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osA - ochranný svaz autotsky pro práva k dílům hudebním o.s.
se sídlem: Čs. arnnády 2a,160 56 Praha 6
(dále jen,,osA")

tč:53839997
reg. MV čR ze dne 22.1.1996 ěj. : ll/s_oS/í-29 o38/96-R
zastoupený: lng. Flomanem Strejěkem, členem představenstva oSA

Mgr. Lubošem Tesařem, MBA, členem představenstva oSA
a

český olympijstcý výbor
se sídlem: Benešovská192516,101 00 Praha 10 _ Vinohrady
(dále jen,,čov"1

lč: 48 54 66 07
zapsaný u Ministerstva vnitra, ě. jednací Vsc/í_í7 988/93_R
bankovní spojení: čsog Praha, a.s., č. úětu: 88275/0300
zastoupený: lng. Jiří Kejvalem, předsedou

uzavírají

na základě $ 46 a $ 't01 zákona ě.121Pa00 Sb., v platném znění, o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně někte4ých zákonů (autorský zákon) tuto

licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních a jiných autorstcých děl
s právem poskytnout podlicenci

članer l. Smtuvní strany

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplyivající z autorského zákona mezi oSA jako kolektivním
správcem a CoV při veřejném nedivadelním provozování hudebních děl s textem nebo bez textu
podle sS 19,20 autorského zákona ě,' 121l20o0 Sb. v platném znění (dále,,AZ") a děl DlLlA a ooA-S,
pokud jde o uŽití podle $ 23 

^z.oSA prohlašuje, Že je na základě smluv o zastupování s hudebními skladateli, textaři a hudebními
nakladateli, na základě rozhodnutí Ministersfua kultury č,.j' 4449t2o}1 ze dne 28.1'2001 a ě.j.
1306/2003 ze dne 30.1.2003 o udělenÍ oprávněnÍ krnýkonu kolektivní správy majetkorrlých autorskýc'h
práv, na základě recipročních smluv sobdobnými kolektivními správci-vzánraničí a vsouládu
s autorským zákonem, oprávněn udělovat souhlas k veřejnému uŽití hudebních děl s textem nebo bez
textu za české a zahraniČní skladatele, autory zhudebněných textů, a dalŠÍ nositele práv a vybírat za
takovéto uŽití autorské odměny. osA dále prohlašuje, Že je na základě smluv o pověření
zastupováním při v,ýkong kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysiláni děl
uzavřených s kolektivními správci DlLlA - divadelní, literární a audiovizuální agentura, o.s. (dále jen
,,DlLlA') a ochranná organizace autorská - SdruŽení autorů děl rnýfuarného umění, archiťektury a
obrazové sloŽky audiovizuálních děl o.s. (dále jen ,,ooA-S"), oprávněn udělovat souhlas k uŽitÍ děl
literárních, dramatických, hudebně dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních,
děl vL.ýtvarných autorů obrazové sloŽky audiovizuálnich dá jako jsou díla kameiamanů, scénografů,
kos$ýmních vrýtvarníků, střihačů, scénické hudby zvláŠť vytvoiene pro uŽití v díle dramatňkém'
choreografickém a pantomimickém a děl dabingové reŽie (dále jen ,,dÍla DtLlA a ooA-s"i
provozováním televizního vysílání bez ohledu na prostory, kde k němu dóchází a vybírat za takové uŽiti
autorské odměny (dále jen ,,odměny pro DlLtA a ooA_S).
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