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OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s.

160 56 Praha 6 - Bubeneč, Cs. armády 20

Zastoupený: Zuzana Zimmerhaklová Kožnarová, vedoucí zákaznického centra Praha

na základě pověření ze dne 3.1.2022 které je nedílnou součástí této smlouvy

adresa ro doručování: Zákaznické centrum Cs. armád 786/20 160 56 Praha 6

evmail: vp@osa.cz

IC:_63839997

DIC: CZ63839997

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277

(dále jen „OSA“)

 

provozovatel: Městská část Praha-Libuš

se sídlem/bytem : Libušská 35/200

doručovací adresa: Libušská 35/200

e_rnail: mc.|ibus@praha-libus.cz

IC:_ 00231142

DIC: CZOO231142

č.ú.: 27-2000691349/0800

ID DS: u8xaktr

zastoupený: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou městské části Praha-Libuš,

Ing. Lenkou Koudelkovou, místostarostkou městské části Praha-Libuš

na základě zplnomocnění usnesením Rady městské části Praha-Libuš

č. 110/2022 ze dne 16.5.2022, které je nedílnou součástí této smlouvy

u 2 a v i r aj i na základě § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 979, § 98 a

násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon nebo „AZ“) v platném znění

rámcovou hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování VPR_2021_10355

Článek I. Smluvni strany

1.1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi kolektivním správcem OSA a provozovatelem při

veřejném nedivadelním provozování předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S.

1.2.

1.2.1. OSA prohlašuje, že je na základě autorského zákona, smluv uzavřených s hudebními

skladateli, textaři, s dědici autorských majetkových práv a hudebními nakladateli, na základě

rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 4449/2001 ze dne 28. 2. 2001 o udělení oprávnění ke

kolektivní správě majetkových autorských práv a na základě recipročních smluv s obdobnými

kolektivními správci v zahraničí oprávněn poskytnout licenci k veřejnému užití hudebních

děl s textem nebo bez textu českých a zahraničních skladatelů, autorů zhudebněných

textů, a dalších nositelů práv, jejichž autorská majetková práva spravuje (dále jen

„předměty ochrany OSA“), při jejich živém provozování dle § 19 AZ a provozování ze

zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo jiného zvukového záznamu a

dále ze zvukově obrazového záznamu a jeho přenosu dle § 20 AZ a vybirat za poskytnutí

licence autorské odměny (dále jen „odměna pro OSA“).

1.2.2.INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a

zvukověobrazových záznamů, z.s., IČ: 00537772, se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00

Praha- Nové Mésto, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze oddíl L, vložka 248 (dále jen „INTERGRAM"), je na základě rozhodnutí Ministerstva

kultury ČR ze dne 22. 3. 2001, č.j. 3209/2001 o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy

práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů podle



ustanoveni § 95 a násl. AZ, na základě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci

vzahraničí, mezinárodních smluv, kolektivního členství sdružení umělců a IFPI

leTERGRAM, na základě individuálně uzavřených smluv o zastupování práv umělců a

výrobců a v souladu s autorským zákonem, mimo jiné oprávněn poskytovat za výkonně

umělce a výrobce záznamů licenci kprovozování předmětů ochrany spravovaných

INTERGRAM ze zvukového záznamu vydaného kobchodním účelům nebo jiného

zvukového záznamu či zvukově obrazového záznamu ajeho přenosem podle § 20 AZ, ve

spojeni s ustanovením § 74, 78 a 82 AZ a vybírat pro výkonné umělce a výrobce za

poskytnutí licence odměnu.

1.2.3. Ochranná asociace zvukařů - autorů, 2. s., lČ: 26630192, se sídlem Národní 973/41, 110

00 Praha 1 - Staré Město, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze oddíl L, vložka 13704 (dále jen „OAZA"), oprávnila INTERGRAM Smlouvou o

pověření výkonem kolektivní správy ze dne 18. 12. 2017 ve smyslu § 979 odst. 1 písm. b) AZ

poskytovat licenci k užití děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním ze

záznamu a jeho přenosem podle § 20 A2 a vybírat za poskytnutí licence odměnu pro

zvukaře - autory (tzv. mistry zvuku).

1.2.4.0chranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a

obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., IČ: 60166916, se sídlem Národní 973/41, 110 00

Praha 1 - Staré Město, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem

v Praze oddíl |_, vložka 5386 (dále jen ,,OOA-S“) oprávnila INTERGRAM Smlouvou o pověřeni

výkonem kolektivní správy ze dne 18. 12. 2017 ve smyslu § 979 odst. 1 pism. b) AZ

poskytovat licenci k užití děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla,

jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozováním ze

záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ za OOA-S a vybírat za poskytnutí licence

odměnu pro zmíněné autory.

1.2.5. OSA rovněž prohlašuje že, je na základě Smlouvy o pověřeni výkonem kolektivní správy

uzavřené dne 20. 12. 2017 s kolektivním správcem INTERGRAM oprávněn:

poskytnout licenci k užití:

a) zveřejněných záznamů výkonů výkonných umělců (výkonů) a zvukových záznamů výkonů

nebo jiných zvuků a zvukové obrazových záznamů- videoklipů (záznamů) jejich provozováním

ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 AZ ve spojeni s § 74, 78, 82 AZ při veřejné produkci

dále jen „předmětů ochrany INTERGRAM“) a vybírat za poskytnutí licence odměny (dále jen

„odměna pro INTERGRAM“);

b) zveřejněných děl zvukařů-autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním ze záznamu a jeho

přenosem dle § 20 AZ při veřejně produkci (dále jen „předmětů ochrany OAZA“) a vybírat za

poskytnutí licence odměny (dále jen „odměna pro OAZA");

c) zveřejněných děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla

kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozováním ze záznamu a jeho

přenosem dle § 20 AZ při veřejné produkci(dále jen „předmětů ochrany OOA-$“) a vybírat za

poskytnutí licence odměny (dále jen „odměna pro OOA-$“).

