
 

Strana 1 z 2 
 

AUTOKLUB České republiky, Opletalova 29, 110 00, Praha 1 // www. Autoklub.cz 

 

 
Kolektivní smlouvy s OSA a INTERGRAM na rok 2016 

Autoklub České republiky (dále i jen „AČR“) sděluje všem pořadatelům sportovních podniků, že i pro 
rok 2016 uzavřel kolektivní smlouvy s: 

- OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z. s.  
- INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů, z. s. 

Tyto smlouvy jsou opět uzavřeny i ve prospěch pořadatelů akcí, schválených pro příslušný rok AČR, 
jako nositelem sportovní autority v daném sportovním odvětví, akcí pořádaných v rámci zájmové 
činnosti AČR a dalších akcí s tím souvisejících, uvedených v přehledu akcí pro příslušný rok (včetně 
kalendáře FMS AČR a FAS AČR), který je uveden na webových stránkách AČR „www.autoklub.cz“. 

Pořadatelem příslušné akce se rozumí: 
- pobočný spolek AČR nebo právnická osoba, která je členem AČR dle Stanov AČR, 
- fyzická nebo právnická osoba specifikovaná ze strany AČR. 

Obě kolektivní smlouvy jsou uzavřeny s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. 

 
Základní ustanovení kolektivních smluv 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním z.s. 

Předmět smlouvy:  

OSA uděluje AČR a pořadatelům AČR souhlas k užití hudebních děl s textem nebo bez textu, případně 
jejich částí, tuzemských i zahraničních, a to: 

a) při akcích (s výjimkou akcí níže uvedených), ať jsou pořádány na stadionech či ostatních 
tělovýchovných zařízeních a nezávisle na tom, zda se platí vstupné či nikoliv nebo zda je vstupné 
dobrovolné, 

b) za užití hudby živé i reprodukované. 

Tato smlouva se nevztahuje na užití hudebních děl s textem nebo bez textu: 

a) při výrobě fonozáznamů, realizovaných specifickými sportovně propagačními zařízeními, 
b) na hudební díla, vytvořená na objednávku AČR nebo pořadatelů AČR; takováto díla uhradí 

objednavatel přímo autorovi, a to podle honorářového tarifu, který bude dohodnut s OSA, 
c) při kulturních akcích, které se vymykají specifickému sportovnímu a tělovýchovnému vymezení 

(koncerty, estrády, taneční zábavy, krasobruslařské revue a smíšené pořady), sledující vedle 
sportovních a tělovýchovných záměrů i další, zejména kulturní či osvětové cíle apod., pořádané v 
tělovýchovných zařízeních či mimo ně a nezávisle na tom, zda se vybírá či nevybírá vstupné 
dobrovolné, 

d) při sportovních akcích, které jsou pořádány ve velkých sportovních halách (hala Rondo v Brně, 
Sazka aréna v Praze, sportovní hala Liberec a sportovní hala v Ostravě), které se vymykají 
specifickému sportovnímu a tělovýchovnému vymezení. 
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AČR a pořadatelé AČR umožní pověřeným pracovníkům OSA přístup na předem vytipované akce, 
upravené touto smlouvou, aby mohli provádět běžná kontrolní šetření o způsobu realizace této 
smlouvy. 

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců  
a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z.s. 

Předmět smlouvy:  

Udělení oprávnění AČR k výkonu práva užít zveřejněné záznamy výkonů umělců, zvukové záznamy 
výkonů nebo jiných zvuků, zvukově-obrazové záznamy - videoklipy jejich provozováním ze záznamu a 
jeho přenosem, výkony a zvukové a zvukově-obrazové záznamy provozováním televizního a 
rozhlasového vysílání při akcích pořádaných AČR a jednotlivými pořadateli sportovních akcí a 
stanovení odměn za udělení oprávnění k užití.  

Sportovními akcemi se pro účely této smlouvy rozumí veškeré sportovní a další akce pořádané AČR 
nebo pořadateli sportovních akcí v jimi spravovaných prostorách i kdekoliv mimo ně a dále veškeré 
sportovní služby poskytované provozovateli bez ohledu na to, zda je u nich vybíráno přímo či 
nepřímo vstupné, kursovné, případně jiná úhrada za jejich pořádání a poskytování či nikoliv, není-li 
dále stanoveno jinak. Smlouva se vztahuje i na ubytovací a stravovací zařízení provozovaná AČR nebo 
pořadateli sportovních akcí, avšak pouze v době konání sportovní akce a v jejím rámci. 

Tato smlouva se nevztahuje na společenské akce pořádané provozovateli (diskotéky, výstavy a trhy, 
konference atd.) a na ubytovací a stravovací zařízení provozovaná provozovateli (mimo dobu konání 
a rámec sportovní akce).   

Smlouva se rovněž nevztahuje na sportovní akce pořádané mimo území České republiky.  

INTERGRAM má právo kontrolovat řádné a včasné plnění veškerých povinností vyplývajících z této 
smlouvy. Za účelem naplnění tohoto ustanovení se AČR a pořadatelé zavazují k nezbytné součinnosti, 
tj. zejména k umožnění vstupu pověřeného zástupce INTERGRAM do prostor veřejné produkce a 
neprodlenému předložení veškerých dokladů vztahujících se k předmětu kontroly. Činnost podle 
tohoto ustanovení může provádět pouze zástupce INTERGRAM, který při kontrole předloží zvláštní 
oprávnění INTERGRAM k takové činnosti (průkaz). 

Obě kolektivní smlouvy jsou k dispozici na právním úseku AČR a budou pořadatelům v případě 
potřeby na vyžádání poskytnuty. 

 

Mgr. Martina Priknerová 
ředitel právního úseku AČR 
tel. 222 898 236, 602 530 780 
e-mail: priknerova@autoklub.cz 

 

 


