OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
160 00 Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 786/20
zastoupený vedoucím či referentem oddělení pro záležitosti autorů či oddělení pro
záležitosti nakladatelů na základě pověření představenstva OSA
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277
IČ: 63839997, DIČ: CZ63839997
e-mail: autori@osa.cz; nakladatele@osa.cz
(dále „OSA“)
a
Paní/Pan/právnická osoba

Jméno a příjmení/ firma

Zastoupen/á

Datum narození

IČ

Zapsána u

Adresa trvalého bydliště/sídla

Adresa pro doručování (je-li odlišná)

E-mail

ne
Daňová rezidence

ano

Plátce DPH

DIČ

Čísla účtu v ČR pro platby v CZK

Číslo účtu pro platby v cizí měně (IBAN, SWIFT/BIC)

(dále „nositel práv“)
uzavírají tuto

SMLOUVU O SPRÁVĚ AUTORSKÝCH MAJETKOVÝCH PRÁV
(dále „Smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1.

OSA je spolkem autorů hudebních děl a autorů slovesných děl užívaných ve spojení s díly hudebními,
nakladatelů a jiných nositelů práv, který je ve smyslu § 95a zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „AZ“)
kolektivním správcem autorských majetkových práv. OSA vykonává kolektivní správu práv na základě
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oprávnění udělených Ministerstvem kultury ČR.
2.

Nositel práv prohlašuje, že je
autorem hudebních děl či slovesných děl užívaných ve spojení s díly hudebními (dále také „autor“);
dědicem ______ podílu autorských majetkových práv po autorovi paní/panu _____________
_____________, narozené/mu dne_________, zesnulé/mu dne ________________ (dále také
„dědic“);
nabyvatelem výhradního oprávnění z licenční smlouvy k výkonu práva kolektivně spravovaného OSA
(dále také „nakladatel“);
nabyvatelem výhradního oprávnění ze zákona (např. zaměstnavatel autora) k výkonu práva kolektivně
spravovaného OSA (dále také „nakladatel“).

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

Nositel práv Smlouvou svěřuje OSA správu práv ke všem hudebním dílům či slovesným dílům užívaným
ve spojení s díly hudebními (dále souhrnně „díla“),
A. která vytvořil nebo ke kterým nabyl autorská majetková práva nebo výhradní oprávnění k výkonu
autorských majetkových práv před uzavřením Smlouvy, pokud svěření práv k těmto dílům do správy
OSA není v rozporu s dříve uzavřenými smlouvami; a
B. která během trvání Smlouvy vytvoří nebo ke kterým během trvání Smlouvy nabyde autorská
majetková práva nebo výhradní oprávnění k výkonu autorských majetkových práv.
Vytvořením díla se rozumí i zpracování díla či podílení se na vytvoření díla v postavení spoluautora.

2.

Správou práv se podle Smlouvy rozumí výkon kolektivní správy autorských majetkových práv, tedy
zejména poskytování nevýhradních licencí k užití děl, sjednávání autorských odměn za užití děl, vybírání a
vymáhání autorských odměn, vybírání a vymáhání příjmů z bezdůvodného obohacení z neoprávněného
užití děl nebo náhrady škody, rozúčtování odměn a jejich výplata nositeli práv a dále veškerá jednání
spočívající v ochraně svěřených práv.

3.

Nositel práv svěřuje OSA správu následujících kategorií autorských majetkových práv, pokud není v čl. II.,
odst. 5 uvedeno jinak:
A.

