
G!ánek ll. Fředmět smxonlvy

oSA touto smlouvou uděluje ČoV neu.ynradní licenci k veřejnému provozování hudebních děl
z repertoáru oSA, formou živého nedivadelního provedení podle s19 AZ v nehmotné podobě dle $
t8 odst. 1AjZv rámci produkcí uvedených vtomto ělánku. Dále oSAtouto smlouvou uděluje ČoV
neuýhradní licenci k veřejnému provozování hudebních děl z repertoáru oSA při reprodukci
hudebních děl ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí technického přístroje podle
s20 AZ a k provozování hudebních děl vysílaných rozhlasem ěi televizí pomocí přístroje technicky
způsobilého kpříjmu rozhlasového či televizního vysílání podle $ 23 M vpřípadech, ve ktených není
od návŠtěvníků vybíráno vstupné, a to ani nepřímo, a k provozování děl DlLlA a ooA-s vysílaných
televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu televizního vysílání PQdle 5 23 M v případech,
ve kteých neníod návŠtěvníků vybíráno vstupné, a to ani nepřímo na ÚzemíCeské republiky:

a) při sportovních akcích vŠeho druhu s uýjimkou akcí uvedených v čl. ll odst. 6 této smlouvy' ať jsou
pořádány na stadionech či ostatních tělovýchovných zařízeních a nezávisle na tom, zda se platí
vstupné ci nikoliv nebo zda je vstupné dobrovolné,

b) při placených tělovýchovných sluŽbách, u nichŽ je vybíráno přímo ěi nepřímo kuzovné ěijiné úhrady
za poskytované sluŽby s uýjimkou akcí uvedených v čl. ll. odst. 6 této smlouvy

c) při pravidelně se opakujících hudebních produkcích, při nichŽ jsou díla přenášena ve stravovacích a
ubytovacích zařízeních výlučně podle $ 20 a 23 AZ není-li od návŠtěvníků vybíráno přímo nebo
nepřímo vstupné.

d) při Spoleěenském setkání olympioniků.

Souhlas poskytnutý podle tohoto odstavce nezahrnuje souhlas k provozování děl hudebně
dramatických. ČoV není oprávněn provádět takové úpravy děl, které by měnily jejich charakter, ani
jinak zasahovat do osobnostních práv autorů.

2.2. Čov 1e oprávněn poskytnout licenci získanou touto smlouvou třetÍm osobám formou podlicenční
smlouvy, jejíŽvzor je přílohou této smlouvy, a to těmto třetím osobám:

Český svaz tětesné výchovy
se sídlem: Zátopkova 10ol2,16017 Praha 6 - Břevnov
lČ:00469548
(dále jen Čsw;,

kteý sdruŽuje občanská sdruŽení, a to:
a) sportovní svazy, které jsou uvedeny v příloze č. í
b) TJ/SK (tělovýchovné jednoty / sportovní kluby), které prokazují své členství v Čsw

tiskopisem uvedeným v příloze č'1a
c) regionální a krajská sdruŽení ČsTV, která prokazují svoji přísluŠnost k ČsTV tiskopisy

uvedenými v příloze č. 1b

a

česká asociace sport pro všechny
se síd|em: ohradské nám,162817, 150 00, Praha 5
lČ:00551368
(dále jen Čnsnv;

která sdruŽuje občanská sdruŽení, a to subjeký, které jsou uvedeny v příloze č. 2.

a

ěeská obec sokoIská
se sídlem: TyrŠův dům, 118 01 Újezd 450, Praha 1 _ Malá Strana
lČ: 00409537
(dále jen Čos;,

včetně jejích organizačních jednotek uvedených v příloze č. 3


