Příloha k liceněnísmlouvě mezi oSA a

Čov podle

čl. ll. odst. 2

PoDLlcENčNísMLouvA
český olympijský výbor
(dále jen,,ČoV"1

sídlo: Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 'l0 -Vinohrady
lČ: a8 5a 66 07
zapsaný u Ministerstva vnitra, č. jednacíVsc/l-17 988/93-8
bankovníspojení: Čsoa Praha, a.s., č. úětu: 88276/0300
zastoupený: lng.Jiřím Kejvalem, předsedou
é

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů
(dále jen

"ATJSK')

se sídlem: Lomnického 1071l1' 140 00 Praha4
lČ: 00536571
zastoupený: Jaroslavem Novákem, prezidentem
(dále jen provozovatel)
u

zavir aii

na základě $ 46 an. zákonaě. 12112000 Sb. vplatném znění o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně něktených zákonů (AZ)

podlicenční smlouvu

o veřejném provozování hudebních a jiných autorských děl
1.

Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy vyplývajícíz autorského zákona mezi

2.

ČoV prohlašuje,

ČoVa

provozovatelem při veřejném nedivadelním provozování hudebních a jiných autorských děl.

Že dne 3.4.2013 uzavřel liceněnísmlouvu o veřejném provozování hudebnÍch
a jiných autorských děl s kolektivním správcem oSA - ochranný svaz autorský pro práva
k dílůmhudebním, o.s. se sídlem v Praze 6, Čs. armády 20, PsČ 160 56, lČ: ffi839997, kterou
získal souhlas k veřejnému provozování hudebních děl ěeských a zahraniěních autorů podle $$
19,20 a 23 M a děl autorů zastupovaných DlLlA a ooA-S podle $ 23 M ve smyslu čl. ll této
smlouvy s právem poskytnout podlicenci provozovateli jakoŽ i s právem udělit provozovateli

souhlas s poskytnutím podlicence svým členům.

Čovtouto smlouvou uděluje provozovateli a v něm sdruŽeným subjektům uvedeným v příloze
této smlouvy souhlas k veřejnému provozování hudebních děl formou živéhoprovedení pod|e

s19 AZ nebo ze záznamu podle $20 AZ nebo k provozování hudebnÍch děl vysílaných
rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobiléhok příjmu rozhlasového či
televizního vysílání podle $ 23 M v případech, ve ktených není od návŠtěvníkůvybíráno
vstupné, a to ani nepřímo, a k provozování děl DlLlA a ooA-s vysílaných televizí pomocí
přístroje technicky způsobiléhok příjmu televizního vysílání podle $ 23 M v případech, ve
kteých není od návštěvníkůvybíráno vstupné, a to ani nepřímo. Tento souhlas se uděluje pro
uŽitíděl:

a) období konání: 1.1.2013 -3112'2013
b) místo konání: územíČeskérepubliky

Souhlas poskytnutý podle odst.3 této smlouvy nezahrnuje souhlas k provozování děl hudebně
dramatických. Provozovatel není oprávněn provádět takové Úpravy děl, které by měnily jejich
charakter, anijinak zasahovat do osobnostních práv autorů.

