
ŽÁDOST o uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv
kolektivním správcem OSA - Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s.

    

Jméno a příjmení dědičky/dědice *   Titul

Jméno a příjmení autora/autorky * 

Výše podílu autorských majetkových práv *

Datum narození * 

Datum úmrtí * 

    

Adresa pro doručování 

/je-li odlišná od trvalého bydliště/ *

Plátce DPH * ANO NE  DIČ **

Mobilní telefon * Telefon pevná linka   

E-mail *     Daňová rezidence * 

Adresa trvalého bydliště *

Výplata autorských odměn * 

         Složenkou                 Bankovním převodem            

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

1. Veškeré autorské odměny budou vypláceny v CZK

Číslo účtu pro zasílání veškerých odměn v měně Kč Kód banky

*  Povinné údaje     vybranou možnost označte křížkem   l  DIČ **  daňové identifikační číslo, pokud Vám bylo přiděleno  
l  Daňová rezidence – stát, kde odvádíte daně 

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

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

Datum narození *



 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      

Osobní údaje
V této žádosti poskytuje dědic/dědička OSA své osobní údaje. Do doby, než nabude účinnosti smlouva o správě autorských majetkových práv, bude OSA tyto údaje 
zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv a po 30 dnech za účelem výkonu povinné a rozšířené kolektivní správy. 
V případě sporu týkajícího se výkonu kolektivní správy k dílům je OSA oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat rovněž za účelem ochrany svých a Vašich práv. 
Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však OSA nemůže vykonávat kolektivní správu k dílům, ke kterým Vám náležejí autorská majetková 
práva. Ve Vašem zájmu informujte OSA o změnách osobních údajů. Na své osobní údaje spravované OSA jste oprávněn/a nahlížet a požadovat jejich případnou opravu. 
Podrobné informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů, včetně poučení o Vašich 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 Vám poskytl jejich aktuální znění. 

Ve Stanovách OSA, čl. 4 je uveden výčet Vašich práv vyplývajících z autorského zákona (AZ). Stanovy jsou Vám k dispozici na www.osa.cz, nebo 
Vám je na vyžádání zašleme. Svým podpisem níže stvrzujete, že jste se s uvedeným seznámil/a.

Valné shromáždění OSA schválilo následující kategorie práv:

OSA vykonává správu autorských majetkových práv na celém světě.

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 (§ 13 AZ) v provedení výkonnými  
 umělci v elektronické formě - tzv. mechanická online práva;
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); 
J) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní
 potřebu (§ 97d, odst. 1 písm. a) bod 3. AZ).

Uveďte kategorii práv či stát, ve kterém si nepřejete 
správu práv OSA:

K žádosti přikládám usnesení o dědictví.

 

ANO                   NE  Mám zájem o další služby, které OSA poskytuje, např. licencování užití děl
v divadelních představeních, při výrobě filmů a reklamních spotů (tzv. synchronizace) apod. * 

*  Povinné údaje     vybranou možnost označte křížkem     

ANO                   NE Přeji si správu práv OSA v plném rozsahu * ANO                   NE  

dne *  podpis (jméno a příjmení) *
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