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*ást A 
B($né u$ití
I.
P)sobnost sazebníku
!ást A sazebníku se pou"ívá pro v#po$et autorské od-
m%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování d%l 
prost&ednictvím p&ístroj' zvukov#ch (nap&. rozhlasov# 
p&ijíma$, CD p&ehráva$, hudební v%", magnetofon) nebo 
zvukov% obrazov#ch (nap&. televizor, DVD p&ehráva$, vi-
deop&ehráva$, po$íta$, domácí kino) v t%ch p&ípadech, 
kdy provozování d%l nemá charakter programu a p&i 
kterém není od náv&t(vník) vybíráno p"ímo nebo ne-
p"ímo vstupné. B%"n#m u"itím se rozumí u"ití d%l, které 
slou"í jako kulisa v provozovnách poskytujících pohos-
tinské slu"by (nap&. restaurace, hostince, bary, pizzerie, 
bufety, kavárny, vinárny, cukrárny, jídelny, kant#ny, stán-
ky s ob$erstvením) a jiné slu"by (nap&.prodejny, obchod-
ní domy, supermarkety, tr"nice, prostory bank, kade&nic-
tví, $ekárny, $erpací stanice, parkovi(t%, pasá"e, parky, 
nádra"í, muzea, galerie, v#stavní sín%, rekrea$ní st&edis-
ka, koupali(t%, plovárny, termální rehabilita$ní st&ediska, 
) tness centra, p&i ve&ejném bruslení). Tento sazebník se 
vztahuje i na ve&ejn% p&ístupné prostory ubytovacích, 
láze*sk#ch a podobn#ch za&ízení. 

Odm%na dle $ásti A sazebníku je odm%nou za ud%lení 
licence k provozování hudebních d%l s textem $i bez 
textu. Pokud OSA ud(luje licenci k provozování d(l 
pomocí zvukov( obrazového p"ístroje zp)sobilého 
k p"íjmu televizního vysílání, zahrnuje odm(na i 
odm(nu za ud%lení licence k provozování d%l autor', je-
jich" autorská majetková práva spravují kolektivní správ-
ci DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. 
a Ochranná organizace autorská – Sdru"ení autor' d%l 
v#tvarného um%ní, architektury a obrazové slo"ky au-
diovizuálních d%l o.s. (OOA-S), tj. autor' d%l literárních, 
dramatick#ch, hudebn% dramatick#ch, choreogra) c-

k#ch, pantomimick#ch, audiovizuálních, obrazové slo"ky audiovizuálních d%l jako jsou díla kameraman', scénograf', kost#mních v#-
tvarník', st&iha$', autor' scénické hudby zvlá(+ vytvo&ené pro u"ití v díle dramatickém, choreogra) ckém a pantomimickém a autor' 
d%l dabingové re"ie, a to na základ( smlouvy uzav"ené s DILIA a OOA-S o pov("ení zastupováním p"i v'konu kolektivn( spravo-
vaného práva na provozování televizního vysílání d(l.

*ást A sazebníku se nevztahuje:
- na produkce, které mají charakter programu $i jsou ur$eny k tanci (nap&. módní p&ehlídky, diskotéky, hudební kluby, 
 ) lmové a video produkce)- viz p&íslu(né jiné sazebníky 
- na u"ití d%l v pokojích provozoven poskytujících ubytovací a podobné slu"by 
- na u"ití d%l ve zdravotních a podobn#ch za&ízeních – viz Sazebník Z
- na produkce upravené v $ásti B 
- na provozování jukebox' a podobn#ch p&ístroj' – viz Sazebník J

II.
Autorská odm(na
a) Sazby autorsk'ch odm(n za u$ití d(l (mimo p"ístroj) na pokojích ubytovacích za"ízení) - jednotlivé p"ístroje

 
m(sí!ní autorská odm(na v K! podle místa produkce 

(sleva dle po!tu obyvatel obce-m(sta)
0%sleva 5% sleva 10% sleva 15% sleva 20% sleva

jednotlivé druhy p"ístroj) druh sazby autorsk'ch 
odm(n nad 150 000   od 20 000        

do 150 000
od 1001         

do 20 000
od 501       

do 1000  do 500

zvukov' p"ístroj pop". se dv(ma 
reproduktory (tj. rádio, CD..aj.)