1.2.6.0SA rovněž prohlašuje, že je na základě Smlouvy o pověření zastupováním při výkonu

kolektivní správy práva na provozování děl (v rámci užití podle § 19 AZ) při doprovodných

vizuálních užitích uzavřené dne 26. 2. 2018 skolektivnim správcem OOA-S oprávněn

poskytnout licenci k užití předmětů ochrany OOA-S jejich zpřístupňováním v nehmotné podobě

dle § 18 odst. 1 AZ při veřejné produkci v rémci užití předmětů ochrany OSA dle §19 A2 a

vybirat za poskytnutí licence odměny pro OOA-S.

1.2.7.0SA je tedy oprávněn s pověřenim ostatních kolektivních správců k uzavření jediné hromadné

licenční smlouvy s provozovatelem ve smyslu § 979 pism. b) autorského zákona za účelem

poskytnutí licence kužití všech předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S

(souhrnně dále též „předměty ochrany“) jak shora uvedeno podle § 18 odst. 1, § 19 a § 20 AZ

ve spojeni s § 74, 78, 82 AZ a za poskytnutí licence k užití předmětů ochrany podle této

smlouvy je oprávněn vybírat příslušnou odměnu.

1.3. Provozovatel prohlašuje, že je ve smyslu § 95 odst. 4 AZ uživatelem předmětů ochrany a nese

ekonomické důsledky (zisk nebo ztrátu) svých rozhodnutí o čase, místě, druhu, účinkujících a

programu produkce. Provozovatel není povinen poskytnutou licenci dle této smlouvy využít.

článek II. Předmět smlouvy
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

OSA touto smlouvou poskytuje provozovateli nevýhradní licenci k veřejnému provozování

předmětů ochrany OSA formou živého nedivadelního provedení podle §19 AZ a k

souvisejícímu sdělování předmětů ochrany OOA-S v nehmotné podobě dle § 18 odst. 1 AZ a

k veřejnému provozování předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S ze zvukového

nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje podle § 20 AZ ve spojení s

§ 74, 78, 82 AZ, za předpokladu, že součástí živého provedení je i reprodukce předmětů ochrany ze

zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomoci technického přístroje

Dále OSA touto smlouvou poskytuje provozovateli nevýhradní licenci kveřejnému provozování

předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S ze zvukového nebo zvukově obrazového

záznamu pomocí technického přístroje podle § 20 AZ ve spojeni s § 74, 78, 82 AZ.

Tato licence je poskytovéna pro užití:

a) v obdobi od 1. 1. 2022 do ukončení platnosti této smlouvy

b) na území Ceské republiky

Licence udělená na základě této smlouvy je platná jen pro užití děl na produkcích, které provozovatel

řádně nahlásí OSA dle odst. 4.1.b) smlouvy. K užití děl na produkcích, které provozovatel nenahlásl,

nebo je nahlásí neúplně, pozdě či v hlášení uvede nepravdivé údaje, tudiž nesplní řádně svou

povinnost vyplývající z této smlouvy, se licence touto smlouvou neuděluje. Vtakových případech je

nutné získat souhlas k užití uzavřením nové licenční smlouvy s OSA.

V případě, že na produkci nebyl užit repertoár OSA, neni užití hudebních děl na takové produkci touto

smlouvou licencováno, autorskou odměnu OSA proto nebude účtovat.

Licence poskytnutá podle odst. 2.1. této smlouvy nezahrnuje souhlas kprovozováni děl hudebně

dramatických.

Článek |||. Odměna

Provozovatel se zavazuje za poskytnutí licence k užití předmětů ochrany podle odst. 2.1. smlouvy

zaplatit OSA odměnu vypočtenou vsouladu se sazebnikem odměn platným vdobě užití děl.

Vodměně za užití předmětů ochrany provozováním ze záznamu a jeho přenosem dle § 20 A2 je

zahrnuta odměna pro OSA, INTERGRAM a OAZA, popř. též pro OOA-S. V případě řádného plnění

povinností stanovených AZ a touto smlouvou bude odměna vypočtena v nižší sazbě nebo

s poskytnutím všech slev, které lze podle sazebníku uplatnit.

K autorské odměně bude připočteno DPH dle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění a

vystavení daňového dokladu.

Provozovatel se zavazuje tuto odměnu zaplatit na základě faktury/daňového dokladu, kterou OSA

vystaví do 14 dnů od zaslání podkladů k fakturaci. Faktura/daňový doklad bude zaslána v elektronické

podobě na elektronickou adresu provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud bude

faktura/daňový doklad zaslána v papírové podobě, bude užita adresa uvedená v záhlaví této smlouvy.

Faktura/daňový doklad bude mit splatnost 15 dnů ode dne vystaveni a bude mít všechny náležitosti,

které vyžaduje platný zákon o DPH pro daňové doklady včetně data splatnosti.

Autorská odměna bude fakturována zpětně vždy za období uvedené v odst. 4.1 .b) smlouvy na základě

hlášení Provozovatele (odst. 4.1 .b).

Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1.a) Provozovatel se zavazuje, že zašle OSA písemně nebo elektronicky (emailem na emailovou adresu

miloslava.eisova©osa.cz) vždy nejpozději do 15 dnů před akci, seznam všech uskutečněných

nedivadelnich hudebních produkci, které hodlá v daném období pořádat.

