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rQSA - Ochranny svaz autorsky pro prfiva k dl’lfim hudebnl'm, z.s.Cs. armédy 786/20, 160 56 Praha 6
zastoupeny: z, vedouci zékaznického centra Praha 1Adresa pro doruéovém’: Zékaznické centrum. Cs. armédv 786/20, 160 56 Praha 6
email:
16: 63839997
DIC: CZ63839997
zapsén ve spolkovém rejsti‘iku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddl’l L, vloika 7277(dfile jen OSA)
a

provozovatel: Janéékova filharmonie Ostrava, pfispévkové organizace

se sidlem/bytem: 28. fijna 2556/124
702 00 Ostrava

doruéovaci adresa: 28. fijna 2556/124, 702 00 Ostrava
email:
ICE/datum narozenl’: 00373222
DIC‘; CZ00373222
bankovni spojeni: KB Ostrava
5. li. : 3139761/0100
zastoupeny: Mgr. Janem Zemlou

zapsany v iivnostenském SMO rejstl‘ik K01055
(déle jen provozovatel)
u z a v 1’ r a j 1’ na zékladé § 2371 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik v platném znéni a § 98 a nésl. zékona é.121/2000 Sb. 0 pre’wu autorske’m, o prévech souvisejicich s prévem autorskym a o zméné nékterych zékonfi (autorskyzékon) v platném zném'

licenéni smlouvu o vei‘ejném provozovénl' VP_2023_8774

Cla’mek I. Smluvni strany1.1 Tato smlouva upravuje vzéjemné vztahy vyplyvajici z autorského zékona mezi OSA jako kolektivnim sprévcem a provozovatelempfi vei'ejném nedivadelnim provozovénl’ hudebnich dél s textem nebo bez textu, popf'ipadé téi dél z oboru Vytvarného.
1.2 OSA prohlaiuje, ie je na zékladé smluv uzavfenych s hudebnimi skladateli, textaFi, s dédici autorskych majetkovych prév ahudebnimi nakladateli, na zékladé rozhodnuti Ministerstva kultury é.j. 4449/2001 2e dne 28.2.2001 a o udéleni oprévnéni kevjlkonu kolektivni sprévy majetkovjmh autorskych prév, na zzikladé reciproénich smluv s obdobnymi kolektivnimi sprévci vzahraniéi a V souladu s autorskym zékonem, oprévnén poskymout licenci k vefejnému uiiti hudebnich dél s textem nebo bez textuéeskych a zahraniénich skladatelfi, autorfi zhudebnénych textfi a dal§ich nositelfi prév, jejichi autorské majetkové préva spravuje

oboru v51tvamého (Jake jsou dila fotografické, malifské, socharské, grafické, deSIgnérska, Vldeoart a animace, véetné Vytvamy'lchdél audiovizuélné uiitych, jako jsou dila kameramanu, scénograffi, kostf/mnich vytvarnikfi, stfihaéfi) (déle jen" repertoér OOA-S"),pokud jsou tato dila sdélovéna v rémci provozovéni hudebnich dél z repertoéru OSA podle této smlouvy, a vybirat za takové uéitiautorské odmény (dzile jen "odmény pro OOA-S").

1.3 Provozovatcl prohla§uje, ie je ve smyslu § 95 odst. 4 autorského zékona uiivatelem hudebnich a jinjich dél a nese ekonomickédfisledky (zisk nebo ztrétu) svych rozhodnuti 0 Ease, misté, druhu, fiéinkujicich a programu produkce. Provozovate] neni povinenposkytnutou licenci dle této smlouvy vyuiit.

élzinek H. Pi‘edmét smlouvy2.1 OSA touto smlouvou poskytuje provozovateli licenci k vefejnému provozovéni hudebnich dél z repertoéru OSA formou iivéhonedivadelniho provedenl' podle §19 autorského zékona 21 kc zpfistupfiovéni dél z repertoéru OOA—S V nehmotné podobé dle § 18odst. 1 autorske'ho zékona v rémci doprovodne'ho vizuélm'ho uiitl’ pfi hudebnich produkcich uvedenych v pffloze c. 1, které jesouéésti této smlouvy.
2.2 Licence poskytnuté podle 61.. 2.1 této smlouvy nezahmuje souhlas k provozovéni dél hudebné dramatickjlch. Licence dle tétosmlouvy nezahrnuje souhlas k uiiti hudebnich dél z repertoéru OSA pfi divadelnim provozovéni (v pfipadé divadelné reiijnéprovedeného dila, jei byvé obvykle vyjédfeno literémé scénéf'cm nebo jinjrm dramatickjrm textcm a vyznaéuje se tim, ie obsahujepostavy a déj, popf. téi dialogy).
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élének III. Autorské odména

