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'/' český paralynnpilský výbon, o. s.
,/' se síálem: Zátopkova 10012,16017 Praha 6
l' tČ:49629115

(dále jen ČP9'

kteď sdruŽuje občanská sdruŽení, která jsou uvedena v příloze ě. 4

a

České hnutí speciálních olynnpiád
Se sídlem: Říění 6, 118 00 Praha 1 - Malá Strana
lČ: 00537543
(dále jen Čnso)

kteý sdruŽuje občanská sdruŽení, která jsou uvedena v příloze č. 5

a

Sdružení sportovních svazů České Republiky
se sídlem: Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
|ě:,00174262
(dáte jen sTsč),

které sdruŽuje oblanská sdruŽení, která jsou uvedena v přÍloze č. 6

a

Asociace tělovýchovných jednot a spoÉovních klubů čR
se sídlem: Lomnického 107111, 140 00 Praha 4
lČ: 00536571
(dále jen ATJSK)'

která sdruŽuje jednoty a kluby uvedené v příloze č' 7'

Čov ;e oprávněn těmto osobám udělit souhlas k tomu, aby jím udělenou podlicenci dále

postoůpily-svým ělenům uvedeným v přílohách ě' 1 aŽ7 '

2'3. ČoV bere na vědomí, Že není oprávněn třetím osobám v rámci podlicence posk$ovat více.oprávněnÍ,

neŽ která zísxaí touto smlouvou od oSA, ani je zavazovat jinými povinnostmi nesouvisejícÍmi s uŽitím

dělv rámci podlicence.

2'4. Čov ';e povinen podlicenční smlouvy s třetími 9s9o^a1ri 
uzavÍrat tak, aby nebylo poškozeno dobré

jméno oSA a oprávněné zilmy nositelů práv, které oSA zastupuje.

2'5. oprávnění poskytnuté touto smlouvou neopravnuje ČoV ani třetí osoby uvedené v ěl. 2' 2' k uŽití

nůoeonicn á iinyén autorských děl jiným způsobem neŽ vymezeným v ěl. 2.1 této smlouvy.

2.6. Tato smlouva se nevztahuje na uŽitíautorských děl:

obchodními společnostmi a osobami, které provoaují sportovní linnost na základě Živnostenského

oprávnění, ze;mena před zaěátkem a/nebo v průbóhu- a/nebo po skončení sportovního utkání a

óboóúný.ň ar'ci protesionálních klubů (např. fot'balová liga, hokeiová liga, basketbalová liga apod.);

právnickými osobami a samostatnými cviěiteli aerobiku či jiného kondičního cvičení nebo uČiteli

ianc"' kteří podnikají na základě Živnostenského oprávňění nebo jejichŽ iinnost má znaky

a)

b)