živé nedivadelní provozování díla a přenos živého provozování (§ 19 AZ);

B.

vysílání díla rozhlasem (§ 21 AZ) a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za účelem jeho vysílání rozhlasem;

C.

vysílání díla televizí (§ 21 AZ), včetně práva zařadit dílo do audiovizuálního díla televizním
vysílatelem (příp. v koprodukci s jiným televizním vysílatelem), je-li toto audiovizuální dílo určeno pro
užití tímto vysílatelem, a rozmnožování díla (§ 13 AZ) za účelem jeho vysílání televizí;

D.

přenos rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 22 AZ);

E.

provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ);

F.

provozování rozhlasového a televizního vysílání díla (§ 23 AZ);

G.

zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase
podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí - tzv. provozovací online práva;
rozmnožování díla v provedení výkonnými umělci v elektronické formě - tzv. mechanická online práva
(§ 13 a § 18 odst. 2 AZ);

H.

rozmnožování díla v provedení výkonnými umělci s výjimkou užití dle bodů B., C. a G. (§ 13 AZ) a
rozšiřování rozmnoženin díla (§ 14 AZ);

I.

pronájem (§ 15 AZ) a půjčování (§ 16 AZ) rozmnoženiny díla; právo na přiměřenou odměnu za
pronájem rozmnoženiny díla (§ 97d, odst. 1, písm. b) AZ); a

J.

právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu (§ 97d, odst. 1, písm. a) bod 3.
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AZ).
4.

5.

Nositel práv svěřuje OSA správu svých práv na celém světě, pokud není v čl. II., odst. 5 uvedeno jinak.
Na území mimo Českou republiku vykonávají správu práv zahraniční kolektivní správci na základě
recipročních smluv s OSA (dále „partnerské společnosti“) podle zákonů daného státu a svých pravidel.
Nositel práv upravuje rozsah správy svých práv následujícím způsobem:

6.

OSA pověření k výkonu správy práv ve sjednaném rozsahu přijímá.

7.

V případě, že nositel práv nesvěří OSA ani jinému kolektivnímu správci správu práv povinně kolektivně
spravovaných (tj. dle AZ právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu – odst. 3 písm. J., právo na přiměřenou odměnu za
pronájem rozmnoženiny díla – odst. 3 písm. I., a právo na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání
díla – odst. 3 písm. D.), bude OSA nositele práv vést jako přihlášeného k evidenci dle § 99c odst. 1 AZ.
Obdobné platí pro práva spravovaná v rámci rozšířené kolektivní správy, u nichž nelze vyloučit účinky
hromadných smluv (tj. dle AZ právo na provozování rozhlasového vysílání a právo na provozování televizního vysílání – odst. 3 písm. F).

8.

V případě, že nositel práv nesvěří OSA ani jinému kolektivnímu správci správu práv spravovaných v rámci
rozšířené kolektivní správy (tj. dle AZ právo na provozování díla ze zvukového záznamu a jeho přenos –
odst. 3 písm. E., právo na vysílání díla rozhlasem – odst. 3 písm. B., právo na vysílání díla televizí – odst.
3 písm. C. a právo na půjčování rozmnoženiny díla – odst. 3 písm. I.), bude OSA nositele práv vést jako
přihlášeného k evidenci dle § 99c odst. 1 AZ, pokud nositel práv vůči OSA písemně nevyloučí účinky hromadných smluv.

9.

Smlouvou není dotčen výkon osobnostních práv autora.

III. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN
1.

Nositel práv podpisem Smlouvy potvrzuje, že byl seznámen se stanovami, rozúčtovacím řádem a dalšími na webové stránce OSA zveřejněnými interními předpisy (dále „interní předpisy OSA“), které jsou
aplikovatelné na právní vztah založený Smlouvou, a zavazuje se jednat v souladu s nimi.

2.

Nositel práv má právo poskytovat oprávnění k nekomerčnímu užití děl, byť správu práva k danému užití
děl svěřil OSA. Nekomerčním užitím se rozumí užití děl nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, které není spojeno s propagací žádných výrobků, služeb nebo jiných výkonů a hodnot a kdy je celý příjem uživatele z užití děl použit pro charitativní a dobročinné účely. O
poskytnutí takového oprávnění je nositel práv povinen 15 dní před plánovaným užitím písemně informovat
OSA. V případě nesplnění této povinnosti je OSA oprávněn vyžadovat úhradu nákladů vzniklých
v souvislosti s úkony směřujícími k uzavření licenční smlouvy.

3.

