
 

 

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

se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, PSČ: 160 56 

IČ: 63839997, DIČ: CZ63839997  

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

bankovní spojení:  UniCredit Bank, č.ú.: 804653007/2700 

zastoupený:  

 
(dále jen „OSA“)  

  

 
a  

  

 
Název právnické / fyzické osoby: 

zapsaná v   ____________________________________________________________________  

se sídlem:   ____________________________________________________________________  

tel.:  _______________  fax:  _____________________________________________________  

IČ:  _______________  DIČ:  _____________________________________________________  

bankovní spojení:   _______________________________________________________________  

fakturační email:  _______________________________________________________________  

kontaktní osoba (jméno, tel., email):  ___________________________________________________  

zastoupená:  ____________________________________________________________________  

   
(dále jen „Pronajímatel“)  
 
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 

  
Smlouvu o udělení oprávnění k pronájmu originálu nebo rozmnoženiny hudebního díla s textem i bez 

textu a o stanovení výše a způsobu placení přiměřené odměny v souvislosti s pronájmem originálu nebo 
rozmnoženiny autorského díla a uměleckého výkonu zaznamenaných na zvukově obrazový záznam 

/dále jen ,,tato smlouva“/ 
 

 
PREAMBULE 

 
OSA je: 

 na základě smluv uzavřených s hudebními skladateli, textaři, dědici autorských majetkových práv a 
hudebními nakladateli (dále jen „nositeli práv“), 

 na základě recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci o vzájemném pověření při výkonu 
kolektivní správy a  

 na základě rozhodnutí Ministerstva kultury č.j. 4449/2001 ze dne 28.2.2001 o udělení oprávnění 
k výkonu kolektivní správy autorských majetkových práv 



 

oprávněn poskytnout licenci k výkonu práva dílo užít, jde-li o zveřejněná nebo k zveřejnění nabídnutá hudební 
díla s textem i bez textu (dále jen „hudební díla“) nositelů práv, jejichž majetková autorská práva OSA spravuje. 
Za poskytnutí licence je OSA oprávněn vlastním jménem inkasovat a vymáhat autorské odměny a podle 
rozúčtovacího řádu OSA je rozdělovat nositelům práv.  
    

OSA byl dále v souladu s § 97 odst. 5 písm. b) autorského zákona pověřen DILIA, aby jej a jím 
zastupované nositele práv zastupoval při výkonu kolektivní správy práva na přiměřenou odměnu za pronájem 
originálu nebo rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukově obrazový záznam. 

 
 OSA byl dále v souladu s § 97 odst. 5 písm. b) autorského zákona pověřen  OOA-S, aby jej a jím 

zastupované nositele práv zastupoval při výkonu kolektivní správy práva na přiměřenou odměnu za pronájem 
originálu nebo rozmnoženiny děl zaznamenaných na zvukově obrazový záznam.  
  

 OSA byl dále v souladu s § 97 odst. 5 písm. b) autorského zákona pověřen INTERGRAM, aby ji a jí 
zastupované nositele práv zastupoval při výkonu kolektivní správy práva na přiměřenou odměnu za pronájem 
originálu nebo rozmnoženiny uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam.  
  

Pronajímatel pronajímá originály nebo rozmnoženiny autorských děl a uměleckých výkonů 
zaznamenaných na zvukově obrazový záznam v souladu s oprávněním k užití autorského díla a uměleckého 
výkonu pronájmem, které nabyl od výrobce zvukově obrazového záznamu, popř. jiné oprávněné osoby nebo 
touto smlouvou, jde-li o pronájem hudebních děl s textem i bez textu.  

 
 

Článek 1.   Vymezení základních pojmů pro účely této smlouvy  
 
1. Pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla a uměleckého výkonu zaznamenaných na zvukově obrazový 
záznam (dále jen „pronájem“) se pro účely této smlouvy rozumí zpřístupňování autorského díla a uměleckého 
výkonu prostřednictvím nosiče zvukově obrazového záznamu za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu poskytnutím originálu nebo rozmnoženiny díla na dobu určitou. 
  
