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Výzva k zaplacení bezdůvodného obohacení

      Na základě výše uvedeného jste buď nevyužil naší nabídky ke spolupráci, nebo jste užití chráněných děl neoznámil včas, a 
nesplnil jste tak svoji povinnost vyplývající z autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění. Vznikla Vám proto  podle §40 
odst.4 autorského zákona povinnost zaplatit bezdůvodné obohacení. Jeho výše je stanovena dle zjištěných okolností v souladu s 
§40 odst.4 autorského zákona v      -násobku autorské odměny, která byla obvyklá v době neoprávněného užití děl.

Doporučeně

Zákaznické centrum
Tel.: +420 220 315 000

Vyřizuje:

vp@osa.cz

za OSA

Výše bezdůvodného obohacení:   1 210,00 Kč

K úhradě:   1 210,00 Kč

přefakturace dle §40 na základě nepodepsané a neuhrazené LS VP_2017_149805

- 1 -

15.12.2017Splatnost:

2

- na základě Vaší žádosti jsme Vám zaslali k podpisu licenční smlouvu, kterou jste ani po námi zaslaném upozornění nepodepsal a 
neuhradil v plné výši stanovenou autorskou odměnu za udělení licence

Vážený provozovateli,

     z následujícího důvodu jste při veřejném provozování hudebních děl s textem nebo bez textu autorů zastupovaných OSA užil 
tato chráněná autorská díla neoprávněně, tj. bez souhlasu nositelů majetkových autorských práv:

Litujeme, že jsme museli přistoupit k tomuto kroku, ale v zájmu zastupovaných autorů nemůžeme tolerovat porušování jejich práv.
Upozorňujeme, že uhrazením dlužné částky získáte možnost v budoucnu s OSA uzavírat licenční smlouvy za výhodných podmínek.
Pokud proti této výzvě nevznesete písemnou námitku doloženou  příslušnými doklady, budeme vycházet ze skutečnosti, že s výzvou 
souhlasíte a v případě nezaplacení dlužné částky se obrátíme prostřednictvím advokátní kanceláře se svým nárokem k příslušnému 
soudu.

S pozdravem

Zimmerhaklová-Kožnarová Zuzana

OSA-Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, z.s.
Čs. armády 20
160 56 Praha 6

zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl L, vložka 7277
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