Provozovatel se zavazuje za poskytnuti licence k uiiti dél podle 51.2.1 této smlouvy zaplatit OSA autorskou odménu. Jeji Vy§e sestanovi v souladu s platnym sazebnikem odmén podle skuteénostl’ uvedenych v 61.2.] a pfiloze 6. l smlouvy bez ohledu na dobutrvéni hudebni produkce a poéet provozovanjich dél.
Autorské odména se sjednévé ve vyéi 201 429,70 Kc, plus DPH dle sazby platné v den uskuteéném’ zdanitelného plnéni avystavenl' dafiového dokladu.

Zéklad C‘éstka DPH Sazba DPH Céstka s DPH Var. Symbol201 429,70 K6 42 300,24 Km“: 21 % 243 729,94 KE 0103552306
Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odménu zaplatit na zékladé faktury/dafiového dokladu, kterou OSA vystavi do 15ti dnfi0d uzavreni této smlouvy. Faktura/dafiovy doklad bude zasléna V elektronické podobé na elektronickou adresu provozovateleuvedenou v zéhlavi této smlouvy. Pokud bude faktura/dafiovjl doklad zasléna V papirové podobé, bude uiita adresa uvedené Vzéhlavi této smlouvy. Faktura/dafiovy doklad bude mit splatnost 15 dnfi ode dne vystaveni a bude mit véechny néleiitosti, kterévyiaduje platny zékon o DPH pro dafiové doklady véetné data splatnosti.
Autorskou odménu uhradi provozovatel na fiéet OSA veden' u Komeréni banky Praha 6 5. (1.: 190000235061/0100 (v pfipadéelektronického bankovnictvi : 19—235061/0100), na vyfie uvedeny var. symbol, specificky symbol: 64081. V pripadé nedodriem'terminu splatnosti je OSA oprévnén fiétovat 1’1rok z prodleni podle obecnych prévnich pfedpisfi. Tim neni dotéen nérok na néhradu§kody.
Tato smlouva neobsahuje néleiitosti dafiového dokladu. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den fiéinnosti této smlouvy dleodstavce 5.4. niie.

élének IV. Préva a povinnosti smluvm’ch stran
Provozovatel se zavazuje, 2e zajisti a za§le OSA bez zbytec'ného prodlem'po konéni kaidé produkce program produkce s uvedenimjmen autorfi a nézvfi dél, které byla provozovéna (§9SC odst. 4 autorského zékona) - déle jen "playlist" a autory dél OOA-S. Vph’padé, 2e provozovatel nedodé playlist, a to ani v dodateéné Ihfité 30 dnfi od zasléni pisemné Vj/zvy OSA, zavazuje se zaplatitsmluvm' pokutu ve V}'I§i odpovidajici autorské odméné sjednané V 61. 3.2. této smlouvy. Smluvni pokuta je splatné do 15 dnfi odvystaveni vyzvy k jeji fihradé.
Pokud dojde ke zména’lm rozhodnych skuteénosti, za nichi byla smlouva uzavfena (napr. obdobi éi datum produkce, vyéevstupného, poéet produkci, misto pof'édéni a jeho kapacita), je provozovatel povinen tyto zmény bez zbyteéného odkladu pisemnéoznémit OSA za fiéelem jednéni o zméné smlouvy., Tato smlouva mfiie byt Inénéna pouze pisemnymi, vzestupné éislovanj/midodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami 11a téie listiné. V pfipadé, 2e provozovatel poté, co zménu rozhodnychskuteénosti pro vypocet autorské odmény OSA oznémi, ale zméné odpovidajici dodatek k této licenéni smlouvé nepodepi§e, jeOSA oprévnén vyiadovat Vfiéi provozovateli podle § 40 odst. 4 autorského zékona vydéni bezdfivodného obohaceni ve VSIEidvojnésobku rozdilu mezi odménou uvedenou v (‘31. 3.2. této smlouvy a odménou odpovidajici zménénym skuteénostem. Smluvnistrany se dohodly, ie v pfipadé uzavfem’ dodatku k této smlouvé budou autorské odmény vypoéteny podle sazebniku OSAplatného V dobé uiiti dél.