4.1.b) Provozovatel se zavazuje, že zašle OSA písemně nebo elektronicky (emailem na emailovou adresu

miloslava.eisova@osa.cz) vždy nejpozději do 15 dnů po akci hlášeni, vněmž uvede všechny

nedivadelni hudební produkce, které pořádal v daném období. Hlášení bude obsahovat u jednotlivých



produkcí s užitím živé hudby tyto údaje: datum a místo konání produkce, jména autorů a názvy

skladeb, které byly na dané produkcí provozovány (dále jen „playlist"), popřípadě též uvede autory děl

z repertoáru OOA -S, počet prodaných vstupenek, ceny vstupenek, případně počet volných vstupenek

/ celkovou výši tržby za prodané vstupenky bez/s DPH (hrubou tržbou se rozumí celková částka za

skutečně vybrané vstupné včetně/bez DPH). U akcí s použitím reprodukované hudby uvede datum a

misto konání produkce, počet prodaných vstupenek, ceny vstupenek, případně počet volných

vstupenek (počet návštěvníků bez vstupného).

4.2. Pokud dojde ke změnám skutečností, za nichž byla smlouva uzavřena, je provozovatel povinen tyto

změny bez zbytečného odkladu písemně oznámit OSA.

4.3. Provozovatel je povinen respektovat osobnostní práva autorů provozovaných děl a užívat díla jen

způsobem nesnižujlcím jejich hodnotu. Není oprávněn zejména do autorských děl a předmětů ochrany

zasahovat, doplňovat nebo upravovat je, ani zařadit dílo do jiného díla či útvaru bez souhlasu autorů.

Autorizace je potřebná i v případech, kdy si provozovatel objedná vytvoření díla, které bude

zpracováním, úpravou či překladem chráněného díla. Provozovatel je jediným subjektem, který nese

odpovědnost za splnění těchto povinností a za vypořádání všech případných osobnostních práv

autora dila. Tato povinnost se vztahuje obdobně i na výkony výkonných umělců.

4.4. Provozovatel se zavazuje, že předměty ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA—S budou na

veřejných hudebních produkcích sdělovány pouze z legálně pořízených zvukových či zvukově

obrazových záznamů

4.5. OSA má právo provést kontrolu údajů, jež je provozovatel povinen předkládat OSA. Kprovádění

kontroly je oprávněn zaměstnanec OSA nebo třetí osoba vybavená písemným pověřením či

zmocněním statutárního orgánu OSA. Provozovatel se zavazuje předkládat všechny potřebné

dokumenty, pokud se týkají předmětu této smlouvy, a v obecném smyslu neklást žádné překážky při

provádění kontroly.

článek V. Doba trvání smlouvy

5.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022 s možností automatické prolongace vždy o jeden

rok. Pokud některá ze smluvních stran nemá zájem o další prolongaci této licenční smlouvy, oznámí to

druhé smluvní straně písemně nejpozději 3 měsíce před ukončením doby platnosti smlouvy.

Provozovatel oznámí nejpozději do 15.9.2022.

5.2. OSA je oprávněn smlouvu vypovědět v případech závažného porušení závazků z této smlouvy druhou

smluvní stranou, a to zejména, je-li provozovatel v opakovaném prodleni s peněžitým plněním,

zasíláním hlášení podle odst. 4.1.a) a 4.1.b) této smlouvy nebo překročí-li rozsah oprávnění stanovený

touto smlouvou. Výpověď je však OSA oprávněn učinit až poté, kdy provozovatele vyzval

doporučeným dopisem k odstranění nedostatků plnění ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy

a provozovatel tyto nedostatky neodstranil.

5.3.0SA či provozovatel jsou dále oprávněni tuto smlouvu vypovědět v případech, kdy dojde ke změně

okolností na straně OSA např. zdůvodu změny právních předpisů, změny či zániku oprávnění

uděleného OSA Ministerstvem kultury nebo změny či ukončení smluv uzavřených sostatnímí

kolektivními správci, pokud by taková změna zcela znemožnila OSA poskytovat licenci podle této

smlouvy.

5.4.Výpověd' musí mít formu doporučeného dopisu a její účinky nastanou dnem jejího doručení

Provozovateli nebo dnem ve výpovědi uvedeným.

5.5.0SA má právo odstoupit od této smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení, jestliže

proti provozovateli bylo zahájeno insolvenční řízeni, byl prohlášen úpadek provozovatele nebo

provozovatel vstoupil do likvidace. Odstoupením od smlouvy OSA neztrácí nárok na nezaplacenou

autorskou odměnu za již uskutečněné provozování děl a na úroky z prodlení.

5.6.Ukončí-li provozovatel zcela užití hudebních děl na základě poskytnuté licence dle této smlouvy v

průběhu platnosti smlouvy, může provozovatel smlouvu vypovědět. Výpověď musí být učiněna

doporučeným dopisem a její účinky nastanou dnem ukončení užití.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jednají osobně, písemně a prostřednictvím elektronických adres uvedených smluvními

stranami vzáhlaví. Podání učiněná telefonicky mají pouze informativní význam. Podání učiněná

elektronickou poštou se považují za závazná, pokud jsou opatřena elektronickým podpisem

nebo jsou zasílána z elektronické adresy uvedené smluvními stranami vzáhlaví smlouvy.

Zásilky odeslané elektronickou poštou se při splnění podmínek podle tohoto odstavce považuji za

doručené dnem jejich odesláni.

Provozovatel timto bere na vědomí, že pokud nesplní své povinnosti dle této smlouvy, je OSA

oprávněn odepřít mu udělení souhlasu v případě budoucího užití děl.

Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje poskytnuté na základě této smlouvy budou zpracovávat

výhradně pro účely plnění povinností z této smlouvy a plnění povinností vyplývající z platných

předpisů, a to po dobu nezbytnou pro plnění těchto povinnosti. Smluvní strany se tyto osobní údaje

zavazují chránit proti možnému zneužití, či neoprávněnému přístupu k nim. Podrobné informace v

souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na stránkách www.osa.cz.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k podpisu této smlouvy, že při jejím uzavřeni jednaly

svobodně a vážně a smlouva tak vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení této smlouvy podepsané provozovatelem

na adresu OSA. 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 smlouvy ze

strany provozovatele, necítí se návrhem této smlouvy vázán.