Nositel práv se zavazuje v souladu s interními předpisy OSA ohlašovat OSA přesné a úplné informace o
dílech, která vytvořil nebo ke kterým nabyl autorská majetková práva. Nositel práv odpovídá za správnost
a úplnost údajů uvedených při ohlašování díla. OSA nepřejímá žádnou odpovědnost a neručí za škodu,
která vznikne na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů.

4.

Nakladatel má také povinnost v souladu s interními předpisy OSA oznámit OSA bezodkladně přesné a
úplné informace o všech licenčních a podlicenčních smlouvách včetně jejich změn a ukončení.

5.

Nositel práv se zavazuje spolupracovat s OSA při uplatňování jeho práv a bez zbytečného odkladu
předkládat OSA veškeré informace, které se svým obsahem mohou dotýkat činnosti OSA, zejména
rozúčtování autorských odměn. Za tímto účelem předkládá nositel práv, včetně jejich změn a ukončení,
především:
A. smlouvy či prohlášení, jejichž obsahem je souhlas ke zpracování díla (tzv. autorizace);
B. dohody nositelů práv o výši jejich podílů na autorské odměně; a
C. smlouvy s nakladateli, jejichž práva spravuje partnerská společnost.

6.

Nositel práv se zavazuje, že po dobu trvání Smlouvy neuzavře se třetími stranami smlouvu, která by svým
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obsahem byla v rozporu se Smlouvou; zejména neuzavře smlouvu, kterou by poskytl třetí osobě licenci
k užití děl, či kterou by pověřil třetí osobu výkonem práv nebo správou práv svěřených Smlouvou OSA.
Výjimku tvoří smlouvy dle článku III., odst. 2 a dále smlouvy, které nositel práv uzavře s nakladatelem,
který má s OSA či s partnerskou společností rovněž uzavřenu smlouvu o správě autorských majetkových
práv. V případě porušení této povinnosti se nositel práv zavazuje na výzvu OSA zaplatit smluvní pokutu ve
výši 5.000 Kč a náhradu škody. OSA je oprávněn započíst smluvní pokutu vůči odměnám rozúčtovaným
nositeli práv.
7.

Nositel práv se zavazuje písemně (tj. rovněž e-mailem) oznamovat OSA bez zbytečného odkladu všechny
změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy.

8.

Nositel práv odpovídá za škodu, která vznikne porušením Smlouvy, zejména nesprávnými, neúplnými či
pozdě předloženými údaji, smlouvami nebo doklady. OSA je oprávněn požadovat uhrazení náhrady škody
vzniklé porušením Smlouvy. OSA je oprávněn započíst náhradu škody vůči odměnám rozúčtovaným
nositeli práv.

9.

OSA vykonává správu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s interními předpisy OSA a to
ve prospěch nositele práv s přihlédnutím k zájmům všech nositelů práv za rovných podmínek a s péčí
řádného hospodáře.

10. OSA se zavazuje autorské odměny a příjmy z bezdůvodného obohacení z neoprávněného užití děl nebo
náhrady škody rozúčtovávat a vyplácet nositeli práv dle rozúčtovacího řádu účinného pro dané
rozúčtovací období, a to za podmínky, že dílo bylo řádně a včas před jeho užitím ohlášeno a dále, že
uživatel uhradil autorskou odměnu. V termínu výplaty autorských odměn budou nositeli práv k dispozici
vyúčtovací podklady.

11. OSA je oprávněn nevybírat odměny za užití díla k humanitárním či charitativním účelům nebo tehdy, je-li to
nehospodárné.

IV. OSOBNÍ ÚDAJE
1.

Nositel práv poskytuje OSA osobní údaje uvedené v záhlaví Smlouvy a dále údaje o telefonním kontaktu,
o svých dílech a případně údaje o svých pseudonymech. OSA bude tyto údaje a dále údaje o plnění
Smlouvy (tedy zejména údaje o výkonu kolektivní správy k dílům, ke kterým nositeli práv náležejí autorská
majetková práva), zpracovávat za účelem výkonu kolektivní správy práv specifikovaných ve Smlouvě. V
případě sporu týkajícího se výkonu kolektivní správy k dílům, je OSA oprávněn tyto osobní údaje
zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých práv a práv nositele práv. Poskytnutí těchto osobních údajů
je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však OSA nemůže vykonávat kolektivní správu k dílům, ke kterým
nositeli práv náležejí autorská majetková práva.

