OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7277
se sídlem v Praze 6, Československé armády 20, 160 56
tel.: 220 315 111
fax: 233 343 073
IČ: 63839997
DIČ: CZ 63839997
bankovní spojení: UniCredit bank, číslo účtu:XXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „OSA“
na straně jedné
a
Český rozhlas
zřízen zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu
se sídlem: Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
IČ: 45245053
DIČ: CZ45245053
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dále jen „ Český rozhlas“ nebo „nabyvatel“
na straně druhé,
dále jen „smluvní strany“
uzavírají tuto
dohodu o spolupráci v období do uzavření hromadné licenční smlouvy
(dále jen dohoda o spolupráci)

1.

Český rozhlas je na základě zák. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu ve znění pozdějších předpisů
oprávněn k provozování rozhlasového vysílání na celém území České republiky a na základě objednávky i
do zahraničí.

2.

OSA je:

a)

na základě smluv o zastupování autorských majetkových práv uzavřených s autory hudebních děl a autory
zhudebněných textů a dalšími nositeli autorských majetkových práv uvedenými v § 95 z.č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon (dále jen autorský zákon),

b)

na základě recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci o zastupování a ochraně autorských
práv především zahraničních autorů hudebních děl a autorů zhudebněných textů,

c)

na základě rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z 28.2.2001 pod č.j. 4449/2001 o udělení oprávnění k výkonu
kolektivní správy,

d)

na základě a v rozsahu §101 odst. 9 autorského zákona

především oprávněn poskytovat oprávnění k výkonu práva užít zveřejněná a ke zveřejnění nabídnutá (ve
smyslu §95 autorského zákona) hudební díla s textem i bez textu českých a zahraničních zastupovaných
autorů a dalších nositelů autorských majetkových práv při jejich rozhlasovém vysílání a při pořízení
zvukových záznamů určených pro rozhlasové vysílání.
3.

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena Hromadná licenční smlouva o poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užít hudební díla s textem i bez textu při jejich užití Českým rozhlasem ze dne 16.
12. 2015, podle které se postupovalo v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

4.

Smluvní strany shodně konstatují, že jednají o výši autorské odměny za poskytnutí licence k užití hudebních
děl s textem i bez textu Českým rozhlasem pro období roku 2016, případně i pro další období, avšak zatím
nedosáhly shody. Smluvní strany se zavazují vynaložit maximální úsilí k dosažení této shody, a to nejpozději
do 31. 12. 2017. Jakmile této shody bude dosaženo, smluvní strany uzavřou novou hromadnou licenční
smlouvu o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít hudební díla s textem i bez textu.

5.

Smluvní strany sjednávají, že OSA (vzhledem k ujednání o průběžném hrazení mezitímní autorské odměny,
oboustranné vůli uzavřít novou hromadnou smlouvu a konstruktivnímu jednání), pokud Český rozhlas dodrží
své závazky podle této dohody o spolupráci, nezakáže Českému rozhlasu do uzavření hromadné licenční
smlouvy o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít hudební díla s textem i bez textu, maximálně však do
31. 12. 2017, užití předmětů ochrany a neuplatní zdržovací nárok a nebude vůči Českému rozhlasu za toto
období požadovat žádné sankce za neoprávněné užití předmětů ochrany. OSA tedy v případě, že do
31.12.2017 nebude dosaženo dohody o výši odměny a nebude uzavřena nová hromadná smlouva, může
žalovat Český rozhlas pouze na zaplacení částky, která dle názoru OSA odpovídá obvyklé odměně.
Ujednáním dle tohoto článku není dotčeno, že o výši obvyklé odměny může mezi Českým rozhlasem a OSA
existovat spor, jehož posouzení bude na příslušném soudu.

6.

Smluvní strany ujednávají, že do doby dosažení shody a uzavření hromadné licenční smlouvy (maximálně
však do 31. 12. 2017, pokud nebude do té doby hromadná licenční smlouva uzavřena), zaplatí Český
rozhlas OSA mezitímní autorskou odměnu ve výši XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
za každý kalendářní měsíc, přičemž tato částka vychází ze skutečného plnění roku 2015 a je navýšena o
roční míru inflace za rok 2015.

7.

Fakturace proběhne vždy k poslednímu dni v měsíci, přičemž splatnost faktury činí 21 dnů od jejího doručení
Českému rozhlasu. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, v případě, že tyto
náležitosti neobsahuje nebo obsahuje nesprávné údaje, je Český rozhlas oprávněn fakturu vrátit OSA a ten
je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až
okamžikem doručení nové nebo opravené faktury.

8.

Fakturu za období od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016 vystaví OSA do 10 dnů od podpisu této dohody
s náležitostmi dle předchozího článku.

9.

OSA prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (ZoDPH) tzv.
nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce
zdanitelného plnění bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude
poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést
DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v
případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český
rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto článku vydat poskytovateli zdanitelného plnění
písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného
plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

10.

Smluvní strany vzájemně souhlasí, že do doby uzavření nové hromadné licenční smlouvy budou
spolupracovat za podmínek hromadné licenční smlouvy uvedené v článku 3. této dohody o spolupráci,
s výjimkou finančních a platebních podmínek, neboť ty jsou stanoveny v článcích 6. až 9. této dohody o
spolupráci.

11.

Tato dohoda o spolupráci se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2016 do uzavření nové hromadné licenční
smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2017, pokud nebude do té doby hromadná licenční smlouva uzavřena,
přičemž ustanovení článku 5. této dohody zůstává platné a účinné i po zániku této dohody.

12.

Tato dohoda o spolupráci se vyhotovuje ve třech stejnopisech, dva obdrží Český rozhlas a jeden OSA.

14.

Ustanovení o registru smluv:
Tato dohoda včetně jejích příloh a případných změn (např. dodatek dohody) bude uveřejněna Českým
rozhlasem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne ....................... 2016

V Praze dne ………………… 2016

za OSA:

za Český rozhlas

….................................................

…………………………………………

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

…..................................................
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

