OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277
se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, 160 56
tel.: 220 315 111
fax: 233 343 073
IČ: 63839997
DIČ: CZ 63839997
bankovní spojení: UniCredit bank, číslo bankovního účtu pro Kč: 804653007/2700
zastoupený: JUDr. Tomáš Matějičný, vedoucí oddělení vysílání, online médií a mechaniky
kontaktní email: ilona.pastrnakova@osa.cz
dále jen „OSA“
na straně jedné

a

DOPLNIT
zapsaná: DOPLNIT
se sídlem: DOPLNIT
IČ: DOPLNIT
DIČ: DOPLNIT
bankovní spojení: DOPLNIT
fakturační email: DOPLNIT
kontaktní osoba: (tel.+ email) DOPLNIT
zastoupená: DOPLNIT
dále jen „nabyvatel“
na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají na základě § 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a § 98 a
násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů v platném znění (autorský zákon) tuto

hromadnou licenční smlouvu o poskytnutí licence k výkonu práva užít hudební díla s textem i
bez textu při přenosu vysílání v rámci služby

DOPLNIT
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Článek 1.
1.1

Pojmy a smluvní strany

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:
a) „Přípojka“, „účastnická přípojka“, - aktivovaný (registrovaný) zákazník, kterému nabyvatel
poskytuje možnost příjmu přenášeného vysílání,
b) „Kabelový rozvod“ - systém přenosu vysílání po kabelových rozvodech (zejm. optických,
koaxiálních či jejich kombinaci),
c) „IPTV“ - systém přenosu vysílání na základě internetového protokolu (IP) prostřednictvím
počítačové či jiné obdobné datové sítě (zejména internetu) anebo prostřednictvím
obousměrného přímého propojení (zejména DSL), přičemž přenášený signál je šifrován,
d) „Mikrovlnný systém“ - systém přenosu vysílání, který využívá pro distribuci signálu
mikrovlnných technologií (např. umělé družice (satelity) umístěné na oběžné dráze kolem
Země aj.).

1.2

Nabyvatel svým jménem poskytuje vymezenému okruhu uživatelů (zejména předplatitelům)
službu přenosu rozhlasového anebo televizního vysílání dle § 22 zákona č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon (dále jen „AZ“), a to prostřednictvím:
kabelových rozvodů
IPTV
mikrovlnných systémů
jiným způsobem:
formou současného, úplného a nezměněného přenosu programů vysílaných k tomu
oprávněnými vysílateli rozhlasového a televizního vysílání.

1.3

OSA je na základě:
a) na základě smluv uzavřených s hudebními skladateli, textaři, dědici autorských majetkových
práv a hudebními nakladateli („nositeli práv“),
b) na základě recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci o vzájemném pověření
při výkonu kolektivní správy,
c) na základě rozhodnutí Ministerstva kultury č. j. 4449/2001 ze dne 28. 2. 2001 o udělení
oprávnění k výkonu kolektivní správy autorských majetkových práv,
d) na základě a v rozsahu § 97d autorského zákona
oprávněn poskytnout licenci k výkonu práva dílo užít, jde-li o zveřejněná nebo ke zveřejnění
nabídnutá hudební díla s textem i bez textu nositelů práv, jejichž majetková autorská práva OSA
spravuje při současném, úplném a nezměněném přenosu televizního a rozhlasového vysílání.

1.4

Za poskytnutí licence je OSA oprávněn vlastním jménem vybírat a vymáhat autorské odměny a
podle rozúčtovacího řádu OSA je rozdělovat nositelům práv.
Článek 2.

2.1

Předmět smlouvy

OSA poskytuje touto smlouvou nabyvateli nevýhradní licenci k výkonu práva užít díla
z repertoáru OSA, jež jsou součástí televizního a rozhlasového vysílání jednotlivých stanic při
současném, úplném a nezměněném přenosu těchto stanic vysílaných oprávněnými vysílateli
rozhlasového a televizního vysílání, a to prostřednictvím systémů (technologií) označených
v odst. 1.2 této smlouvy.

2

2.2

Tato licence poskytnutá touto smlouvou není nabyvatel oprávněn převést na třetí osoby.

