
ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE OSA, 
Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. 

    í

IČ *

nezoran mutaD *  

Zapsán/a

* Povinné údaje  l  DIČ – daňové identifikační číslo, pokud Vám bylo přiděleno  l  Daňová rezidence – stát, kde odvádíte daňe
l  Číslo plátce DPH – vyplňujete pouze v případě, že jste plátcem DPH

Daňová rezidence *

Plátce DPH *  EN ONA DIČ

Adresa trvalého bydliště/sídla *

Adresa pro doručování 

/je-li odlišná od adresy výše/

Mobilní telefon * aknil ánvep nofeleT   

E-mail * xaF      

Jméno a P

Zastoupený/á

říjmení /  *Název                    Titul

Žádám o zařazení do evidence za účelem rozúčtování a vyplacení autorských odměn vybraných  OSA podle 
zákona č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých 
zákonů (dále jen AZ).

dědic autorských majetkových práv várp hcýksrotua letisonýnij ak/rotua

Evidovanému nositeli autorských práv vzniká za podmínek dále uvedených nárok na výplatu:

a) odměny za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového
 záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu 
b) přiměřené odměny za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově
 obrazový záznam 
c) odměny za přenos rozhlasového a televizního vysílání díla
d) odměny za nedivadelní provozování děl ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům  (diskotéky 
 a reprodukční přístroje používané ve veřejných prostorách) a provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 (rozhlasové a televizní přijímače ve veřejných prostorách)
e) odměny za rozhlasové nebo televizní vysílání (filmy, reklamy, videoklipy) 
f) odměny za půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla

Za žádný jiný způsob užití děl evidovanému nositeli autorských práv nárok na výplatu autorské 
odměny nevzniká.

2. Rozúčtování vybraných autorských odměn 
Autorské odměny vybrané OSA jsou nositelům autorských práv rozúčtovány podle pravidel stanovených v Rozúčtovacím 
řádu OSA. Režijní srážka z odměn evidovaných nositelů práv činí dvojnásobek režijní srážky nositelů práv, kteří mají s OSA 
uzavřenou smlouvu.

3. Podklady pro rozúčtování
 Při rozúčtování vybraných autorských odměn se vychází z:
 -  možnosti jeho přesné identifikace z hlediska autorství (řádné ohlášení díla)
 -  výše autorské odměny vyplacené evidovanému nositeli práv vydavatelem za rozšiřování díla na zvukovém nosiči
  nebo provozovatelem internetových nebo obdobných služeb nebo pořadatelem veřejné živé produkce
 -  z úspěšnosti jednotlivých titulů u pronájmu zvukově obrazových nosičů ve videopůjčovnách
 -  z hlášení vysílatelů (rozhlasové a televizní stanice) o odvysílaných skladbách

 Za účelem rozúčtování odměn je nutné dodat následující podklady:
 - ohlášky děl, za která bude nositel práv požadovat vyplácení odměny (pokud jde o přiměřenou odměnu  
  za pronájem audiovizuálně užitého díla, je třeba dodat filmovou sestavu)
 - potvrzení vydavatele o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny za předchozí 2 roky za prodej nosičů  
  vydaných k obchodním účelům
 - potvrzení provozovatele internetových nebo obdobných služeb o příjmech, které nositeli práv  
  byly vyplaceny za předchozí 2 roky za stahování děl do paměti počítačů, mobilních telefonů a jiných přístrojů  
  (vyzváněcí a uvítací melodie, download) 
 - potvrzení pořadatele veřejné živé produkce o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny v předchozích 2 letech

4.  Po řádném předložení dokladů podle bodu 3. obdrží nositel práv písemné potvrzení o zařazení do evidence OSA.

5.  Uzavře-li evidovaný nositel autorských práv licenční nakladatelskou smlouvu k dílu, které přihlásil k evidenci, s naklada-
telem, který má s OSA uzavřenou smlouvu, řídí se nárok na výplatu autorských odměn  podle odst.1 písm.a) až f) těchto 
pravidel příslušným ustanovením licenční nakladatelské smlouvy.

6.  O rozúčtované autorské odměně je nositel práv informován vyučtovacími podklady zaslanými na jeho adresu. Autor-
ské odměny jsou vedeny na osobním kontě nositele práv a jsou poukazovány v běžných výplatních termínech  OSA zpravi-
dla 4x ročně. Odměna nižší než Kč 500,- z jednoho vyúčtování se vyplácí 1x ročně.