Provozovatel je povinen respektovat osobnostni préva autorl’l hudebnich dél a zhudebnény'lch textfi a dél OOA-S a uiivat dila jenzpfisobem nesniiujicim jejich hodnotu. Neni oprévnén do autorskych dél zejme‘na zasahovat, doplfiovat nebo upravovat je, anizafadit dilo z repertoéru OSA nebo OOA-S do jiného dila 5i fitvaru bez souhlasu autorfi. Autorizace je potfebné i v pfipadech, kdysi provozovatel objedné vytvoiem’ dila, které bude zpracovénim, fipravou 5i prekladem chrénéného dila. Provozovatel je. jedinjlmsubjektem, ktery nese odpovédnost za splnéni téchto povinnosti a za vypoi’édéni v§ech pHpadnS/Ch osobnostnich prév autora dila.
OSA je oprévnén od smlouvy odstoupit s fiéinky ex tunc v pfipadé hrubého poruéeni smlouvy ze strany provozovatele, zejménadojde-li bez licence k jinému uiiti dél nei je uvedeno v (:1. H odst. 2.1. této smlouvy nebo budou dila z repertoziru OSA uiita pfidivadelnim provozovéni, (":i budou-1i pfi produkci v rozporu s touto smlouvou uiita dila hudebné dramatické.Odstoupeni od této smlouvy je treba uéinit pisemné v souladu s ustanovenim V ('21. V. odst. 5.1.

Clének V. Zfivérecnz’l ustanovenl’
Pisemné forma je zachovéna, bo-li jednéni uéinéno elektronickou poétou a opatreno elektronickym podpisem nebo je zasilénoz elektromcké adresy uvedené v zéhlavi smlouvy.
Provozovatel timto bere na védomi, 2e pokud nesplni své povinnosti dle této smlouvy, je OSA oprévnén odepfit mu poskytnutilicence v pfipadé budouciho uiiti dél.
Smluvni strany prohlaéuji, 2e jsou oprévnény k podpisu této smlouvy, fie pfi jcjim uzavfem’ jednaly svobodné a Véiné a smlouvatak vyjadf‘uje jejich pravou a svobodnou vfili.
Smlouva nabjrvé platnosti a l'lEinnosti dnem doruéenl’ této smlouvy podepsané provozovatelem na adresu OSA. Licenci dle tétosmlouvy poskytuje OSA provozovateli na dobu uréitou uvedenou v pf‘iloze c. 1 této smlouvy. Tato smlouva ode dne nabyti svéplatnosti a fiéinnosti nahrazuje ve§keré pfedchozi ujednéni mezi obéma smluvnimi stranami, at’ jii pisemné 6i fistni, jei se tykajipi‘edmétu této smlouvy. V pfipadé, kdy OSA do 60 dnfi 0d podpisu této smlouvy neobdrii podepsané vyhotoveni smlouvy zestrany provozovatele, neni névrhem této smlouvy vézén.
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Autorskou odménu uhradi provozovatel na fiéet OSA veden' u Komeréni banky Praha 6 5. (1.: 190000235061/0100 (v pfipadéelektronického bankovnictvi : 19—235061/0100), na vyfie uvedeny var. symbol, specificky symbol: 64081. V pripadé nedodriem'terminu splatnosti je OSA oprévnén fiétovat 1’1rok z prodleni podle obecnych prévnich pfedpisfi. Tim neni dotéen nérok na néhradu§kody.
Tato smlouva neobsahuje néleiitosti dafiového dokladu. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den fiéinnosti této smlouvy dleodstavce 5.4. niie.