2.3

Pokud nabyvatel poskytne služby přenosu vysílání třetím subjektům, jež dále veřejně provozují
vysílaná díla prostřednictvím technických přístrojů, má povinnost tyto subjekty upozornit na
nutnost uzavření smlouvy s OSA o veřejném provozování děl prostřednictvím technických
zařízení.
Článek 3.

Autorská odměna a její splatnost

3.1

Nabyvatel se zavazuje v souladu se sazebníkem autorských odměn, jenž tvoří přílohu č. 1
k této smlouvě, zaplatit OSA za licenci poskytnutou touto smlouvou měsíční autorskou odměnu
za jednu přípojku ve výši 6,45 Kč bez DPH pro období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

3.2

Smluvní strany se dohodly, že se bude autorská odměna dle odst. 3.1 smlouvy od 1.1.2020
každoročně navyšovat od počátku roku o míru inflace roku předcházejícího. Za míru inflace je v
souladu s § 98f AZ považován přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží
a služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12
posledních měsíců proti poměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná
každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející.

3.3

Autorská odměna vypočítaná na základě odst. 3.1 a hlášení nabyvatele podle článku 4. této
smlouvy nebo podle pravidel stanovených v odst. 3.6 je uvedena bez daně z přidané hodnoty.
Tato daň v její zákonné sazbě bude ke konečné výši autorské odměny přičtena.

3.4

Autorská odměna za daný kalendářní rok bude vypočítána vždy za každé kalendářní čtvrtletí
a systém (technologii) označený v odst. 1.2 této smlouvy zvlášť. Prvním čtvrtletím se rozumí
období od 1. ledna do 31. března, druhým čtvrtletím období od 1. dubna do 30. června, třetím
čtvrtletím od 1. července do 30. září a čtvrtým čtvrtletím období od 1. října do 31. prosince. Pro
stanovení čtvrtletní autorské odměny se bude vycházet z počtu přípojek v jednotlivých
kalendářních měsících v daném čtvrtletí.

3.5

Autorská odměna podle odst. 3.1 až 3.2 je splatná zpětně čtyřikrát ročně na základě faktury
vystavené OSA. Fakturu zašle OSA do 15 dnů poté, co obdrží hlášení od nabyvatele dle článku
4. této smlouvy.

3.6

Pokud OSA neobdrží hlášení podle článku 4., zašle fakturu do 15 dnů poté, co měl toto hlášení
obdržet, přičemž při výpočtu autorské odměny bude vycházet z toho, že průměrný počet
přípojek provozovaných v každém měsíci daného čtvrtletí, za které je faktura vystavena, byl
oproti odpovídajícímu měsíci v předchozím čtvrtletí vyšší o 20%. V případě, že OSA nebude
znám počet přípojek odpovídající jednotlivým měsícům v předchozím období, bude vycházet
z počtu přípojek za poslední hlášené období ze strany nabyvatele. Tím není dotčena informační
povinnost podle článku 4.

3.7

Bude-li zjištěno na základě dodatečného hlášení nabyvatele, že počet přípojek je ve skutečnosti
za příslušné období vyšší než počet fakturovaný podle odst. 3.6, zavazuje se nabyvatel uhradit
odpovídající rozdíl. Na tento rozdíl mu bude vystavena faktura obdobně podle odst. 3.3
smlouvy.

3.8

Veškeré faktury vystavené na základě této smlouvy budou zaslány v elektronické podobě na
elektronickou adresu nabyvatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. OSA si vyhrazuje právo
zaslat fakturu, vedle podoby elektronické, současně i v podobě papírové, a to na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury budou mít splatnost 15 dnů ode dne vystavení
a budou mít všechny náležitosti, které vyžaduje platný zákon o DPH pro daňové doklady.
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3.9

Při prodlení s platbami na základě této smlouvy je OSA oprávněn účtovat nabyvateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z celkové výše neuhrazené autorské odměny, a to za každý den
prodlení.