Změny smlouvy je možno učinit pouze písemně formou číslovaných dodatků potvrzenými oběma

smluvními stranami.

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

Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním jsou příslušné výlučně

soudy v České republice.

Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jeden.

6.10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6.11. Smlouva je s odběratelem uzavírána na základě schváleného usnesení Rady MČ č. 44912022

ze dne ..46.-5.... 2022.

 

V dne

OSA:

Zuzana Zimmerhaklová Kožnarová ' " ,

vedoucí oddělení zákaznického centra Praha Ing. Lenka Koudelková

na základě pověřeni místostarostka MČ Praha-Libuš,

na základě zplnomocnění usnesením

Rady městské části Praha-Libuš

  

OSA-0 HRANNÝ SV AUTORS ' c. ...... ze dne ......... , které je nedílnou součástí
va k dlíl/im udebním . této smlouvy

(5 . s , s HA e.
   

? DI :0 5383939?

Podpis provozovatele:

 





 

Pověření

OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, se sídlem Čs. armády 20,
160 56 Praha 6, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277 (dále jen
„OSA") pověřuje paní Zuzanu Zimmerhaklovou Kožnarovou, vedoucí oddělení zákaznického centra Praha, aby jej
zastupovala a za něj vykonávala veškerá právní jednání při

- uzavírání licenčních smluv ve standardním znění s uživateli autorských děl, kterými OSA poskytuje souhlas

k užití podle § 19, 20 a 23 autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění (dále jen autorský zákon)

se stanovením odměny do 500.000,- Kč ročně, jakož i podepisovala dodatky k těmto smlouvám, dohody o

změnách, dohody o ukončení a výpovědí těchto smluv,

- uzavírání rámcových smluv s uživateli autorských děl, kterými OSA poskytuje souhlas k užití podle § 19, 20

a 23 autorského zákona, jakož i podepisovala dodatky k těmto smlouvám, dohody o změnách, dohody o

ukončení a výpovědi těchto smluv,

- fakturování odměn na základě licenčních smluv za poskytnutí souhlasu kužití podle § 19, 20 a 23

autorského zákona do výše 1.000.000,- Kč,

- vydávání výzev kvydání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití podle § 19, 20 a 23 autorského

zákona do výše 400.000,- Kč.

v Praze dne 3.1.2022

  
    Roman Strejček

Lubo Tesař

Předseda představenstva Člen představenstva

OSA M Ochranný svaz autorský pro práva k dilům hudebnim, 2. s. a U tO r ll'l
Zapsán Ve spolkovém rejslí'íku vedeném Městským soudem v F’raze. oddíl lt vložka 7277 MW,.

Čs. armády 20. 160 56 Piana 6 - Czech Repulýis- » 41320220 315 lil . F +420 27:13 434 073 - osa©osa cz . IČ 638 399 97 - DIČ: CZ 638 3.29 97





Plná moc

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukové-

obrazových záznamů, z.s.

lČ: 00537772, DIČ: CZ00537772.

se sídlem Klimentská 1207/10, 110 00 Praha 1

zastoupen Mgr. Janem Simonem, ředitelem

(dále jen jako „zmocnitel"),

který je

- na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR ze dne 22.3.2001, č.j. 3209/2001 o udělení oprávnění

k výkonu kolektivní správy práv výkonných umělců a výrobců zvůkových a zvukově-obrazových

záznamů podle ustanovení § 95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění ( dále jen

autorský zákon nebo „AZ“) , na základě recipročních smluv s obdobnými kolektivními správci

vzahraničí, mezinárodních smluv, kolektivního členství sdružení umělců a IFPI v INTERGRAM, na

základě individuálně uzavřených smluv o zastupování práv umělců a výrobců a v souladu s autorským

zákonem, mimo jiné

oprávněn poskytovat za výkonné umělce a výrobce záznamů licenci k provozování zveřejněných

záznamů výkonů výkonných umělců a zvukových záznamů výkonů nebo jiných zvuků a zvukově

obrazových záznamů - videoklipů (dále jen „předmětů ochrany INTERGRAM“) ze zvukového záznamu

vydaného k obchodním účelům nebo jiného zvukového záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ, ve

spojení s §§ 74, 78 a 82 A2 a dále k užití předmětů ochrany INTERGRAM provozováním rozhlasového

a televizního vysílání podle § 23 AZ, ve spojeni s §§ 74, 78 a 82 A2 a vybírat pro výkonně umělce a

výrobce za poskytnutí licence odměnu

— na základě smlouvy ze dne 18.12.2017 uzavřené s Ochrannou asociací zvukařů - autorů, z. 5., IČ:

26630192, se sídlem Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město, oprávněn poskytovat licenci k užití

děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) (dále jen „předmětů ochrany OAZA") jejich provozováním ze

záznamu a jeho přenosem podle § 20 AZ a provozováním rozhlasového a televizního vysílání podle §

23 AZ za OAZA a vybírat za poskytnutí licence pro zvukaře - autory (tzv. mistry zvuku) odměnu

- na základě smlouvy ze dne 18.12.2017 uzavřené s Ochrannou organizaci autorskou-Sdružením

autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., lČ:

60166916, se sídlem Národní 973/41. 110 00 Praha 1 - Staré Město, oprávněn poskytovat licenci k užití

děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů,

kostýmních výtvarníků (dále jen „předmětů ochrany OOA-S) jejich provozováním ze záznamu a jeho

přenosem podle § 20 A2 a provozováním televizního vysílání podle § 23 AZ za OOA-S a vybírat pro

zmíněné autory za poskytnutí licence odměnu,

timto na základě Smlouvy o pověření výkonem kolektivní správy podle §97g AZ ze dne