7.  Rozúčtovanou autorskou odměnu je možno reklamovat v reklamačním oddělení OSA. Písemná reklamace musí být 
řádně zdůvodněna a doložena potřebnými doklady. O jejím vyřízení obdrží reklamující písemnou zprávu.

8.  Nárok na rozúčtování a výplatu vybrané odměny podle těchto pravidel může být uplatněn v obecné tříleté promlčecí 
lhůtě.

9.  Nositel práv se zavazuje hlásit písemně změnu údajů uvedených v záhlaví této žádosti oddělení pro záležitosti  autorů 
OSA.

10. Na rozúčtování a vyplacení autorské odměny vzniká nositeli práv nárok při dodržení všech podmínek těchto pravidel. 
Nositel práv potvrzuje, že se s nimi seznámil a bude je dodržovat.

11. Nositel práv poskytuje OSA osobní údaje uvedené v žádosti a dále údaje o svých dílech. OSA bude tyto údaje a dále 
údaje vyplývající z výkonu kolektivní správy práv zpracovávat za účelem výkonu kolektivní správy práv specifikované v 
autorském zákoně. 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.

12. 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.

13. 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.

Pro poukazování autorských odměn převodem existují tři možnosti, zvolte prosím jednu:

Poukazování autorských odměn * 

         Složenkou                 Bankovním převodem            

1. Veškeré autorské odměny budou vypláceny v CZK

Číslo účtu pro zasílání veškerých odměn v měně Kč Kód banky

2. Veškeré autorské odměny budou vypláceny v cizí měně

         

Měna účtu číslo účtu IBAN  SWIFT/BIC

Název banky a adresa

Jméno majitele účtu

Adresa majitele účtu



Pravidla pro výplatu vybraných autorských odměn, náhrady škody a bezdůvodného obohacení 
(dále jen odměna) nositelům autorských práv, jejichž práva jsou kolektivně spravována ze 
zákona a kteří se za tímto účelem přihlásili do evidence OSA.

1. Výkon kolektivní správy autorských práv evidovaných nositelů práv

OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. vykonává podle autorského zákona a na základě opránění 
uděleného ministerstvem kultury kolektivní správu povinně kolektivně spravovaných autorských majetkových práv k 
hudebním dílům s textem či bez textu (dále jen díla) - §97d odst.1 písm. a) bod 3 AZ, § 97d odst.1 písm.b) AZ,  § 97d odst.1 
písm.c) AZ. 

OSA dále podle §97e odst. 1 AZ uděluje souhlas i za smluvně nevázané nositele autorských práv, pokud uzavírá hromad-
nou licenční smlouvu na užití uvedená v § 97e odst. 4 písm. b),c),d), e) AZ (tzv. rozšířená kolektivní správa).

Na základě těchto ustanovení OSA uděluje souhlas a vybírá autorské odměny i za ty nositele autorských práv, kteří s OSA 
nemají podepsanou smlouvu. Nárok na výplatu autorské odměny však mají jen ti nositelé autorských práv, kteří se u OSA 
přihlásili za tímto účelem k evidenci (§ 99c odst.1 AZ).

Evidovanému nositeli autorských práv vzniká za podmínek dále uvedených nárok na výplatu:

a) odměny za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového
 záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu 
b) přiměřené odměny za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově
 obrazový záznam 
c) odměny za přenos rozhlasového a televizního vysílání díla
d) odměny za nedivadelní provozování děl ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům  (diskotéky 
 a reprodukční přístroje používané ve veřejných prostorách) a provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 (rozhlasové a televizní přijímače ve veřejných prostorách)
e) odměny za rozhlasové nebo televizní vysílání (filmy, reklamy, videoklipy) 
f) odměny za půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla

Za žádný jiný způsob užití děl evidovanému nositeli autorských práv nárok na výplatu autorské 
odměny nevzniká.

2. Rozúčtování vybraných autorských odměn 
Autorské odměny vybrané OSA jsou nositelům autorských práv rozúčtovány podle pravidel stanovených v Rozúčtovacím 
řádu OSA. Režijní srážka z odměn evidovaných nositelů práv činí dvojnásobek režijní srážky nositelů práv, kteří mají s OSA 
uzavřenou smlouvu.

