "ke slažettí". V souladu s uveclenýnt odpovídá autorská
odn:ěnapaLršálníčástcezasjednanýpočetkalenelářlríchnrěsícůtrvánilicencedleodstavce5.1 tétcrslnlouvy.

Doba trvání licencenční smlcluvy

l-icr:trec rta l iielt

i,ic.,ncc lllr ] tttčsi,;

l,iccricc na _] rtrr'sic;

L.ic*ltcc lta {i ttl,_:sieu

l, iutrlcc nii l ] rllčsicir

Áutorská odměna (bez DPH}

l68.17 Kč

1.124.77 Kč

2.24&.47 Kč

3.373,25 Kč

5,ó21.73 Kč

Nabyvatel zaplati alltorskfJu oelměnu 1161,ýšerrou o DPH v zákonné výši na základč í"aktul_r v,v-slavelté OSA, Faktura -

daňovÝ doklad na autorskclt oeiměnu bude splatrrá do l5 dnťr ode dne jejiho vystavení OSA a bude v,o"stavelra v soularlu s
p}atným zákonetn o DPH" OSA odešle fakturrt rrabyvateli nejpozději v den následtrjící po dnijejihr: vystavení. a to l]a
takturační e-mail uvedený l, záhlaví této smlouvy či tyzicky na adrestt sidla nab;,vatele uvedenott t,ovt"lěž v záírlaví léto
snrlouvy.

3.2 Při ne<jodržení lhťrty splanrosti kterékolirl f'aktury či výzvy vystaver]é dle télo stnlpuvy se nabyr,atel zavazujt zaplatit úrok ;
pr*cllení ve výši 0.05 % z každé rrettlrrazené částky podle léto smlouv,l,,. ata za každý započat1,,den prodlení"

33 Úrok z prndlení a smluvtií pokuty jsou spIatné do l5 dnťr od dorilčerrí výzv1;, k jejich úhradč.

3,;í Bude-li Nabyvatel y proellení s úhradou odntĚtry či její části dle této snrlcuv1, déle než 45 dnťr, zavaztlje se zaplatit O§A
snrlur.,ní pokutLt ve výši 400"- Kč. K zap}acení smluvní pokuty bude Nab_vvaiel vyzván předžalobní vÝzvotl se splatrlostí
rrejrnéně 7 dni od v),stavení této vjlzvy.

3.5 Zaplacenínr úroku z prodlení nebo snrluvní pokrrty není dotčerr nárok ()SA dorláhat se nálrrady škody či vydání
beidťrvadnét,lo obohaceni způsoberré porušerrírri povinnosti nab,r,vatele. Ůhradc,rr ťrrokrr nebo smluvní pokuty se nab3,vaíe
nezbavr{e povinnosti k plnění. k jehož za.iištění.ie ťtrok nebo snrluvrrí pokuta s,iednána,

čltneti +. ostatní ustanovení
.1.1 Nabyvatel je pr:r,inen zaslat elektranickou pošlou tra adt"esu regionalni.nianazeri@tisa,cz za každý kalerrdářrrí měsic platnost

této snrlouv_l, nejpozctěji do 20, drre nrěsíce následujícílro seznaln všech hirdebníc}r produkcí" na kterých uvádčI irudební clíla
s uvedenínr přesného místa. názvu pfovozovtl_v a data konáni,

,í.2 osA si vyhrazuje právo na inítrnnace a prár,o koi}trol_y dle § 98c autorské}ro zákorra za ťlčelenl řádného r,ýkonu kolektivni
správy.
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Člántk 5. Závěrečrrá ustanovení
5.1 Tato snrlouva rrabývá platriosti dnenr podpisu olrěnra snrluvnírni strarranri. Úči,T,lost této smloltvy _ie s[anovena v těclrto

ohdobích;
2z.l$.2l}22 _ 2r,l0.2023

5.2 Tato smiouva ode dne rta[:ytí své ťrčinrrosti rrahrazuje veškem případná predchcizí u,iednání mezi oběn"la srrrlrtvtrími sllanatni,
at' již pisemtlá či ťrslní. jež se týkají př,edrnětrr této smlouvy,,

5"3 Srnluvrrí strany prohlašrrií. že osr:bni údaje poskytrruté lra základě této srnlcuv;,budou zpraeor,ávaí výhracině pro účel1,
plrrění povinnosti z této sm}ouvy a plnění povinností v3,plývající z platných právrrích předpisů. a to po dobu nezbl,tnou pro
plnčrrí těclrto p*virrnůsti. Smluvní strany se tyto osobní ťrda_ie zavaztrjí clrninit proti možlému zneužití, či neoprávněnému
přístupu k nim. Podrobné infeinrrace v sorrvislosti se zpraeol,árím osobních úclajťl"isrlu uvedeny na stÉnkách www.osá,cz.

5.4 OSA je oprávněn od této sttrlouvy adstorrpít s ůčirrrrostí ke dni dortrčení písenlnélro odstoupettí v případé opal*ovanélro
prcrdlení nabyvatele s trhraclr:u odměrry či deidání*i lrlá§erií dle této snrlouvy, V takovém připadě,ie OSA povinen nejprve
písenrnč upozonrit nabyl,atelc a poskytnottt rrru 3Odenní lhťrtu k rrápravě, S olrlederrr na povahu té{o smlouvy má odstorrpení
od smloLtv1, v sou}adu s § 2CI04 oLlčanskóho zákoníkr"l účinky clo budoucna, Odstoupením zůstávají nedotčena $§tallovťní
této srnlour,},o srnluvních pokutách či prár,o OSA na rráhradu škody

5-5 zrrlčn} a dcdatky této snrloLtv_v tt,lusi tttít pisetrrnou íbnnil a budou průběžrrě číslovárry,
§.ó snrlcuvu je niožné vypovčdět ke konci kalerrclriřnílio nrčsíce následujícího po rněsíci. ve k|erérn byla písemrrá v1,;prrvěd'

dorr.rčena druhé smluvltí stranč.

3.7 Závazky vyplývající z této snlor_rq, přeclrázeií rla případné právní nástupce smluvních stran.

5.8 Otázky touto slnlouvou vÝslovně neupravetré se řídí autorskýrn zákorreln a občanskýn"r zákoníkell.
§"9 Tata smlcluva 39 vyhotovuje ve dvcu exenrplářích. z niclrž kaž-dý má platrrcrst originálu. Každá ze smluvních strarl obdrží po

.iecinoln vr, holoi,ertí,
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