20.12.2017,

zplnomocňuje kolektivního správce,

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

IČ: 63839997, DIČ: 0263839997,

se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha s

zastoupen lng. Romanem Strejčkem, předsedou představenstva a Mgr. Lubošem Tesařem, členem

představenstva

(dále jen jako „zmocněnec"),

který je

— na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 28. 22001, č.j. 4449/2001 o udělení oprávnění

ke kolektivní správě majetkových autorských práv autorů a jiných nositelů práv kdílům hudebním



s textem či bez textu (dále jen „předmětů ochrany OSA“), smluv uzavřených s hudebními skladateli,

textaři, s dědici autorských majetkových práv a hudebními nakladateli, na základě recipročních smluv

s obdobnými kolektivnímí spravci v zahraničí a v souladu s autorským zákonem mimo jiné oprávněn

poskytnout licenci k veřejnému užití hudebních děl s textem nebo bez textu českých a zahraničních

skladatelů, autorů zhudebněných textů, a dalších nositelů práv, jejichž autorská majetková práva

spravuje při jejich provozování ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům nebo jiného

zvukového záznamu a dále ze zvukově obrazového záznamu a jeho přenosu dle § 20 A2 a při

provozování rozhlasového a televizního vysílání dle § 23 AZ a vybírat pro zmíněné autory za poskytnutí

licence odměnu

- na základě smlouvy ze dne 28.1.2015 uzavřené s DILIA - divadelni, literární a audiovizuální

agenturou, z.s., IC265401875, se sídlem Krátkého 1, 190 00 Praha 9 oprávněn poskytovat licenci k

užití děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografíckých, pantomimických,

audiovizuálních a děl dabingově režie (dále jen „předmětů ochrany DILIA“) provozováním televizního

vysílání bez ohledu na prostory, ve kterých k němu dochazi, dle § 23 A2 a na základě Smlouvy o

pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového

vysílání děl uzavřené skolektivnlm správcem DILIA dne 23.4.2009 provozováním rozhlasového

vysílání na pokojích ubytovacích zařízení dle § 23 A2 a vybírat pro autory zmíněných děl za poskytnutí

licence odměny,

aby zastupoval zmocnitele podle § 979 odst. 1 pism. b) AZ při výkonu kolektivní správy práva na

užití předmětů ochrany INTERGRAM, OAZA a OOA-S spravovaných zmocnitelem provozováním

rozhlasového a televizního vysílání podle § 23 AZ ve spojení s §§ 74, 78 a 82 A2 a provozováním

předmětů ochrany spravovaných zmocnitelem ze zvukového záznamu vydaného k obchodním

účelům nebo jiného zvukového záznamu a dále ze zvukově obrazového záznamu a jeho

přenosem podle § 20 AZ ve spojeni s §§ 74, 78 a 82 AZ,

to je aby s uživateli předmětů ochrany INTERGRAM, OAZA a OOA-S uzavíral licenční smlouvy

podle § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 979, § 98 a nás|. AZ, ve kterých bude

poskytovat uživatelům licenci k užití předmětů ochrany INTERGRAM, OAZA a OOA-S

spravovaných zmocnitelem jejich provozováním rozhlasového alnebo televizního vysílání a

provozováním ze záznamu a jeho přenosem, a za poskytnutí licence sjednávat, vybírat a vymáhat

odměnu dle Společného sazebníku všech kolektivních správců;

aby prováděl kontroly (případně zákazy) užití předmětů ochrany INTERGRAM, OAZA a OOA-S

při provozování shora uvedeném;

aby vystavoval první výzvy k vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněné užití předmětů

ochrany INTERGRAM, OAZA a OOA—S a inkasoval platby uhrazené uživateli na tyto výzvy.

V Praze dne  

  

za zmocnitele

přijímá.

 

za zmpcn HCG



 

OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

se sídlem v Praze 6, třída Čs. armády 20, IČ: 63839997

vydává tento

PODPISOVÝ ŘÁD

ČLÁNEK 1 úvomví USTANOVENÍ

1.1

1.2

Podpisový řád OSA upravuje oprávnění a povinnosti při podepisování písemností vyhotovených

OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s.

Podpísový řád stanovi:

1.2.1 zásady podepisování písemností, zejména písemností vnějšího styku.

1.2.2 vymezení pravomoci představenstva, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců při

podepisování písemností.

ČLÁNEK 2 OBECNÉ ZÁSADY

2.1

2.2

2.3

2.4

Pro podepisování se stanoví zásada jediného podpisu umístěného pod textem, svýjimkou

podepisování písemností, u nichž je dána nutnost více podpisů.

Osoba oprávněná k podpisu se podepisuje vlastnoručně. Pod takovým podpisem vypíše své

jméno a přijmení a uvede funkci. Funkci podepisujícího pracovníka není třeba uvádět

vpísemnostech, ve kterých je jeho funkce uvedena vzáhlavi. Podpis písemností

vyhotovovaných automatizovaným postupem může být nahrazen mechanickými prostředky.

V nepřítomnosti vedoucího podepisuje písemnosti jeho zástupce. Ke jménu a funkcí vedoucího

připojí svůj podpis a doplní doložku v.z. (v zastoupení).

Veškeré písemnosti, které podepisuje představenstvo, musí být opatřeny parafou zaměstnance

odpovědného za příslušnou agendu.

ČLÁNEK 3 PODPISOVÉ OPRÁVNĚNÍ

3.1

3.2

Ve všech věcech je oprávněno podle ustanovení článku 8.1. Stanov OSA jednat a podepisovat

veškeré písemnosti OSA představenstvo, a to tak že podepisuje vždy společně předseda

představenstva a další člen představenstva.