élének IV. Préva a povinnosti smluvm’ch stran
Provozovatel se zavazuje, 2e zajisti a za§le OSA bez zbytec'ného prodlem'po konéni kaidé produkce program produkce s uvedenimjmen autorfi a nézvfi dél, které byla provozovéna (§9SC odst. 4 autorského zékona) - déle jen "playlist" a autory dél OOA-S. Vph’padé, 2e provozovatel nedodé playlist, a to ani v dodateéné Ihfité 30 dnfi od zasléni pisemné Vj/zvy OSA, zavazuje se zaplatitsmluvm' pokutu ve V}'I§i odpovidajici autorské odméné sjednané V 61. 3.2. této smlouvy. Smluvni pokuta je splatné do 15 dnfi odvystaveni vyzvy k jeji fihradé.
Pokud dojde ke zména’lm rozhodnych skuteénosti, za nichi byla smlouva uzavfena (napr. obdobi éi datum produkce, vyéevstupného, poéet produkci, misto pof'édéni a jeho kapacita), je provozovatel povinen tyto zmény bez zbyteéného odkladu pisemnéoznémit OSA za fiéelem jednéni o zméné smlouvy., Tato smlouva mfiie byt Inénéna pouze pisemnymi, vzestupné éislovanj/midodatky, podepsanymi obéma smluvnimi stranami 11a téie listiné. V pfipadé, 2e provozovatel poté, co zménu rozhodnychskuteénosti pro vypocet autorské odmény OSA oznémi, ale zméné odpovidajici dodatek k této licenéni smlouvé nepodepi§e, jeOSA oprévnén vyiadovat Vfiéi provozovateli podle § 40 odst. 4 autorského zékona vydéni bezdfivodného obohaceni ve VSIEidvojnésobku rozdilu mezi odménou uvedenou v (‘31. 3.2. této smlouvy a odménou odpovidajici zménénym skuteénostem. Smluvnistrany se dohodly, ie v pfipadé uzavfem’ dodatku k této smlouvé budou autorské odmény vypoéteny podle sazebniku OSAplatného V dobé uiiti dél.

Provozovatel je povinen respektovat osobnostni préva autorl’l hudebnich dél a zhudebnény'lch textfi a dél OOA-S a uiivat dila jenzpfisobem nesniiujicim jejich hodnotu. Neni oprévnén do autorskych dél zejme‘na zasahovat, doplfiovat nebo upravovat je, anizafadit dilo z repertoéru OSA nebo OOA-S do jiného dila 5i fitvaru bez souhlasu autorfi. Autorizace je potfebné i v pfipadech, kdysi provozovatel objedné vytvoiem’ dila, které bude zpracovénim, fipravou 5i prekladem chrénéného dila. Provozovatel je. jedinjlmsubjektem, ktery nese odpovédnost za splnéni téchto povinnosti a za vypoi’édéni v§ech pHpadnS/Ch osobnostnich prév autora dila.
OSA je oprévnén od smlouvy odstoupit s fiéinky ex tunc v pfipadé hrubého poruéeni smlouvy ze strany provozovatele, zejménadojde-li bez licence k jinému uiiti dél nei je uvedeno v (:1. H odst. 2.1. této smlouvy nebo budou dila z repertoziru OSA uiita pfidivadelnim provozovéni, (":i budou-1i pfi produkci v rozporu s touto smlouvou uiita dila hudebné dramatické.Odstoupeni od této smlouvy je treba uéinit pisemné v souladu s ustanovenim V ('21. V. odst. 5.1.

Clének V. Zfivérecnz’l ustanovenl’
Pisemné forma je zachovéna, bo-li jednéni uéinéno elektronickou poétou a opatreno elektronickym podpisem nebo je zasilénoz elektromcké adresy uvedené v zéhlavi smlouvy.
Provozovatel timto bere na védomi, 2e pokud nesplni své povinnosti dle této smlouvy, je OSA oprévnén odepfit mu poskytnutilicence v pfipadé budouciho uiiti dél.
Smluvni strany prohlaéuji, 2e jsou oprévnény k podpisu této smlouvy, fie pfi jcjim uzavfem’ jednaly svobodné a Véiné a smlouvatak vyjadf‘uje jejich pravou a svobodnou vfili.
Smlouva nabjrvé platnosti a l'lEinnosti dnem doruéenl’ této smlouvy podepsané provozovatelem na adresu OSA. Licenci dle tétosmlouvy poskytuje OSA provozovateli na dobu uréitou uvedenou v pf‘iloze c. 1 této smlouvy. Tato smlouva ode dne nabyti svéplatnosti a fiéinnosti nahrazuje ve§keré pfedchozi ujednéni mezi obéma smluvnimi stranami, at’ jii pisemné 6i fistni, jei se tykajipi‘edmétu této smlouvy. V pfipadé, kdy OSA do 60 dnfi 0d podpisu této smlouvy neobdrii podepsané vyhotoveni smlouvy zestrany provozovatele, neni névrhem této smlouvy vézén.
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élének III. Autorské odména

