
Smlouva o poskytnutí grantu 

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

, Ochrannv svaz autorský 

I, I 8 - i!. - 2018 

I Plil., 

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277 
se sídlem: v Praze 6, Čs . armády 20, PSČ : 16056 
IČ : 63839997 
DiČ : CZ63839997 
zastoupen: Ing, Romanem Strejčkem , předsedou představenstva a jedním členem představenstva 

(jako "OSA") 

a 

Institut umění - Divadelní ústav 
Adresa: Celetná 17, 110 00 Praha 1 

IČ: 00023205 

DiČ : CZ0023205 

bankovní spojení: 49033006/2700 
zastoupený Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou 
(jako "Příjemce") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2055 ano občanského zákoníku tuto smlouvu: S18244 

1, OSA se touto smlouvou zavazuje poskytnout Příjemci finanční hotovost ve výši 200 000,- Kč (dále jen "Grant") 
za účelem propagace hudební tvorby, a to v rámci Eurosonic 2019 (dále jen "Projekt") , realizace 16,1, - 19,1 , 
2019 

2, OSA poukáže Grant do 30 dnů po obdržení dokumentace o realizaci Projektu, OSA není zavázán Grant 
poukázat, pokud neobdrží do 30 dnů po konání akce oznámení o realizaci Projektu, 

3. Příjemce uvede OSA mezi dárce, kteří přispěli k propagaci hudební tvorby v rámci Projektu. 
4, V souladu se zákonem Č , 586/1992 Sb" o dani z příjmů , je Příjemce povinen příjem z Grantu zahrnout do 

svého daňového příznání, pokud tento příjem není osvobozený. 
5, Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních stran. 
6. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotovenich , z nichž každá smluvni strana obdržela po 

jednom vyhotoveni. 
7. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se svobodnou vů li , nikoliv pod nátlakem, 

s· souhlasí a na důkaz toho připojují niže své vlastnoruční podpisy, 
8. bývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícim po 

SA·OCHR,~N~IY SVAZAUTORf"'! 
pro prava k dilům hudebním, z.s 

Čs , armády 20/786, 160 56 PRAH, ; 
IČO: 63839997 DiČ: CZ638399r ' 
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