sní"ená sazba      106       101        95        90        85  
základní sazba      159       152       143       135       128  

zvukov( obrazov' p"ístroj 
(p"ehráva! záznam)) (tj. DVD, ... aj.)        

sní"ená sazba      114       109       103        97        91  
základní sazba      171       164       155       146       137  

zvukov( obrazov' p"ístroj (tj. TV) 
umo$#ující televizní vysílání /+

sní"ená sazba      259       246       233       220       207  
základní sazba      389       369       350       330       311  

barco st(na 
sní"ená sazba      979       930       881       832       783  
základní sazba     1 469      1 395      1 322      1 248      1 175  

barco st(na umo$#ující 
televizní vysílání /+

sní"ená sazba     1 958      1 860      1 763      1 665      1 567  
základní sazba     2 937      2 790      2 645      2 498      2 351  

pokra$ování na str. 2/6 sazebníku  >>>   
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t"etí a ka$d' dal&í reproduktor
sní"ená sazba       26        25        24        22        21  
základní sazba       39        38        36        33        32  

první a ka$d' dal&í monitor
sní"ená sazba       63        60        57        53        50  
základní sazba       95        90        86        80        75  

samostatné sluchátko
sní"ená sazba       26        25        24        22        21  
základní sazba       39        38        36        33        32  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

b) Sazby autorsk'ch odm(n za u$ití d(l (mimo p"ístroj) na pokojích ubytovacích za"ízení) 
 - balí!ky p"ístroj) a multimediální p"ístroje

jednotlivé balí!ky p"ístroj) a druhy 
multimediálních p"ístroj) 

druh sazby autorsk'ch 
odm(n

nad 150 000 
obyvatel   

od 20 000        
do 150 000 

obyvatel

od 1001         
do 20 000 
obyvatel

od 501       
do 1000 
obyvatel  

do 500 
obyvatel

2 p"ístroje - zvukov# a televizní 
p&ístroje u"ívané v jedné místnosti

sní"ená sazba      347       329       312       295       277  

základní sazba      521       494       468       443       416  

1 p"ístroj umo"*ující zárove* 
rozhlasové i televizní vysílání u"ívané 
v jedné místnosti /4

sní"ená sazba      292       278       263       248       234  

základní sazba      438       417       395       372       351  

1 p"ístroj –multimediální p"ístroj 
neumo"*ující televizní vysílání 
(tj. p&ístroj umo"*ující více druh' u"ití 
zvukového a zvukov% obrazového 
v$etn% 1 monitoru a 2 reproduktor') /,

sní"ená sazba       277       264       250       236       222  

základní sazba       416       396       375       354       333  

1 p"ístroj – multimediální p"ístroj 
umo"*ující televizní vysílání (tj. p&ístroj 
umo"*ující více druh' u"ití zvukového 
$i zvukov% obrazového v$etn% 
1 monitoru a 2 reproduktor') /-

sní"ená sazba      468       445       422       398       375  

základní sazba      702       668       633       597       563  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

Poznámka:                                                                                                                                                 
/+  Pokud zvukov( obrazov' p"ístroj umo$#uje 

provozování televizního vysílání, je v celkové au-
torské odm(n( zahrnuta i autorská odm(na pro 
DILIA (podíl 35,11%) a OOA-S (podíl 17,55%). 
Podíl OSA !iní 47,34%.

Vysv(tlivky:
/,  multimediální p&ístroj bez TV vysílání = PC nebo jin# 

1 p&ístroj umo"*ující zvukové i zvukov% obrazové 
u"ití bez TV vysílání s monitorem 

/-  multimediální p&ístroj s TV vysíláním- PC s TV kartou 
nebo jin# 1 p&ístroj umo"*ující zvukové i zvukov% 
obrazové u"ití s TV vysíláním 

 (nap&. systém domácího kina)
/4  jedná se o 1 televizní p"ístroj se zabudovan'm 

DBT tunerem nebo 1 TV s p"ipojen'm set top 
boxem nebo 1 monitor s p"ipojen'm set top bo-
xem umo$#ující televizní i rozhlasové vysílání. V 
p"ípad( p"ipojení dal&ích monitor) !i reproduk-
tor) bude autorská odm(na za tyto p"ipojené 
p"ístroje stanovena podle tabulky písm. a).