3. Podklady pro rozúčtování
 Při rozúčtování vybraných autorských odměn se vychází z:
 -  možnosti jeho přesné identifikace z hlediska autorství (řádné ohlášení díla)
 -  výše autorské odměny vyplacené evidovanému nositeli práv vydavatelem za rozšiřování díla na zvukovém nosiči
  nebo provozovatelem internetových nebo obdobných služeb nebo pořadatelem veřejné živé produkce
 -  z úspěšnosti jednotlivých titulů u pronájmu zvukově obrazových nosičů ve videopůjčovnách
 -  z hlášení vysílatelů (rozhlasové a televizní stanice) o odvysílaných skladbách

 Za účelem rozúčtování odměn je nutné dodat následující podklady:
 - ohlášky děl, za která bude nositel práv požadovat vyplácení odměny (pokud jde o přiměřenou odměnu  
  za pronájem audiovizuálně užitého díla, je třeba dodat filmovou sestavu)
 - potvrzení vydavatele o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny za předchozí 2 roky za prodej nosičů  
  vydaných k obchodním účelům
 - potvrzení provozovatele internetových nebo obdobných služeb o příjmech, které nositeli práv  
  byly vyplaceny za předchozí 2 roky za stahování děl do paměti počítačů, mobilních telefonů a jiných přístrojů  
  (vyzváněcí a uvítací melodie, download) 
 - potvrzení pořadatele veřejné živé produkce o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny v předchozích 2 letech

4.  Po řádném předložení dokladů podle bodu 3. obdrží nositel práv písemné potvrzení o zařazení do evidence OSA.

5.  Uzavře-li evidovaný nositel autorských práv licenční nakladatelskou smlouvu k dílu, které přihlásil k evidenci, s naklada-
telem, který má s OSA uzavřenou smlouvu, řídí se nárok na výplatu autorských odměn  podle odst.1 písm.a) až f) těchto 
pravidel příslušným ustanovením licenční nakladatelské smlouvy.

6.  O rozúčtované autorské odměně je nositel práv informován vyučtovacími podklady zaslanými na jeho adresu. Autor-
ské odměny jsou vedeny na osobním kontě nositele práv a jsou poukazovány v běžných výplatních termínech  OSA zpravi-
dla 4x ročně. Odměna nižší než Kč 500,- z jednoho vyúčtování se vyplácí 1x ročně.

7.  Rozúčtovanou autorskou odměnu je možno reklamovat v reklamačním oddělení OSA. Písemná reklamace musí být 
řádně zdůvodněna a doložena potřebnými doklady. O jejím vyřízení obdrží reklamující písemnou zprávu.

8.  Nárok na rozúčtování a výplatu vybrané odměny podle těchto pravidel může být uplatněn v obecné tříleté promlčecí 
lhůtě.

9.  Nositel práv se zavazuje hlásit písemně změnu údajů uvedených v záhlaví této žádosti oddělení pro záležitosti  autorů 
OSA.

10. Na rozúčtování a vyplacení autorské odměny vzniká nositeli práv nárok při dodržení všech podmínek těchto pravidel. 
Nositel práv potvrzuje, že se s nimi seznámil a bude je dodržovat.

11. Nositel práv poskytuje OSA osobní údaje uvedené v žádosti a dále údaje o svých dílech. OSA bude tyto údaje a dále 
údaje vyplývající z výkonu kolektivní správy práv zpracovávat za účelem výkonu kolektivní správy práv specifikované v 
autorském zákoně. 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.

12. 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.

13. 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.

3. Autorské odměny za lokální užití budou vypláceny v CZK a odměny ze zahraničí v EUR
 Účet pro CZK uveďte v možnosti 1.

Název banky a adresa

číslo účtu IBAN

Adresa majitele účtu

Jméno majitele účtu

 SWIFT/BIC

Interpret / skupina:

Další varianty jména

Pseudonym

 

 

Pseudonym ve smyslu autorského zákona vyjadřuje Vaše krycí jméno nebo uměleckou značku. Pseudonym uveďte pouze 
v případě, že si přejete krýt Vaši totožnost ve vztahu k dílům, která pod pseudonymem ohlásíte. Vaše díla můžete nadále 
ohlašovat i pod Vaším občanským jménem. OSA bude jednotlivá díla registrovat podle toho, zdali na ohlášce díla bude uveden 
pseudonym nebo občanské jméno. Proto je vždy potřeba dílo ohlásit buď pod pseudonymem nebo pod občanským jménem. 
Poplatek spojený s registrací pseudonymu je uveden v ceníku poskytovaných služeb na www.osa.cz.        
 