3.10 Autorskou odměnu za užití hudebních děl do uzavření této smlouvy se nabyvatel zavazuje
uhradit do 30 dnů od uzavření smlouvy na účet OSA uvedený v záhlaví této smlouvy na základě
faktury, vystavené na základě hlášení dle odst. 4.3 této smlouvy.
3.11 V případě, kdy nabyvatel provozuje přenos vysílání prostřednictvím více technologií dle odst.
1.2 smlouvy, je povinen ve lhůtách a způsobem dle této smlouvy zasílat hlášení pro každou
technologii zvlášť, přičemž bere na vědomí, že mu bude autorská odměna dle této smlouvy
fakturována pro každou službu zvlášť.
Článek 4.
4.1

Hlášení

Nabyvatel se zavazuje písemně poskytnout OSA pro účely výpočtu autorských odměn a jejich
následného rozúčtování následující údaje:
a) celkový počet aktivních účastnických přípojek v jednotlivých kalendářních měsících
v příslušném čtvrtletí, a to vždy s aktuálností k poslednímu dni příslušného měsíce, a
b) seznam stanic, které jsou v jednotlivých kalendářních měsících příslušného čtvrtletí
přenášeny, s uvedením počtu účastnických přípojek, které mohou přijímat tyto stanice a to
vždy s aktuálností k poslednímu dni příslušného čtvrtletí.

4.2

Tyto údaje je nabyvatel povinen dodat OSA v dohodnutém formátu specifikovaném v příloze
č. 2 této smlouvy na e-mailovou adresu: hlaseni.kt@osa.cz , vždy nejpozději do 15. dubna za
období prvního kalendářního čtvrtletí, nejpozději do 15. července za období druhého
kalendářního čtvrtletí, nejpozději do 15. října za období třetího kalendářního čtvrtletí
a nejpozději do 15. ledna za období čtvrtého kalendářního čtvrtletí, zvlášť za každý systém
(technologii) označený v odst. 1.2 této smlouvy.

4.3

Hlášení za období do podpisu této smlouvy zašle nabyvatel OSA do 15 dnů ode dne jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Článek 5.

Kontrola a povinnost mlčenlivosti

5.1

Nabyvatel je povinen po dobu 10 let za účelem možné kontroly údajů vést veškerou
dokumentaci o službách, které se vztahují k předmětu této smlouvy. OSA má právo kdykoli
provést kontrolu údajů, tj. zejména kvality hlášení užitých děl z repertoáru OSA, jež je nabyvatel
povinen předkládat OSA za předpokladu, že OSA předem nabyvatele písemně upozorní na
možnost a datum takové kontroly. K provádění kontroly je oprávněn zaměstnanec OSA, nebo
třetí osoba, vybavený písemným pověřením nebo zmocněním statutárního orgánu OSA.
Nabyvatel se zavazuje umožnit pracovníkům provádějícím kontrolu přístup k zařízením, která se
přímo váží k užití hudebních děl s textem nebo bez textu na základě této smlouvy, předkládat
jim všechny potřebné dokumenty a v obecném smyslu neklást žádné překážky při plnění jejich
úkolů.

5.2

Bude-li v průběhu kontroly dle odst. 5.1 zjištěno, že nabyvatel nezahrnul do hlášení dle této
smlouvy všechna užití děl z repertoáru OSA, pak berou smluvní strany na vědomí, že na tato
nenahlášená užití se nevztahuje licence k užití poskytnuté touto smlouvou a nabyvatel je
povinen zaplatit OSA bezdůvodné obohacení za zjištěný rozdíl počtu přípojek ve výši
dvojnásobku obvyklé autorské odměny, tj. odměny dle této smlouvy. Celkovou částku
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představující bezdůvodné obohacení je nabyvatel povinen uhradit na účet OSA uvedený
v záhlaví smlouvy do 14 dnů po zaslání výzvy. Ostatní práva OSA tímto nejsou dotčena.
5.3

Pokud v průběhu kontroly údajů bude zjištěno, že ve sledovaném období nenahlášená užití
představují oproti nahlášeným dle této smlouvy rozdíl o více než 7,5% , pak nabyvatel uhradí,
kromě částky definované v odst. 5.2, náklady spojené s kontrolou údajů do 14 dnů od obdržení
faktury ze strany OSA na účet OSA uvedený v záhlaví smlouvy.

5.4

Bude-li v průběhu kontroly dle odst. 5.1 zjištěno nadhodnocení údajů v hlášeních o užití děl
z repertoáru OSA ze strany nabyvatele oproti skutečnosti a současně za tato neuskutečněná
užití zaplacena autorská odměna, vrátí OSA příslušnou částku nabyvateli do 14 dnů od
takového zjištění. Smluvní strany berou na vědomí, že toto platí pouze v případě, že OSA tuto
částku ještě nerozdělil mezi příslušné nositele práv dle pravidel v rozúčtovacím řádu OSA.
V tomto případě se nebude jednat ze strany OSA o bezdůvodné obohacení.

