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OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Cs armady 786/20, 160 56 Praha 6

zastoupený: Jana Španková, vedoucĺ oddělení zákaznického centra

Adresa pro doručování: Zákaznické centrum, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6

email: vp@osa.cz
lC: 63839997
DIČ: CZ63839997
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277
(dále jen OSA)

provozovatel: Novoměstská kulturní zařĺzení

se sídlemlbytem: Tyršova 1001
592 31 Nové Město na Moravě

doručovací adresa: Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě
email: nkz@nmnm.cz
lČ/datum narození: 00372854
DIČ: CZ00372854
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. Ú. : 8434751/0100
zastoupený:

zapsaný v rejstříku sp. zn

(dále jen provozovatel)

U z a v í r a j í na základě 2371 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 97g, 98 an. zákona č.
121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění
(dále jen “AZ“)

hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozovánĺ Č. VP_2022_1 34276

OPRÁVNĚNÍ OSA
I .1 OSA je oprávněn poskytnout Provozovateli nevýhradní licenci k veřejnému nedivadelnímu provozování dále

specifikovaných předmětů ochrany spravovaných kolektivnĺmi správci:

a) OSA, tedy hudebních děl s textem nebo bez textu,
a dále na základě smluv o pověření při výkonu kolektivní správy dle 97g AZ:

b) DILIA - divadelní, literární a audiovizuální agentura, z.s., IČ: 65401875, se sídlem Krátkého 1, 190 OO Praha 9, (dále
jen “DILIA“), tedy děl literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických,
audiovizuálních a děl dabingové režie,

c) INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, zs.,
IC: 00537772, se sídlem Klimentská I 207/1 0, I I O OO Praha, (dále Jen “INTERGRAM“), tedy zveřejněných záznamů
výkonů výkonných umělců, zvukových záznamů výkonů nebo jiných zvuků a zvukově-obrazových záznamů -

videoklipů,

d) Ochranná asociace zvukařů - autorů, z. s., IČ: 26630192, se sídlem Národní 973/41, 110 OO Praha I (dále Jen
“OAZA“), tedy děl zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku), a

e) Ochranná organizace autorská -
Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky

audiovizuálních děl, zs., IC: 60166916, se sídlem Národní 973/41, 110 OO Praha I (dále Jen “OOA-S“), tedy děl
výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních
výtvarníků,

provozováním rozhlasového a televizního vysílání podle 23 ve spojení s 74, 78, 82 AZ (pro předměty ochrany
spravované kolektivními správci OSA, DILIA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S) alnebo provozováním ze záznamu a
jeho přenosem podle 20 ve spojení s 74, 78, 82 AZ (pro předměty ochrany spravované kolektivními správci
OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S) v případech, ve kterých není od návštěvníků vybíráno vstupné, a to ani
nepřímo.
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I 12. Pro případ, že je Provozovatel osobou uvedenou v 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí zveřejnění této
smlouvy v registru smluv, pokud to zákon vyžaduje. Skutečnosti uvedené v této smlouvě smluvní strany nepovažují za
obchodní tajemství, pokud není dojednáno jinak.

1.13. Pro veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním jsou příslušné výlučně soudy v České
republice.

I .14. Pro případ, že Provozovatel poruší své smluvní povinnosti (zejména neuhradí řádně a včas odměnu), může OSA tut
smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Učinky výpovědi nastávají okamžikem jejího doručení Provozovateli
pochybnostech 10. dne ode dne odeslání písemné výpovědi na adresu Provozovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy
Tímto okamžikem také pozbývá Provozovatel oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany dle této smlouvy.
Ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě nejsou výpovědí dotčeny.

1.15. Smluvní strany prohlašují, že osobní údaje poskytnuté na základě této smlouvy budou zpracovávat výhradně pro účel
plnění povinností z této smlouvy a plnění povinností vyplývající z platných předpisů, a to po dobu nezbytnou pro plněni
těchto povinností. Smluvní strany se tyto osobní údaje zavazují chránit proti možnému zneužití, či neoprávněnémL
přístupu k nim. Podrobné informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny na stránkác
www.osa.cz.

V Havlíčkově Brodě dne: 23.07.2022

OSA: Jana Španková
vedoucí oddělení zákaznického centra
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OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
sídlo: Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6

Adresa pro doručování: Zákaznické centrum, Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6

Bank.spoj.: Komerční banka, as., čú.: 190000235061/0100, iČ: 63839997,DIČ:CZ63839997. tet.: 220 315 000 zákaz. linka. e-mail: vposacz

Příloha č.l ke smlouvě: VP_2022_134276

OSA, DILIA

OOA-S, INTERGRAM, OÁZA

6247,32Kč

Odměna: 6 247,30 Kč

01.07.2022 - 30.06.2023 Restaurace,Tyršova 1001 ‚Nové Město na Moravě,59231

Užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního!ch přístroje/ů
Ix zvukový přfstoj a zvukově obrazový přístroj s TV vysíláním (včetně autorské odměny pro DILIA)

Ix zvukový přístroj a TV vjedné místnosti (balíček 1)

Částka vyměřena dle Sazebníku R, v sazbě A, poč.
obyv. 1 -80tis.

01.07.2022 - 30.06.2023 Restaurace,Tyršova 1001 ‚Nové Město na Moravě,59231

Užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního!ch přístroje/ů
1 X zvukový přístoj a zvukově obrazový přístroj s TV vysíláním

lx zyukoyýpřístrojaTV vjedné místnosti(balíček 1)

Odměna: 5 4 1 5,70 Kč

Celkem odměna pro OSA (bez DPH): 4 799,40 Kč

Celkem odměna pro DILIA (bez DPH): I 447,90 Kč

Celkem odměna pro OOA-S (bez DPH): 632,30 Kč

Celkem odměna pro OAZA(bez DPH): 793,40 Kč

Celkem odměna pro INTERGRAM(bez DPH): 3 990,00 Kč

Odměna celkem (bez DPH): I I 663,00 Kč

Uvedená částka je bez DPH, neplat‘te! ! ! Částka k úhradě je uvedená na smlouvě a faktuře
Odměnu uhrad‘te až na základě daňového dokladu, který obdržíte po uzavření smlouvy.

Stránka I z 1
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277