Uveďte varianty vašeho jména: 
Pro případ, že chcete svá díla ohlašovat pod jiným jménem, než je Vaše 
občanské jméno či pseudonym (např. Jan Novák, další varianty jména: 
Honza Novák, Honzík Novák). Poplatek spojený s registrací varianty jména 
je uveden v ceníku poskytovaných služeb na www.osa.cz.

   OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.  
Čs. armády 20, 160 56 Praha 6  l  www.osa.cz l  T: +420 220 315 226   T: +420 220 315 259   autori@osa.cz  l l      



1. Výkon kolektivní správy autorských práv evidovaných nositelů práv

OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. vykonává podle autorského zákona a na základě opránění 
uděleného ministerstvem kultury kolektivní správu povinně kolektivně spravovaných autorských majetkových práv k 
hudebním dílům s textem či bez textu (dále jen díla) - §97d odst.1 písm. a) bod 3 AZ, § 97d odst.1 písm.b) AZ,  § 97d odst.1 
písm.c) AZ. 

OSA dále podle §97e odst. 1 AZ uděluje souhlas i za smluvně nevázané nositele autorských práv, pokud uzavírá hromad-
nou licenční smlouvu na užití uvedená v § 97e odst. 4 písm. b),c),d), e) AZ (tzv. rozšířená kolektivní správa).

Na základě těchto ustanovení OSA uděluje souhlas a vybírá autorské odměny i za ty nositele autorských práv, kteří s OSA 
nemají podepsanou smlouvu. Nárok na výplatu autorské odměny však mají jen ti nositelé autorských práv, kteří se u OSA 
přihlásili za tímto účelem k evidenci (§ 99c odst.1 AZ).

Evidovanému nositeli autorských práv vzniká za podmínek dále uvedených nárok na výplatu:

a) odměny za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového
 záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu 
b) přiměřené odměny za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově
 obrazový záznam 
c) odměny za přenos rozhlasového a televizního vysílání díla
d) odměny za nedivadelní provozování děl ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům  (diskotéky 
 a reprodukční přístroje používané ve veřejných prostorách) a provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 (rozhlasové a televizní přijímače ve veřejných prostorách)
e) odměny za rozhlasové nebo televizní vysílání (filmy, reklamy, videoklipy) 
f) odměny za půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla

Za žádný jiný způsob užití děl evidovanému nositeli autorských práv nárok na výplatu autorské 
odměny nevzniká.

2. Rozúčtování vybraných autorských odměn 
Autorské odměny vybrané OSA jsou nositelům autorských práv rozúčtovány podle pravidel stanovených v Rozúčtovacím 
řádu OSA. Režijní srážka z odměn evidovaných nositelů práv činí dvojnásobek režijní srážky nositelů práv, kteří mají s OSA 
uzavřenou smlouvu.

3. Podklady pro rozúčtování
 Při rozúčtování vybraných autorských odměn se vychází z:
 -  možnosti jeho přesné identifikace z hlediska autorství (řádné ohlášení díla)
 -  výše autorské odměny vyplacené evidovanému nositeli práv vydavatelem za rozšiřování díla na zvukovém nosiči
  nebo provozovatelem internetových nebo obdobných služeb nebo pořadatelem veřejné živé produkce
 -  z úspěšnosti jednotlivých titulů u pronájmu zvukově obrazových nosičů ve videopůjčovnách
 -  z hlášení vysílatelů (rozhlasové a televizní stanice) o odvysílaných skladbách