5.5

Obě smluvní strany mají povinnost mlčenlivosti o všech informacích, které jim druhá smluvní
strana poskytne v souladu s plněním povinností z této smlouvy, nebo v rámci jednání o jejím
uzavření. Nejsou oprávněny předat tyto informace třetím osobám s výjimkou těchto případů:
a) pokud jsou tyto informace předmětem předchozího zveřejnění učiněného se souhlasem
strany, které se týkají,
b) pokud bude poskytnutí těchto údajů nezbytné pro potřeby soudního řízení nebo je-li
povinnost poskytnout údaje uložena smluvním stranám obecně platnými právními předpisy,
c) pokud OSA při rozúčtování vybraných odměn poskytne údaje o počtu užití jednotlivých
skladeb a/nebo údaje o výši vybrané odměny za užití těchto skladeb jejich autorům nebo
ostatním nositelům práv, kteří mají právo na autorskou odměnu nebo na podíl z autorské
odměny.
Článek 6.

Ukončení smlouvy

6.1

Ukončí-li nabyvatel užití repertoáru OSA v průběhu kalendářního roku, může nabyvatel smlouvu
vypovědět. Výpověď musí být učiněna doporučeným dopisem a její účinky nastanou dnem
ukončení užití.

6.2

OSA je oprávněn smlouvu vypovědět v případech závažného porušení závazků z této smlouvy
druhou smluvní stranou, a to zejména, je-li nabyvatel v opakovaném prodlení s peněžitým
plněním nebo překročí-li rozsah licence stanovený v článku 2. této smlouvy. Výpověď je však
OSA oprávněn učinit až poté, kdy nabyvatele vyzval doporučeným dopisem k odstranění
nedostatků plnění ve lhůtě jednoho měsíce od doručení této výzvy a nabyvatel tyto nedostatky
neodstranil. Výpověď musí mít formu doporučeného dopisu a její účinky nastanou dnem jejího
doručení.

6.3

OSA má právo odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení, jestliže
proti nabyvateli bylo zahájeno insolvenční řízení, byl prohlášen úpadek nabyvatele, nabyvatel
vstoupil do likvidace nebo byla zákonem stanoveným způsobem zveřejněna skutečnost, že
nabyvatel je nespolehlivým plátcem. Pro případ odstoupení se strany zavazují vypořádat
vzájemná práva a povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne odstoupení.
Článek 7.

7.1

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na období do 31.12.2019. Platnost smlouvy se poté automaticky
prodlužuje vždy o jeden kalendářní rok, pokud ji kterákoliv ze smluvních stran písemně
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nejpozději do 30.11. předcházejícího kalendářního roku nevypoví. Tímto není dotčen článek 5.
této smlouvy.
7.2

Změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu a budou průběžně číslovány.

7.3

Smluvní strany se zavazují jednat o změně této smlouvy v případě, že dojde ke změně platných
právních předpisů, změně licence vydaného OSA ze strany ministerstva kultury ČR nebo
změně jiných skutečností, které mají podstatný vliv na tuto smlouvu, a tato smlouva by jim
odporovala.

7.4

Při prodeji podniku nabyvatele nebo jeho části se k přechodu licence vyžaduje souhlas OSA.
Přechod práv a povinností z licenční smlouvy na právního nástupce nabyvatele je možný jen se
souhlasem OSA.

7.5

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 právních předpisů, a to po dobu nezbytnou pro plnění těchto povinností. 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.

7.6

Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.

7.7

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

7.8

Veškeré spory a nesrovnalosti vyplývající ze smlouvy či z jejích důsledků se obě smluvní strany
nejprve pokusí řešit cestou dohody. Není-li taková dohoda možná, je spor postoupen
příslušnému soudu v České republice.

7.9

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od
1.1.2019 .

7.10 Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
7.11 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 Praze dne ________________

V ____________ dne ________________

za OSA

za nabyvatele

.............................

.............................

JUDr. Tomáš Matějičný

DOPLNIT

vedoucí oddělení vysílání, online médií a mechaniky

Přílohy:
č. 1 – Sazebník autorských odměn za vysílání a přenos vysílání 2019
č. 2 – Vzor hlášení nabyvatele
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