Tímto řádem představenstvo deleguje pravomoc při podepisování písemnosti směřující mimo

OSA na zaměstnance.

Pocěmscvý rno“ OSA p aíný od 1 .F, 201C:



3.3

3.4

3.5

3.6

 

Ou

Výčet druhů písemností vznikajících vOSA a k nim delegovaná podpisová oprávnění jsou

uvedena včlánku 4. Podpisová oprávnění jsou specifikována podle pozic, které konkrétní

zaměstnanci zastávají, přičemž platí, že nadřízení zaměstnanci jsou oprávněni podepisovat

všechny písemnosti podepisované jejich podřízenými zaměstnanci.

Kromě písemností uvedených v článku 4. je každý zaměstnanec oprávněn podepisovat i další

písemnosti, pokud tím bude v konkrétních případech pověřen představenstvem.

OSA může jednat též prostřednictvím zástupce na základě plné moci vystavené

představenstvem.

V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo obou členů představenstva, je-Ii třeba

podepsat písemnost, kterou podle tohoto podpisového řádu je oprávněno podepsat jedině

představenstvo, je oprávněn takovou písemnost podepsat vedoucí odboru nebo samostatného

oddělení příslušného podle obsahu písemnosti, a to při splnění těchto podmínek:

3.6.1 souhlas k podpisu písemnosti udělí vedoucímu alespoň jeden člen představenstva či

jeho předseda,

3.6.2 nepřítomnost předsedy nebou obou členů představenstva je delší než 7 pracovních

dní,

3.6.3 prodlení s podpisem písemnosti může způsobit OSA vážnou újmu.

čLÁNEK 4 PŘEHLED PODPlSOVÝCH OPRÁVNĚNÍ

 

4.1 Přehled je členěn podle druhu podepisovaných písemností.

DRUH Písemnosri PODPISUJE

BĚŽNÉ PÍSEMNOSTI Ezšůyězamestnanec v ramCI sve pracovní

 
 

 

SMLOUVY O SPRÁVĚ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV

 

Smlouvy s autory a dědici autorských majetkových

práv ve vzorovém znění schváleném příslušným

orgánem OSA

Vedoucí oddělení pro záležitosti autorů nebo

referent oddělení pro záležitosti autorů

 

Smlouvy s osobami, které vykonávají majetková

práva, jež připadla státu (např. Státní fond kultury

CR)

Vedoucí oddělení pro záležitosti autorů nebo

referent oddělení pro záležitosti autorů

 

Smlouvy s nakladateli ve vzorovém znění

schváleném příslušným orgánem OSA

Vedoucí oddělení pro záležitosti nakladatelů

nebo referent oddělení pro záležitosti

nakladatelů
  Smlouvy ve znění odchylněm od vzorového znění Představenstvo  
 

Podpisový láo OSA Ham); od 1 G 32019 7

b



Ou

 

 

RÁMCOVÉ SMLOUVY o POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

A ZASTUPOVÁNÍ
 

Referent agenturní činnosti

 

 

LICENČNÍ SMLOUVY s UŽIVATELI HUDEBNÍCH DĚL

 

- kterými OSA uděluje souhlas k užití podle § 19,

20 a 23 autorského zákona (veřejné provozování

živé, ze záznamu, prostř. TV, rádia apod.)

V rámci odboru veřejného provozování

 

Smlouvy se stanovením autorské odměny do

500.000,— Kč" ročně
Vedoucí oddělení zákaznického centra

 

Smlouvy se stanovením autorské odměny vyšší než

500.000,— Kč ročně
Představenstvo

 

Smlouvy, jestliže je autorska odměna stanovena

částkou nižší než 30.000,- Kč aje hrazena

nabyvatelem licence v hotovosti při podpisu smlouvy

Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

regionální manažer

 

Rámcové smlouvy
Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

vedoucí oddělení zákaznického centra
 

Smlouvy s provozovateli kin
Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

vedoucí oddělení zákaznického centra
 

Smlouvy, v nichž návrh výše odměny nevychází

z platného sazebníku odměn, nebo se podstatně

odchylují od standardního znění (odchylka ovlivňuje

výši odměny nebo omezuje práva OSA)

Představenstvo

 

- kterými OSA uděluje souhlas k užití podle § 21,

22 a 18 odst. 2 autorského zákona (vysílání,

přenos vysílání, internet apod.)

V rámci odděleni vysílání, online médií a

mechaniky

 

Smlouvy se stanovením minimální autorské odměny

do 50.000,— Kč měsíčně

Vedoucí oddělení vysílání, online médií a

mechaniky

 

Smlouvy se stanovením minimální autorské odměny

vyšší než 50.000,— Kč měsíčně
Představenstvo

 

Smlouvy s provozovateli kabelového přenosu
Vedoucí oddělení vysíláni, online médií a

mechaniky

 

Smlouvy o zpřístupňování děl prostřednictvím sítě

internet a mobilnich sítí

Vedoucí oddělení vysílání, online médií a

mechaniky
 

Smlouvy, v nichž návrh výše odměny nevychází

z platného sazebníku odměn, nebo se podstatně

odchylují od standardního znění (odchylka ovlivňuje

výši odměny nebo omezuje práva OSA)

Představenstvo

 

- kterými OSA uděluje souhlas k užití podle § 13,

14, 15 a 16 autorského zákona (výroba a

rozšiřování nosičů, pronájem, půjčování apod.) a

smlouvy podle § 25

V rámci oddělení vysílání, online médií a

mechaniky

  Jednorázové smlouvy (zvukové nosiče, zvukově  Referent oddělení vysílání, online médii a
 

Powwow řád OSA Wan"; od ‘I I3 2019
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obrazové nosiče včetně audiovizuálních děl

osobního charakteru) s předpokládanou autorskou

odměnou do 30.000,- Kč

mechaniky

 