2. Nosičem zvukově obrazového záznamu se pro účely této smlouvy rozumí jakýkoliv nosič, který je hmotným 
vyjádřením autorského díla a uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam.  

 

 
Článek 2.   Předmět smlouvy - licence  

 
1. OSA poskytuje Pronajímateli licenci užít hudební díla s textem i bez textu pronájmem originálu nebo 
rozmnoženiny hudebního díla s textem i bez textu zaznamenaného na zvukově obrazový záznam.  

 
2. Pronajímatel se zavazuje odvést OSA přiměřenou odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo 
rozmnoženiny autorských děl nositelů práv zastupovaných OSA, DILIA a OOA-S a uměleckých výkonů nositelů 
práv zastupovaných INTERGRAM (dále jen „přiměřená odměna“) v případech, kdy autor popř. výkonný umělec 
(resp. jejich dědic) poskytl výrobci zvukově obrazového záznamu licenci k pronájmu díla zaznamenaného na 
zvukově obrazový záznam nebo, pokud jde o autory hudebních děl s textem i bez textu, kdy tuto licenci získal 
pronajímatel touto smlouvou. V tomto případě je v částce přiměřené odměny zahrnuta i odměna za udělení 
tohoto oprávnění.  

 
3. Pronajímatel se zavazuje, že uhradí OSA přiměřenou odměnu řádně a včas v souladu s touto smlouvou.  

 
4. OSA je povinen odměnu od Pronajímatele řádně a včas přijmout, rozdělit ji mezi OSA, DILIA, OOA-S a 
INTERGRAM v souladu se smlouvou uzavřenou mezi nimi podle § 97 odst. 5 písm. b) autorského zákona a svou 
část přiměřené odměny rozúčtovat zastupovaným nositelům práv v souladu s rozúčtovacím řádem OSA.  

 

 



 

 
 Článek 3.   Platební podmínky  

 
1. Pronajímatel se zavazuje hradit OSA přiměřenou odměnu, která se stanoví: 
 
    - paušální sazbou za jeden kalendářní měsíc, ve kterém ze strany Pronajímatele dochází k pronájmu. Výše 

sazby je stanovena s ohledem na charakter a specifika místa či regionu, ve kterém k pronájmu dochází, a 
s ohledem na počet titulů zvukově obrazových záznamů nabízených v každé provozovně Pronajímatele (tzv. 
videopůjčovně), a to takto: 

       1) 700,-Kč při celkovém počtu do 2.500 kusů titulů nabízených Pronajímatelem, 
       2) 900,-Kč při celkovém počtu nad 2.500 kusů titulů nabízených Pronajímatelem. 

A) sleva 5% z celkové odměny, pokud se provozovna Pronajímatele nachází v obci do 150.000 obyvatel, 
B) sleva 10% z celkové odměny, pokud se provozovna Pronajímatele nachází v obci do 20.000 obyvatel, 
C) sleva 15% z celkové odměny, pokud se provozovna Pronajímatele nachází v obci do 1.000 obyvatel, 
D) sleva 20% z celkové odměny, pokud se provozovna Pronajímatele nachází v obci do 500 obyvatel.  
 

2. Přiměřená odměna dle odst. 1 se pro účely této smlouvy stanoví pro každou provozovnu Pronajímatele zvlášť.  

 
3. Pronajímatel při podpisu smlouvy předloží OSA oznámení o skutečnostech rozhodných pro výpočet výše 
odměny. Toto oznámení je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Pro následující příslušné běžné kalendářní 
pololetí předloží Pronajímatel oznámení vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po jeho uplynutí.    

 
4. Skutečnostmi rozhodnými pro výpočet výše přiměřené odměny se rozumí: 

a) identifikace Pronajímatele,  
b) identifikace provozovny či jednotlivých provozoven Pronajímatele, provozuje-li více provozoven, 
c) počet měsíců, ve kterých docházelo k pronájmu, 
d) počet nabízených titulů   

 
5. Přiměřená odměna navýšená o DPH v zákonné výši je splatná 2x ročně na základě daňového dokladu 
vystaveného ze strany OSA se splatností do 15ti dnů ode dne vystavení, a to: bezhotovostním převodem na účet 
OSA č.ú. 804653007/2700 (variabilním symbolem je číslo příslušného daňového dokladu), který je veden u 
UniCredit Bank.  

