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NávIhnauzavření |icenČní smlouvypodle$46a'ic1 autorskéhozákanač' 121/2c00sb.vplatnémznén| -ŽÁDOSTosvolení kprovozování hudebníchděl stextemnebc
bez textu autolú Zastupovaných osA a O svo|ení k uŽ;tí děl autorú zastupovaných DlLlA, ktefá budou uŽita V rámci hudební proclukce s mluv€ným dílem ma.!íci cha.ak_
lel siovesnÓho di|a a o svo]ení k uŽití děl autorů zastupovaných 00.A_S, která budou uŽita V .ámci hudební prrdukce majíci cbarakter vizuálního díla-

Jméno nebo název prc\rozovatele
(včelné pÍáVní Íormy)'
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lr-mail
Adresa sidlá ngbo bydlaŠtě
(u h7z. csob):

Kontaktní adresa:

psČ:

Zastoupený:

Ž*o*m o udělení opráVnění (licence) k provozovánídělza níŽe uvedených podmínek

Název a adresa provozcvny (pokud dÍla pr':vozujete v rúzných provozovnách' přiIoŽte pÍosím je]ich seznam obsahující názvy a aoresy a další informace
Ve st!'uktuře lohoia tiskopisu):

D) Druh hudebnÍ pťodukce nebo provozování děl při (prosíme zaškÍt,lěte. dop|ňte)]

|_'|udebníprodukce s uŽitím vizuálních děl (ooA_s) z oboru výtvaÍného či architeklonického
inapř. Videopro'iekce, Vizuální efekty' animace, vadeokiipy apod. )

UŽití hudebních děl k pos|echu _ koncertni provedení.
Žanr pop váŽně )azz ]l1ý (VýplŠteJ:

l_iudební prcdukce s illuv€ným slov€m - počet ňinut mluveného slovs: počel minut hudebnÍ části

Opakcvané uŽitÍ hud€bních děl k pos|€chu V resteuracich I uzi,i děl při reklam'1í. propagačni nebc prodejní akci
\avarnách' barecn a podobných zaÍí2e4ich (taffei mUsic} 
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Kabafetní. Varietní a podobná představeni s programem l 
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Ostatní (např' přÍ slavnogtech, prŮvodech, pochodech' c|fkusová Vystoupení. aj.) Vypište;

Zavazu]i ss, Že hudební díla budou provozována V souladu s al]torským zákonem
dnea poskytnr.J.tou ileeŘe L Ža.vařuii s€. Ž€ utťadíÍ* 6{]t6rgkou odrr iě.rr&podlé-p&{i.{xinek_V- - _ _ _

plátných sazebníkú osA. se kterými jsem se seznámil. Pokud dojde ke změnám
skuteČností uvedených v této žádosti, zavazuji se bez zbytečného odkladu tyto
Žměny písemně oznámit osA. seznam uŽitých děl (skladeb) s uvedením jmen
autorú, textařů případně upravovalelŮ a názvŮ skladeb je povinnÓU součás{í
této Žádosti' Beru na vědcmÍ, Že nedodáním seznamu uŽitých skládeb zlrá_
cím nárok na poskyhutí slev závise;ících na.jeho předloŽení. Plohlašuji, že

NevyplňL]jt€' prosím, s|ouži pouze pro potřeby o$A

l1pp"p,lsy93gYetgle iislo- gry.loq1vy číslr faktury autorská odrněna oatum splarnosti

Vyplněný a podepsaný liskŮ*is pr'asím pcš}*t* na iacjresu
*i n*sk*nované *a 3.Í*sL vp@osa cz' Žadc*ti,

Zákarnic}<* .*nti'uň. Cechova 38lŽ. 5** *1 l-'{avlíČk*v řr*ť neba sídla *$A
sazebli{} a v ce rtÍortací rajJeie .a !.ť'}ir c$a :í



PRosíM oBRAŤTE

RepeÉoárový list _ program produkce
Seznam skladeb, které budou při produkci užitv

V případě, Že účinkující poskytli seznam hudebních děl, která budou uŽita při produkci, potvrzený
vedoucÍm hudebního souboru, popřípadě jinou odpovědnou osobou, je moŽné tento seznam přiloŽit k Žádosti
(není nutné vyplňovat seznam skladeb na tiskopise). V souladu s ustanovením $ í00 odst. 5 autorského
zákona č^',2112000 Sb' v platném zněníje nutné uvést seznam skladeb i v případě, Že budou uŽita díla autorů
nezastupovaných oSA.

Název díIa: SkladateVtextař: Název díla: SkladateVtextař:
Chtěl jsem mít Vostárek Ladislav V pekle sudy válej Krulich Tomáš

Přestáváš snít Vostárek Ladislav Rolling in the deep Epworth Paul Richard

Vodopád prázdnech slov Vostárek Ladislav The best Turner Tina

Já na to mám Hron Jiří Napořád Hruza Michal

Hledá se Žena Bolan Josef Reklama na ticho Kinček Július

Srouby a matice Bolan Josef Nejsi Motyl Martin

Jedeme dál Janda Petr Breaking the law Halford Robert

Proč zrovna ty Janda Petr We're not gonna take it Sníder Daniel Dee

Lekná Timko Igor Paranoid IOMMIANTHoNY FRÁNK

Ty a tvoja sestra Timko Igor Cesta Krajčo Richard

Tohle je ráj Horák Zbyněk StíŽnost Táborslý František

ModÚ pondělí Horák Zbyněk Someone like you Atkins Adele

Muchomůrky bílé Hlavsa Milan Heaven Adams Bryan
V uniformě lokaje Brichta Aleš Summer of 69 Adams Bryan

Slečna závist Hensley Ken We Weren't Bom To Follow Jon Bon Jovi

Sluneční Koníček Martin Hollywood Hills Haber Samu Aleksi
Neříkei Konečný Dušan Maria Destri James

Jahody mraŽený Schelinger Jiří Eye of the tiger Peterik James Michael
Dance with somebody Noren Gustaf Sýská se mi Pavka Josef
Eldorádo Jass Wolfgang L.A.G. Song Hrivnak Peter

Svařák Rauer Antonín Hot and cold Buxton Felix Major
Hey now Bič Peter Whiskey in the jar Bell Eric
Hey you Smidt David

Septání do ticha Junák Miroslav

Malá dáma Váňa ota

Žádost osA a Sazebník oSA si můŽete stáhnout na WWW.osá'CZ

|'egionálni pracoviště oSA :

)SA Brno
ezuitská 17
02 00 Brno

)1. 542 215 788
rno@osa.cz

OSA Ostrava
Zahradní ul. í 0
702 00 Ostrava

tel. 596 1'13 609-1 1 tel. 353 234 834
ostrava@osa.cz k.vary@osa.cz

tel. 386 359 906-8
c.budějovice@osa.cz

oSA Karlovy Vary oSA České Budějovice oSA Havlíčkův Brod oSA Hradec Králor'
Na vyhlídce 53 SenováŽné nám. 2 Na ostrově 28 Hořická 976
360 01 Karlovy Vary 370 21 České Budějovice 580 01 Havlíčkův Brod 500 02 Hradec Král

tel. 569 424 080
h.brod@osa.cz

tel. 495 534 89í
h.kralove@osa.cz