Jednorázové smlouvy s předpokládanou autorskou

odměnou vyšší než 30.000,- Kč

Vedoucí oddělení vysílání, online médií a

mechaniky
 

Smlouvy o užíti hudebnlch děl při zhotovování tzv.

pracovních/provozních rozmnoženin hudebních děl

Referent vysíláni, online médií a mechaniky

 

Dlouhodobé smlouvy s výrobci
Vedoucí oddělení vysíláni, online médií a

mechaniky
 

Smlouvy s dovozci a výrobci podle § 25 autorského

zákona

Vedoucí oddělení vysilani, online médii a

mechaniky
 

Smlouvy, v nichž návrh výše odměny nevychází

z platného sazebníku odměn, nebo se podstatně

odchylují od standardního zněnl (odchylka ovlivňuje

výši odměny nebo omezuje práva OSA)

Představenstvo

 

- kterými OSA uděluje souhlas k užití v rámci

divadelních představení a v oblasti výroby

audiovizuálních děl a reklamních spotů

V rámci agenturní činnosti

 

Smlouvy v oblasti výroby audiovizuálních děl a

reklamních spotů se stanovením autorské odměny

do 100.000,- Kč

Referent agenturní činnosti

 

Smlouvy v oblasti výroby audiovizuálních dél a

 

 

reklamních spotů se stanovením autorské odměny Představenstvo

vyšší než 100.000,- Kč

Smlouvy, kterými OSA uděluje souhlas k užití

v rámci divadelních představení Představenstvo

Oznámení o nedovolení užití hudebních děl a

Představenstvo

zákazy užití hudebních děl   
 

FAKTURACE AUTORSKÝCH ODMĚN NA ZÁKLADĚ LICENČNÍCH SMLUV

 

- za udělení souhlasu k užití podle § 19, 20 a 23

autorského zákona (veřejné provozování živé, ze

záznamu, prostř. TV, rádia apod.)

V rámci odboru veřejného provozování

 

- do Výše 30.000,— Kč

Referent zákaznického centra nebo odděleni

podpory licenční činnosti
 

- do výše 200.000,— Kč, jde-li o provozovatele kin a

jukeboxů

Referent zákaznického centra nebo odděleni

podpory licenční činnosti
 

- do výše 1 .000.000,- Kč
Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

vedoucí oddělení zákaznického centra
 

- nad 1.000.000,- Kč Představenstvo
  - za udělení souhlasu k užití podle § 21 , 22 a 18

odst. 2 autorského zákona (vysíláni, přenos

vysíláni. internet apod.) a dále podle § 13, 14, 15

a 16 autorského zákona (výroba a rozšiřování  
V rámci oddělení vysílání, online médií a

mechaniky

 

.
Z
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nosičů, pronájem, půjčování apod.) a účtování

náhradních odměn podle § 25

 

- do výše 200.000,- Kč
Referent vysílání, online médií a mechaniky
 

- do Výše 1.000.000,— Kč
Vedoucí oddělení vysílání. online médii a

mechaniky

 

» nad 1.000.000,- Kč
Představenstvo

 

- za udělení souhlasu k užití v rámci divadelních

představení a v oblasti výroby audiovizuálních

děla reklamnich spotů  
Referent agenturnl činnosti

 

 

VÝZVY K VYDÁNÍ BEZDÚVODNÉHO OBOHACENÍ

 

- za neoprávněné užití podle § 19, 20 a 23

autorského zákona (veřejné provozování živé, ze

záznamu, prostř. TV, rádia apod.)
V rámci odboru veřejného provozování

 

- do výše 30.000,- Kč
Referent zákaznického centra nebo oddělení

podpory licenční činnosti
 

— do výše 200.000,- Kč, jde-Ii o provozovatele kin a

jukeboxů
Referent zákaznického centra

 

- do výše 400.000,- Kč
Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

vedoucí oddělení zákaznického centra
 

- nad 400.000,- KČ Představenstvo

 

- za neoprávněné užití podle § 21, 22 a 18 odst. 2

autorského zákona (vysíláni, přenos vysílání,

internet apod.) a podle § 13. 14, 15 a 16

autorského zákona (výroba a rozšiřování nosičů,

pronájem. půjčování apod.)

V rámci oddělení vysílání, online médií a

mechaniky

 

- do výše 500.000,— KČ
Vedoucí oddělení vysílání , online médií a

mechaniky

 

 

- nad 500.000,- Kč Představenstvo

- za neoprávněné užití v rámci divadelních

představení a v oblasti výroby audiovizuálních Představenstvo

děl a reklamních spotů  
 

 

ÚKONY SPOJENÉ s VYMÁHÁNÍM POHLEDÁVEK

 

Upomínky Referent pohledávkového oddělení
 

Dohody o splátkách pohledávek z veřejného

provozování do 100.000,- Kč (splátkové kalendáře)

a dohody o narovnání o sporných nárocích dotáže

výše

Referent pohledávkového oddělení, referent

zákaznického centra, dle potřeby i vedoucí

odboru veřejného provozování, regionální

manažeři

  Dohody o splátkách pohledávek do 200.000,- Kč

(splátkové kalendáře) a dohody o narovnání o  
Vedoucí ekonomického odboru, vedouci

pohledávkového oddělení, vedoucí odboru
 

Poršpxsový fad (JS/\ mm; od 1.6.2019
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sporných nárocích do téže výše veřejného provozování, vedoucí Oddělení

zákaznického centra, vedoucí oddělení

vysílání, online médií a mechaniky
 

Dohody o splátkách pohledávek nad 200.000,- Kč

(splátkové kalendáře) a dohody o narovnání o

sporných nárocích do téže Výše

Představenstvo

 

Potvrzení o výši pohledávek evidovaných za nositeli

práv
Vedouci honorářové účtárny

 