•  zvukov#m p&ístrojem se rozumí p&ístroj umo"*ující 
u"ití d%l v rámci rozhlasového vysílání $i p&ehrávání 
nosi$' bez p&ipojeného monitoru·

•  Barco st%nou se rozumí panel sestaven# z n%kolika 
klasick#ch TV obrazovek, na kter# je p&ivád%n obraz 
prost&ednictvím &ídícího po$íta$e.

pokra$ování ze str. 1/6 sazebníku  >>>   
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III.
Pojmy
1. Základní sazba 
 Základní sazba je sazbou obvyklé autorské odm%-

ny, která bude u"ita v návrhu licen$ní smlouvy pro 
v#po$et autorské odm%ny ve v(ech p&ípadech pro-
vozování hudebních d%l, kdy nebudou spln%ny pod-
mínky pro v#po$et podle sazby sní"ené. 

2. Sní$ení sazba
 Podle sní"ené sazby bude vypo$tena v#(e autorské 

odm%ny v návrhu licen$ní smlouvy p&i spln%ní t%ch-
to podmínek:
a) provozovatel po"ádal o uzav&ení licen$ní smlou-

vy p&ed zahájením ve&ejného provozování d%l 
nebo b%hem prvních 30-ti dn' od zahájení pro-
vozování, sám, bez p&edchozího jednání s regio-
nálním zástupcem OSA,

b) provozovatel do 30-ti dn' od ukon$ení platnosti 
licen$ní smlouvy na p&edchozí období po"ádal 
OSA o uzav&ení nové licen$ní smlouvy na období 
pokra$ujícího provozování d%l, 

c) provozovatel v dob% vystavení návrhu na uza-
v&ení licen$ní smlouvy -  "ádosti nemá v'$i OSA 
závazky po lh't% splatnosti ani OSA neeviduje 
jiné dosud nespln%né povinnosti vzniklé provo-
zovateli z u"ití d%l.   

Jestli$e provozovatel neuzav"e licen!ní smlouvu 
s .OSA, ztrácí nárok na v'po!et odm(ny podle sní$e-
né sazby. 

IV.
Slevy
1. V p&ípad%, "e se provozovatel zavá"e v licen$ní smlouv% s OSA k tomu, "e v provozovn% nainstalovan# p&ístroj umo"*ující televizní 

vysílání bude celoro$n% vyu"íván v'hradn( nebo p"evá$n( za ú!elem sledování sportovních p"enos), bude autorská odm%na 
podle v#(e uvedené tabulky sní"ena o 15% (§100 odst. 6 zákona $.121/2000 Sb., v platném zn%ní).

2. V p&ípad%, "e má provozovna skute$nou otevírací dobu nejv'&e 3 dny v t'dnu, bude autorská odm%na podle v#(e uvedené 
tabulky sní"ena o 20% (§100 odst. 6 zákona $.121/2000 Sb., v platném zn%ní).

3. Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav&e licen$ní smlouvu na u"ití d%l ve více ne" p%ti 
provozovnách, tzv. centrální licen$ní smlouvu. 

4. V p&ípad%, "e dochází k u"ití d%l v obchodech (tj. provozovny slou"ící pouze k prodeji zbo"í) s v'm(rou do 20 m,, sni"uje se autor-
ská odm%na o 5%.

5. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&edcházející slevy). 

