
 
  

 

Seznam smluv, které OSA uzavřel 
s jinými tuzemskými kolektivními správci 

podle § 97g autorského zákona 

 

Smluvní partner IČ Název smlouvy Datum uzavření 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 
smlouva o pověření zastupováním při 
výkonu kolektivně spravovaných práv 

02.01.2004 

DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentura, z.s. 

65401875 

DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentura, z.s. 

65401875 

dohoda o rozdělování odměn 12.11.2008 

Ochranná organizace 
autorská-Sdružení autorů 
děl výtvarného umění, 
architektury a obrazové 
složky audiovizuálních děl, 
z.s. 

60166916 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 

smlouva o pověření zastupováním při 
výkonu kolektivně spravovaného 
práva na přiměřenou odměnu za 
pronájem originálu nebo 
rozmnoženiny uměleckých výkonů 
zaznamenaných na zvukově 
obrazový záznam 

09.12.2008 

DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentura, z.s. 

65401875 

dohoda o rozdělování odměn za 
pronájem originálu nebo 
rozmnoženiny děl zaznamenaných na 
zvukově obrazový záznam 

11.12.2008 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 

smlouva o pověření zastupováním při 
výkonu kolektivně spravovaného 
práva na provozování uměleckých 
výkonů zaznamenaných na zvukový 
záznam a takovýchto záznamů 
prostřednictvím jukeboxů 

28.01.2009 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 
dohoda o podílech na výběru odměn 
podle § 25 odst. 3 písm. a) a c) AZ 

30.10.2012 



 
  

 

DILIA, divadelní, literární, 
audiovizuální agentura, z.s. 

65401875 

smlouva o pověření zastupováním při 
výkonu kolektivně spravovaného 
práva na provozování televizního 
vysílání děl 

28.01.2015 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 
smlouva o pověření výkonem 
kolektivní správy podle ustanovení § 
97g autorského zákona 

20.12.2017 

Ochranná organizace 
autorská-Sdružení autorů 
děl výtvarného umění, 
architektury a obrazové 
složky audiovizuálních děl, 
z.s. 

60166916 

smlouva o pověření zastupováním při 
výkonu kolektivní správy práva na 
provozování děl (v rámci užití podle § 
19 autorského zákona) při 
doprovodných vizuálních užitích 

26.02.2018 

Ochranná asociace zvukařů 
- autorů, z.s. 

26630192 
dohoda o rozdělování odměn 
vybíraných podle § 25 zákona č. 
121/2000 Sb. 

06.06.2019 

INTERGRAM, nezávislá 
společnost výkonných 
umělců a výrobců 
zvukových a zvukově-
obrazových záznamů, z.s. 

00537772 

dohoda o výkonu kolektivní správy 
práva na odměnu výkonných umělců, 
výrobců zvukových a zvukově 
obrazových záznamů dle § 25 
autorského zákona v souvislosti 
s dovozem/příjmem/výrobou určitých 
zařízení 

23.09.2020 

 