 
6.  Při nedodržení lhůty uvedené v odst. 5 tohoto článku je OSA oprávněn účtovat Pronajímateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Pronajímatel povinen zaplatit do 15-ti 
dnů ode dne vystavení výzvy k její úhradě.  

 
7. Pokud Pronajímatel nepředloží OSA oznámení podle odst. 3. tohoto článku ve lhůtě zde uvedené, a to ani po 
upozornění zaslaného Pronajímateli, zavazuje se Pronajímatel uhradit přiměřenou odměnu vypočtenou podle 
posledního předloženého oznámení, pokud nebude OSA zjištěn vyšší rozsah pronájmu.     
 

 
Článek 4.   Kontrolní oprávnění OSA a ostatní ujednání  

 
1. OSA je oprávněn ověřit si průkaznost účetních případně i jiných dokladů, prokazujících okolnosti rozhodné pro 
stanovení výše přiměřené odměny a Pronajímatel se zavazuje takové ověření OSA umožnit, zejména: 
 
    a)  provedením kontroly příslušných, zejména účetních dokladů pověřeným pracovníkem OSA v místě sídla 
         nebo provozovny Pronajímatele po předchozí dohodě obou smluvních stran,  
 
    b)  předložením vyžádaných dokladů po předchozí výzvě OSA. 

 
2. OSA se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích, které mu Pronajímatel poskytl nebo o kterých se 
OSA dověděl v souvislosti s plněním svého oprávnění. 

 



 

3. OSA je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže Pronajímatel neplní povinnosti převzaté touto smlouvou a 
nezjedná nápravu ani v dodatečné 30-ti denní lhůtě za tím účelem jí poskytnuté. V takovém případě není 
Pronajímatel oprávněn k užití hudebních děl až do doby, než bude dlužná odměna zaplacena (§ 98b autorského 
zákona).  
 
4. OSA má právo odstoupit od smlouvy s účinností ke dni doručení písemného odstoupení, jestliže proti 
Pronajímateli bylo zahájeno insolvenční řízení, byl prohlášen úpadek Pronajímatele, Pronajímatel vstoupil do 
likvidace nebo byla zákonem stanoveným způsobem zveřejněna skutečnost, že Pronajímatel je nespolehlivým 
plátcem. Pro případ odstoupení se strany zavazují vypořádat vzájemná práva a povinnosti ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne odstoupení.                                                   

 
 

Článek 5.   Závěrečná ustanovení  
 
1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností od ……………... 
Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou. 

 
2. Smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s účinností prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna doporučeným 
dopisem. 

 
3.  Nestanoví-li licenční smlouva jinak, řídí se obsah práv a povinností z ní vyplývajících příslušnými ustanoveními 
autorského zákona v platném znění. Ve věcech autorským zákonem neupravených se obsah práv a povinností 
ze smlouvy vyplývajících řídí občanským zákoníkem v platném znění. 

 
4.  Změny a doplňky k této smlouvě musí být uzavírány písemnou formou a posloupně číslovány. 
  
5. 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.  

 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  

 
 
 
V Praze, dne …………………………..               V ........………….…..., dne………………  
 
 

 
 
…………………………………                        ………......................................  
               za OSA                          za Pronajímatele 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Příloha č. 1  
 

Oznámení o skutečnostech rozhodných pro výpočet výše odměny 

 

 

 

Provozovatel:  

 
 

Oznámení za období 
(měsíc / rok) : 

Od :  Do :  

 
 
 

Název provozovny Adresa provozovny 

Počet měsíců 

(ve kterých docházelo 

k pronájmu) 

Počet 

nabízených 

titulů  

    

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 