*ást B 
Zvlá&tní u$ití
I.
P)sobnost sazebníku
!ást B sazebníku se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudebních d%l s textem 
nebo bez textu p&i akcích, v prostorách a místech uveden#ch v $l. II. nebo s odkazem na p&íslu(n# jin# sazebník OSA

II.
Autorská odm(na

druh u$ití Autorská odm(na
Propaga!ní akce (public relations), tj. p'sobení na ve&ejnost s cílem 
vytvo&it p&ízniv# vztah k ur$it#m my(lenkám, aktivitám a institucím

3% z celkov'ch náklad) akce, nejmén( v&ak 4,-K! 
za diváka/ú!astníka akceReklamní akce (promotions), tj. p'sobení na ve&ejnost 

s cílem ovlivnit odbyt v#robk' a slu"eb

Prodejní akce, tj.nabízení v#robk' nebo slu"eb

pokra$ování na str. 4/6 sazebníku  >>>   
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Ozvu!ení reklamního vozu (bez prodeje v#robk' $i slu"eb) p"i provozu více ne$ 19 dní - 14.495,- K!/m(síc/v)z  
p"i provozu do 18 dní v!. - 774,- K!/den/v)z

V'stavy, veletrhy, trhy
   - do 100 vystavovatel' nebo prodejc' 1.594,- K!/den 
   - od 101do 500 vystavovatel' nebo prodejc'   20,- K!/den/vystavovatel
   - nad 501 vystavovatel' nebo prodejc'  27,- K!/den/vystavovatel
   - jen 1 vystavovatel (mimo v#stavní areály, galerie a muzea) 16,- K!/den
Samostatn' v'stavní nebo prodejní stánek, 
pokud není uzav&ena kolektivní smlouva 290,- K!/den

Herna   - do 100 m2 dle !ásti A tohoto sazebníku
                - nad 100 m2 1.233,- K!/m(s.
Kasino  - do 200 m2 2.464,- K!/m(s.
                - nad 200 m2 4.929,- K!/m(s.
U$ití reprodukované hudby v rámci koncert), tane!ních 
zábav a podobn'ch $iv'ch hudebních produkcí 1,-K! za diváka

Zábavn' podnik-atrakce (koloto$e, houpa$ky, st&elnice atd.) 798,- K!/m(s. za atrakci
Videokabina v erotickém za"ízení 725,- K!/m(s./kabina
U$ití hudby v telef. p"ijíma!ích, záznamník p"i ú!tovan'ch slu$bách 7% z hrub'ch tr$eb provozovatele slu$by

U$ití hudby v telef. p"ijíma!ích, záznamník 774,- K!/m(s./úst"edna (=30 linek) 
a dále 15,- K! za ka$dou dal&í linku

Pouli!ní hudební produkce s reprodukovanou hudbou 
po&ádané ú$inkujícím bez vstupného 190,- K!/den 

Hudební produkce &í"ené místním rozhlasem na ve&ejná 
prostranství v obci

876,- K!/rok/ úst"edna                                                 
96,- K!/rok/reproduktor

Autorská odm%na za u"ití d%l (í&ené místním rozhlasem
- p"ímo do domácností obce 2,- K!/rok/domácnost

Autorská odm%na za u"ití d%l (í&ené místním rozhlasem 
- kolektivní smlouva za ur!it' region, kraj atd. 1,- K!/rok/obyvatele

Poh"by, svatby, imatrikulace, promoce apod., pokud je hudební 
produkce sou$ástí zpoplatn%n#ch slu"eb  43,- K!/ob"ad  

Kancelá"e, pracovní místnosti a prostory pro zam(stnance 
- za ka"d#ch 25 zam%stnanc'

Zvukové p"ístroje 
324,- K!/rok

Zvukové a zvukov( obrazové p"ístroje 
696,- K! v p"ípad( TV vysílání/rok pokra$ování na str. 5/6 sazebníku  >>>   



Kant'ny a prostory pro ob!erstvení pro zam(stnance 
- za ka"d#ch 25 zam%stnanc' 

Zvukové p"ístroje  
648,- K!/rok

Zvukové a zvukov( obrazové p"ístroje 
1359,- K! v p"ípad( TV vysílání/rok 

Pojízdné prodejny 1.056,- K!/rok/v)z 
Autobusy, lod(, vlaky 
(tj. vozidla, kde k u"ití d%l dochází p&i hromadné p&eprav% osob) dle !ásti A tohoto sazebníku

Taxi a slu$ební vozy (tj. vozidla, která jsou vyu"ívána právnickou 
$i fyzickou osobou k v#konu své $innosti) 20,- K!/m(síc/v)z 