2.

Nositel práv se zavazuje obratem informovat OSA o změnách svých osobních údajů. Zároveň je nositel
práv oprávněn nahlížet na své osobní údaje spravované OSA a požadovat jejich případnou opravu. OSA
není povinen aktivně dohledávat aktuální kontaktní údaje nebo číslo bankovního spojení nositele práv.

3.

Podrobné informace určené nositeli práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně poučení o
jeho právech, o příjemcích údajů, jejich předávání do zahraničí apod., jsou uvedeny na stránkách
www.osa.cz v záložce „autoři a nakladatelé“, OSA tyto informace průběžně upravuje a doplňuje, aby
poskytl nositeli práv aktuální informace.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Veškeré podklady předané nositelem práv za účelem plnění Smlouvy se stávají majetkem OSA, pokud
není dojednáno jinak.

2.

Korespondence a dokumenty v listinné podobě se doručují na poslední adresu oznámenou OSA pro daný
účel nositelem práv. Korespondence a dokumenty v elektronické podobě se doručují buď na poslední emailovou adresu náležitým způsobem oznámenou OSA anebo na elektronický účet nositele práv
provozovaný OSA.
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3.

Smlouvu je možné měnit a doplňovat se souhlasem obou smluvních stran výlučně a pouze písemnými
dodatky v listinné podobě.

4.

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou stran nebo výpovědí.

5.

Nositel práv je oprávněn ukončit či omezit výkon správy pro určitou kategorii práv nebo určitý stát
písemnou výpovědí Smlouvy s šestiměsíční výpovědní dobou. Jestliže výpověď byla do OSA doručena v 1.
pololetí kalendářního roku, ukončení nebo omezení výkonu správy je účinné až na konci tohoto
kalendářního roku. Jestliže výpověď byla do OSA doručena v 2. pololetí kalendářního roku, ukončení nebo
omezení výkonu správy je účinné dnem, kdy uplyne šestiměsíční výpovědní doba, která počíná běžet ode
dne následujícího po doručení výpovědi. Oprávnění k užití děl nabyté licenční smlouvou uzavřenou
uživatelem s OSA před ukončením nebo změnou Smlouvy trvá po celou dobu trvání licenční smlouvy
s OSA.

6.

OSA je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že nositel práv porušil závazky plynoucí ze
Smlouvy anebo poškodil dobré jméno nebo zájmy OSA. Výkon správy práv bude ukončen posledním
dnem kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla výpověď odeslána.

7.

Smlouva nahrazuje všechny předchozí smlouvy a ujednání mezi nositelem práv a OSA.

8.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy bude připsán
registrační poplatek podle interních předpisů OSA na účet OSA.

9.

Smlouva je platná po dobu trvání autorských majetkových práv. V případě úmrtí nositele práv fyzické
osoby přecházejí práva a povinnosti ze Smlouvy na dědice autorských majetkových práv. V případě
právního nástupnictví nositele práv právnické osoby přecházejí práva a povinnosti ze Smlouvy na jeho
právního nástupce. Dokud OSA neobdrží doklady potřebné pro přechod práv a povinností ze Smlouvy,
pozastaví výplatu autorských odměn.

10. V případě jazykových překladů Smlouvy je pro smluvní strany závazné vyhotovení Smlouvy v českém
jazyce.
11. V případě, že by se kterékoli ustanovení Smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na
platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
12. Místem plnění Smlouvy je sídlo OSA. K řešení případných sporů mezi OSA a nositelem práv plynoucích
ze Smlouvy jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
13. Práva a závazky stran, které nejsou upraveny Smlouvou, se řídí českým právním řádem, zejména
zákonem č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Nositel práv

OSA
Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Datum:

Datum:
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