Provozovatel se zavazuje za poskytnuti licence k uiiti dél podle 51.2.1 této smlouvy zaplatit OSA autorskou odménu. Jeji Vy§e sestanovi v souladu s platnym sazebnikem odmén podle skuteénostl’ uvedenych v 61.2.] a pfiloze 6. l smlouvy bez ohledu na dobutrvéni hudebni produkce a poéet provozovanjich dél.
Autorské odména se sjednévé ve vyéi 201 429,70 Kc, plus DPH dle sazby platné v den uskuteéném’ zdanitelného plnéni avystavenl' dafiového dokladu.

Zéklad C‘éstka DPH Sazba DPH Céstka s DPH Var. Symbol201 429,70 K6 42 300,24 Km“: 21 % 243 729,94 KE 0103552306
Provozovatel se zavazuje tuto autorskou odménu zaplatit na zékladé faktury/dafiového dokladu, kterou OSA vystavi do 15ti dnfi0d uzavreni této smlouvy. Faktura/dafiovy doklad bude zasléna V elektronické podobé na elektronickou adresu provozovateleuvedenou v zéhlavi této smlouvy. Pokud bude faktura/dafiovjl doklad zasléna V papirové podobé, bude uiita adresa uvedené Vzéhlavi této smlouvy. Faktura/dafiovy doklad bude mit splatnost 15 dnfi ode dne vystaveni a bude mit véechny néleiitosti, kterévyiaduje platny zékon o DPH pro dafiové doklady véetné data splatnosti.
Autorskou odménu uhradi provozovatel na fiéet OSA veden' u Komeréni banky Praha 6 5. (1.: 190000235061/0100 (v pfipadéelektronického bankovnictvi : 19—235061/0100), na vyfie uvedeny var. symbol, specificky symbol: 64081. V pripadé nedodriem'terminu splatnosti je OSA oprévnén fiétovat 1’1rok z prodleni podle obecnych prévnich pfedpisfi. Tim neni dotéen nérok na néhradu§kody.
Tato smlouva neobsahuje néleiitosti dafiového dokladu. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den fiéinnosti této smlouvy dleodstavce 5.4. niie.
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5.5 Pro pfipad, is je provozovatel osobou uvedenou v (3‘ 2 zékona é. 340/2015, o registru smluv, zajisti zvefcjnéni této smlouvy vregistru smluv, pokud to zékon vyiaduje. Skuteénosti uvedené v této smlouvé smluvm' strany nepovaiuji za obchodni tajemstvi.5.6 Tato smlouva se 1"idi éeskym prévem, zejména autorskym zékonem a obéanskjlm zékonikcm.5-7 Pro veékeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejim provédénim jsou pfisluéné vyluéné soudy V Ceské republics.5-8 Smluvni strany prohla§uji, ie osobm’ fidaje poskytnuté na zékladé této smlouvy se budou zpracovévat vyhradné pro fiécly plnénipovinnosti z této smlouvy a plnéni povinnosti vyplflvajl’ci z platnjtch prévnich pfedpisfi, a to po dobu nezbytnou pro plnéni téchtopovinnosti. Smluvnl' strany se tyto osobni fidaje zavazujl' chrénit proti moinému zncuiiti, 5i neoprévnénému pfistupu knim.Podrobné informace v souvislosti se zpracovénim osobnich fidajfi jsou uvedeny na strénkéch www.osa.cz.

V PraZC dne: 19' 01' 2023 V ..................................... due ..........................

OSA _ Provozovatel ......................................................‘_ _.V _.,. , jméno, pfzjmenz’, funkce

ILU. L) r In ‘ "'m "' ..................................................
- podpis provozovatele(C. smlouvy: VP__2023_8774)
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