Letadla 3.468,- K!/m(s./letadlo  
Konference, &kolení apod. (bez vstupného) 725,- K!/den
/kolní zvon(ní (tj. u"ití hudebního díla jako zn%lka (kolního zvon%ní) 1.381,- K!/&kolní rok  

U$ití d(l v rámci &kolního vysílání 876,- K!/rok/ úst"edna                                                       
96,- K!/rok/reproduktor  

Provozování d(l v za"ízeních poskytujících sociální, vzd(lávací slu$by 
!i zájmovou !innost (nap". DDM, domy senior), sociální ústavy apod.)

do 200 osob – 3000,-K!/rok
201-250 osob – 3 500,-K!/roka 
za ka$d'ch dal&ích 50 osob 500,-K!/rok

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

III.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem oprávn%n#ch nositel' práv, skute$nost, "e pro-

vozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své 
závazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti a v souladu s autorsk#m zákonem. Jen na vy"ádání OSA dodá &ádn% vypln%n# reperto-
árov# list (tj. uvedení cel#ch názv' provozovan#ch skladeb v$etn% uvedení jmen autor' hudby a v p&ípad% textu tak i jména autor' 
text') v%rn% odrá"ejícího skute$nost. V p&ípad%, "e repertoárov# list bude neúpln#, zejména budou chyb%t jména autor'/texta&' 
u"it#ch skladeb, bude sazba autorsk#ch odm%n sní"ena jen o 20%.   

2. Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav&e licen$ní smlouvu na u"ití d%l ve více ne" p%ti 
provozovnách, tzv. centrální licen$ní smlouvu. 

3. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch zásad na "ádost provozovatele dále 
sní"ena s.p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6.zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních 
d%l nedochází p&i v#konu podnikání $i jiné v#d%le$né $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no nap&. ú$elem a okolnostmi 
u"ití hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití 
chrán%n#ch d%l $i jiné objektivní a prokazatelné p&í$iny). 

pokra$ování ze str. 4/6 sazebníku  >>>   
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4. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-

cházející slevy).

*ást C 
Spole!ná ustanovení

1. V'&e autorské odm(ny je uvedena ve smlouv(, p"i!em$ platí, $e sjednaná !ástka je 
splatná zpravidla do 15 dn) od uzav"ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn) od písem-
ného vyhotovení návrhu smlouvy). V p&ípad% uzav&ení smlouvy na období 12 m%síc', je 
mo"né na "ádost provozovatele odm%nu uhradit i formou splátek sjednan#ch ve smlou-
v%. Úrok z prodlení p"i nezaplacení se "ídí obecn( platn'mi p"edpisy, pokud není ve 
smlouv( sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011



*ást A 
U$ití reprodukované hudby 
nemající charakter programu

I.
P)sobnost sazebníku
!ást A sazebníku se pou"ívá pro v#po$et autorské od-
m%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování d%l 
prost&ednictvím p&ístroj' zvukov#ch (nap&. rozhlasov# 
p&ijíma$, CD p&ehráva$, hudební v%", magnetofon) nebo 
zvukov% obrazov#ch (nap&. televizor, DVD p&ehráva$, vi-
deop&ehráva$, po$íta$, domácí kino) v t%ch p&ípadech, 
kdy provozování d%l nemá charakter programu a p&i 
kterém není od náv&t(vník) vybíráno p"ímo nebo 
nep"ímo vstupné. B($n'm u$itím se rozumí u$ití d(l, 
které slou$í jako kulisa v provozovnách poskytují-
cích ubytovací slu$by nap". hotely, penziony, kempy, 
rekrea!ní za"ízení, láze#ské domy, sanatoria a jiná 
podobná za"ízení spojená s ubytováním osob. Jedná 
se o u$ití d(l v prostorech t(chto za"ízení p"ístupn'ch 
nejen ubytovan'm zákazník)m (nap". restaurace, 
kavárny, lobby bary, recepce, chodby, herny, kasina, 
% tness, obchody a jiné prostory), tak i v prostorech 
pokoj) ubytovacího !i láze#ského za"ízení. 

V p"ípad( láze#sk'ch a podobn'ch za"ízení se za 
ve"ejn( p"ístupné prostory nepova$ují prostory, 
v.nich$ je pacient)m poskytována zdravotní pé!e. 