 Za účelem rozúčtování odměn je nutné dodat následující podklady:
 - ohlášky děl, za která bude nositel práv požadovat vyplácení odměny (pokud jde o přiměřenou odměnu  
  za pronájem audiovizuálně užitého díla, je třeba dodat filmovou sestavu)
 - potvrzení vydavatele o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny za předchozí 2 roky za prodej nosičů  
  vydaných k obchodním účelům
 - potvrzení provozovatele internetových nebo obdobných služeb o příjmech, které nositeli práv  
  byly vyplaceny za předchozí 2 roky za stahování děl do paměti počítačů, mobilních telefonů a jiných přístrojů  
  (vyzváněcí a uvítací melodie, download) 
 - potvrzení pořadatele veřejné živé produkce o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny v předchozích 2 letech

4.  Po řádném předložení dokladů podle bodu 3. obdrží nositel práv písemné potvrzení o zařazení do evidence OSA.

5.  Uzavře-li evidovaný nositel autorských práv licenční nakladatelskou smlouvu k dílu, které přihlásil k evidenci, s naklada-
telem, který má s OSA uzavřenou smlouvu, řídí se nárok na výplatu autorských odměn  podle odst.1 písm.a) až f) těchto 
pravidel příslušným ustanovením licenční nakladatelské smlouvy.

6.  O rozúčtované autorské odměně je nositel práv informován vyučtovacími podklady zaslanými na jeho adresu. Autor-
ské odměny jsou vedeny na osobním kontě nositele práv a jsou poukazovány v běžných výplatních termínech  OSA zpravi-
dla 4x ročně. Odměna nižší než Kč 500,- z jednoho vyúčtování se vyplácí 1x ročně.

7.  Rozúčtovanou autorskou odměnu je možno reklamovat v reklamačním oddělení OSA. Písemná reklamace musí být 
řádně zdůvodněna a doložena potřebnými doklady. O jejím vyřízení obdrží reklamující písemnou zprávu.

8.  Nárok na rozúčtování a výplatu vybrané odměny podle těchto pravidel může být uplatněn v obecné tříleté promlčecí 
lhůtě.

9.  Nositel práv se zavazuje hlásit písemně změnu údajů uvedených v záhlaví této žádosti oddělení pro záležitosti  autorů 
OSA.

10. Na rozúčtování a vyplacení autorské odměny vzniká nositeli práv nárok při dodržení všech podmínek těchto pravidel. 
Nositel práv potvrzuje, že se s nimi seznámil a bude je dodržovat.

11. Nositel práv poskytuje OSA osobní údaje uvedené v žádosti a dále údaje o svých dílech. OSA bude tyto údaje a dále 
údaje vyplývající z výkonu kolektivní správy práv zpracovávat za účelem výkonu kolektivní správy práv specifikované v 
autorském zákoně. 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.

12. 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.

13. 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.
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1. Výkon kolektivní správy autorských práv evidovaných nositelů práv

OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. vykonává podle autorského zákona a na základě opránění 
uděleného ministerstvem kultury kolektivní správu povinně kolektivně spravovaných autorských majetkových práv k 
hudebním dílům s textem či bez textu (dále jen díla) - §97d odst.1 písm. a) bod 3 AZ, § 97d odst.1 písm.b) AZ,  § 97d odst.1 
písm.c) AZ. 

OSA dále podle §97e odst. 1 AZ uděluje souhlas i za smluvně nevázané nositele autorských práv, pokud uzavírá hromad-
nou licenční smlouvu na užití uvedená v § 97e odst. 4 písm. b),c),d), e) AZ (tzv. rozšířená kolektivní správa).

Na základě těchto ustanovení OSA uděluje souhlas a vybírá autorské odměny i za ty nositele autorských práv, kteří s OSA 
nemají podepsanou smlouvu. Nárok na výplatu autorské odměny však mají jen ti nositelé autorských práv, kteří se u OSA 
přihlásili za tímto účelem k evidenci (§ 99c odst.1 AZ).

Evidovanému nositeli autorských práv vzniká za podmínek dále uvedených nárok na výplatu:

a) odměny za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového
 záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu 
b) přiměřené odměny za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově
 obrazový záznam 
c) odměny za přenos rozhlasového a televizního vysílání díla
d) odměny za nedivadelní provozování děl ze zvukového záznamu vydaného k obchodním účelům  (diskotéky 
 a reprodukční přístroje používané ve veřejných prostorách) a provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 (rozhlasové a televizní přijímače ve veřejných prostorách)
e) odměny za rozhlasové nebo televizní vysílání (filmy, reklamy, videoklipy) 
f) odměny za půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla

Za žádný jiný způsob užití děl evidovanému nositeli autorských práv nárok na výplatu autorské 
odměny nevzniká.