 
Jiné smlouvy, dohody a úkony řešící pohledávky

(postoupení pohledávky, zápočet, prominutí úhrady

apod.)  Představenstvo
 

 

ÚKONY V PŘESTUPKOVÝCH A TRESTNÍCH ŘÍZENÍCH

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy na zahájení řízení ] Představenstvo

KOLEKTIVNÍ SMLOUVY Představen No

S UŽIVATELI HUDEBNÍCH DĚL s

SMLOUVY O PARTNERSTVÍ Představenstvo

SMLOUVY A DOHODY

s KOLEKTIVNÍMI SPRÁVCI Představenstvo
 

Faktury vystavované kolektivním správcům

 
Vedoucí odboru veřejného provozování nebo

vedoucí oddělení zákaznického centra, vedoucí

oddělení vysílání, online médií a mechaniky.

referent agenturní činností
 

 

AUTORSKÉ HONORÁŘE

 

Výplatní honorářově listy. vydané faktury na režijní

srážku
Referent honorářové účtárny

 

Potvrzení O výplatách — daňové doklady za rok Vedoucí oddělení honorářové účtárny
 

Faktury autorských odměn ze zahraničí Referent finanční účtárny
 

Vydané faktury na přijaté autorské odměny ze

zahraničí  
Referent ňnančni účtárny

 

 

ÚPRAVA PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHU

  Veškeré pracovněprávní dokumenty směřující ke

vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních

vztahů (smlouvy, dohody, výpovědi apod.)  

Představenstvo

 

 

 

 



 

 

 

 

SMLOUVY S BANKAMI Představenstvo

Představenstvo nebo osoby přímo pověřené

STYK S BANKAMI představenstvem vždy dle konkrétní smlouvy

 s konkrétni bankou
 

 

NÁKUP zsoži, MATERIÁLU, SLUŽEB

 

Smlouvy na dodávky zboží, služeb a prací a

smlouvy nájemní

Představenstvo

 

Objednávky na služby a zboží určené pro zajištění

činnosti zaměstnanců OSA

Vedoucí oddělení hospodářské správy, vedoucí

odborů a vedoucí samostatných oddělení po

předchozím schválení představenstvem“
 

Objednávky na služby a zboží spojené s běžnou

technickou údržbou budovy s plněním do 2.000,-

Kč nebo řešením nepředvídatelných událostí

Vedoucí oddělení hospodářské správy

 

Dodavatelsko-odběratelské faktury (mimo IT) do

10.000,- Kč přijaté na základě a v souladu

s představenstvem schválenými objednávkami

nebo podle uzavřených smluv

Vedoucí oddělení hospodářské správy

 

Dodavatelsko-odbératelské faktury (mimo IT) nad

10.000,- Kč přijaté na základě a v souladu

s představenstvem schválenými objednávkami

nebo podle uzavřených smluv

Vedoucí odborů a vedoucí samostatných

oddělení

 

Dodavatelsko-odběratelské faktury (mimo IT) nad

50.000,- Kč

Představenstvo“

 

Dodavatelsko-odbératelské faktury (oblast IT) do

50.000,- Kč přijaté na základě a v souladu

s představenstvem schválenými objednávkami

Vedoucí oddělení informačních technologií

 

Dodavatelsko-odbératelskě faktury (oblast IT) nad

50.000,- Kč

Představenstvo“

 

Faktury a příkazy k proplácení soudních poplatků,

nákladů soudních řízení a kolků do 10.000,- Kč

Referent nebo právník právního a personálního

oddělení nebo zaměstnanec, který byl pověřen

řešením konkrétní kauzy
  Faktury a příkazy k proplácení soudních poplatků,

nákladů soudních řízení a kolků nad 10.000,- Kč  Vedoucí právního a personálního oddělení nebo

zaměstnanec, který byl pověřen řešením

konkrétní kauzy
 

1’ Všechny částky v tabulce jsou včetně DPH

2) Pro interní potřeby postačuje podpis předsedy nebo některého z členů představenstva

Podpiscvý řád OSA platný od 1 6 2012}

 

 



O). '

 

4.2 Podepisování dodatků ke smlouvám, dohod o změnách smluv, dohod o jejich ukončení a

podepisování výpovědí smluv se řídí podle podpisového oprávnění k písemnosti, o kterou se

jedná.

ČLÁNEK 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento podpisový řád nabývá účinností od 1.6.2019.

5.2 Tento podpisový řád OSA plně nahrazuje podpisový řád ze dne 14.7.2017.

5.3 Tento podpisový řád lze měnit formou číslovaných dodatků schválených představenstvem.

V Praze dne 15.5.2019.

  

  

  
 

Roman Strejček

Předsedy představenstva

Jiřina Barello

Členka představenstva

Luboš esař

Člen představenstva

Podniscvý rad DSA platný od 1 G ?C—lS “
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místostarosta g sthrosta

Martin Frank Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú [ 17. 5. 2022 Založila H. T

dne J Kolouchová [  
 

Rada městské části Praha-Libuš:

POdpís-

l. schvaluje uzavření „rámcové hromadné licenční smlouvy o veřejném

provozování VPR_2021_10355“, která upravuje vzájemné vztahy mezi

„kolektivním správcem OSA a provozovatelem s firmou při veřejném

nedivadelním provozování předmětů ochrany OSA, INTERGRAM,

OAZA a OOA“ s Ochranným svazem autorským pro práva kdílům

hudebním z. 5., Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 — Bubeneč, IČ: 63839997,

zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddfl L, vložka 7277 zastoupeným vedoucí zákaznického centra paní

Zuzanou Zimmerhaklovou Kožnarovou na základě plné moci, která je

nedílnou součástí této smlouvy,

2. pověřuje paní místostarostka Ing. Lenku Koudelkovou podpisem

smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Stránkalzl