2. Rozúčtování vybraných autorských odměn 
Autorské odměny vybrané OSA jsou nositelům autorských práv rozúčtovány podle pravidel stanovených v Rozúčtovacím 
řádu OSA. Režijní srážka z odměn evidovaných nositelů práv činí dvojnásobek režijní srážky nositelů práv, kteří mají s OSA 
uzavřenou smlouvu.

3. Podklady pro rozúčtování
 Při rozúčtování vybraných autorských odměn se vychází z:
 -  možnosti jeho přesné identifikace z hlediska autorství (řádné ohlášení díla)
 -  výše autorské odměny vyplacené evidovanému nositeli práv vydavatelem za rozšiřování díla na zvukovém nosiči
  nebo provozovatelem internetových nebo obdobných služeb nebo pořadatelem veřejné živé produkce
 -  z úspěšnosti jednotlivých titulů u pronájmu zvukově obrazových nosičů ve videopůjčovnách
 -  z hlášení vysílatelů (rozhlasové a televizní stanice) o odvysílaných skladbách

 Za účelem rozúčtování odměn je nutné dodat následující podklady:
 - ohlášky děl, za která bude nositel práv požadovat vyplácení odměny (pokud jde o přiměřenou odměnu  
  za pronájem audiovizuálně užitého díla, je třeba dodat filmovou sestavu)
 - potvrzení vydavatele o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny za předchozí 2 roky za prodej nosičů  
  vydaných k obchodním účelům
 - potvrzení provozovatele internetových nebo obdobných služeb o příjmech, které nositeli práv  
  byly vyplaceny za předchozí 2 roky za stahování děl do paměti počítačů, mobilních telefonů a jiných přístrojů  
  (vyzváněcí a uvítací melodie, download) 
 - potvrzení pořadatele veřejné živé produkce o příjmech, které nositeli práv byly vyplaceny v předchozích 2 letech

4.  Po řádném předložení dokladů podle bodu 3. obdrží nositel práv písemné potvrzení o zařazení do evidence OSA.

5.  Uzavře-li evidovaný nositel autorských práv licenční nakladatelskou smlouvu k dílu, které přihlásil k evidenci, s naklada-
telem, který má s OSA uzavřenou smlouvu, řídí se nárok na výplatu autorských odměn  podle odst.1 písm.a) až f) těchto 
pravidel příslušným ustanovením licenční nakladatelské smlouvy.

6.  O rozúčtované autorské odměně je nositel práv informován vyučtovacími podklady zaslanými na jeho adresu. Autor-
ské odměny jsou vedeny na osobním kontě nositele práv a jsou poukazovány v běžných výplatních termínech  OSA zpravi-
dla 4x ročně. Odměna nižší než Kč 500,- z jednoho vyúčtování se vyplácí 1x ročně.

7.  Rozúčtovanou autorskou odměnu je možno reklamovat v reklamačním oddělení OSA. Písemná reklamace musí být 
řádně zdůvodněna a doložena potřebnými doklady. O jejím vyřízení obdrží reklamující písemnou zprávu.

8.  Nárok na rozúčtování a výplatu vybrané odměny podle těchto pravidel může být uplatněn v obecné tříleté promlčecí 
lhůtě.

9.  Nositel práv se zavazuje hlásit písemně změnu údajů uvedených v záhlaví této žádosti oddělení pro záležitosti  autorů 
OSA.
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10. Na rozúčtování a vyplacení autorské odměny vzniká nositeli práv nárok při dodržení všech podmínek těchto pravidel. 
Nositel práv potvrzuje, že se s nimi seznámil a bude je dodržovat.

11. Nositel práv poskytuje OSA osobní údaje uvedené v žádosti a dále údaje o svých dílech. OSA bude tyto údaje a dále 
údaje vyplývající z výkonu kolektivní správy práv zpracovávat za účelem výkonu kolektivní správy práv specifikované v 
autorském zákoně. 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.

12. 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.

13. 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.

Za účelem zařazení do evidence OSA souhlasím s pořízením kopie dokladu totožnosti 
(občanský průkaz/cestovní pas). K žádosti tuto kopii přiložte, nebo se na nás obraťte. ANO NE
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