Odm%na dle $ásti A sazebníku je odm%nou za ud%lení 
licence k provozování hudebních d%l s textem $i bez tex-
tu. Pokud OSA ud%luje licenci k provozování d%l pomocí 
zvukov% obrazového p&ístroje zp'sobilého k.p&íjmu tele-
vizního vysílání, zahrnuje odm%na i odm%nu za ud%lení 
licence k provozování d%l autor', jejich" autorská majet-
ková práva spravují kolektivní správci DILIA – divadelní, 
literární, audiovizuální agentura o.s. a Ochranná organi-

zace autorská – Sdru"ení autor' d%l v#tvarného um%ní, architektury a obrazové slo"ky audiovizuálních d%l o.s. (OOA-S), tj. autor' d%l 
literárních, dramatick#ch, hudebn% dramatick#ch, choreogra) ck#ch, pantomimick#ch, audiovizuálních, obrazové slo"ky audiovizuál-
ních d%l jako jsou díla kameraman', scénograf', kost#mních v#tvarník', st&iha$', autor' scénické hudby zvlá(+ vytvo&ené pro u"ití v 
díle dramatickém, choreogra) ckém a pantomimickém a autor' d%l dabingové re"ie, a to na základ% smlouvy uzav&ené s DILIA a OOA-S 
o pov%&ení zastupováním p&i v#konu kolektivn% spravovaného práva na provozování televizního vysílání d(l. 

II.
Autorská odm(na
a) Sazby autorsk'ch odm(n za u$ití d(l ve ve"ejn( p"ístupn'ch prostorech ubytovacího, láze#ského !i podobného za"ízení 

-  jednotlivé p"ístroje podle Sazebníku R platného od 1.1.2011

 
                  m(sí!ní autorská odm(na v K! podle místa produkce 

  (sleva dle po!tu obyvatel obce-m(sta)
0%sleva 5% sleva 10% sleva 15% sleva 20% sleva

jednotlivé druhy p"ístroj) druh sazby autor-
sk'ch odm(n nad 150 000   od 20 000        

do 150 000
od 1001 

do 20 000
od 501 

do 1000  do 500

zvukov' p"ístroj pop". se dv(ma 
reproduktory ( tj. rádio, CD..aj.)

sní"ená sazba      106       101        95        90        85  
základní sazba      159       152       143       135       128  

zvukov( obrazov' p"ístroj 
(p"ehráva! záznam)) (tj. DVD..aj.)        

sní"ená sazba      114       109       103        97        91  
základní sazba      171       164       155       146       137  

zvukov( obrazov' p"ístroj ( tj. TV) 
umo$#ující televizní vysílání /+

sní"ená sazba      259       246       233       220       207  
základní sazba      389       369       350       330       311  

barco st(na 
sní"ená sazba      979       930       881       832       783  
základní sazba     1 469      1 395      1 322      1 248      1 175  

barco st(na umo$#ující 
televizní vysílání /+

sní"ená sazba     1 958      1 860      1 763      1 665      1 567  
základní sazba     2 937      2 790      2 645      2 498      2 351  

t"etí a ka$d' dal&í reproduktor
sní"ená sazba       26        25        24        22        21  
základní sazba       39        38        36        33        32  

první a ka$d' dal&í monitor
sní"ená sazba       63        60        57        53        50  
základní sazba       95        90        86        80        75  

samostatné sluchátko
sní"ená sazba       26        25        24        22        21  
základní sazba       39        38        36        33        32  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.
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b) Sazby autorsk'ch odm(n za u$ití d(l ve ve"ejn( p"ístupn'ch prostorech ubytovacího, láze#ského !i podobného za"ízení 
– jednotlivé balí!ky p"ístroj) podle Sazebníku R platného od 1.1.2011

jednotlivé balí!ky p"ístroj) 
a druhy multimediálních p"ístroj) 

druh sazby 
autorsk'ch 

odm(n

nad 
150 000 

obyvatel   

od 20 000        
do 150 000 

obyvatel

od 1001         
do 20 000 

obyvatel

od 501       
do 1000 

obyvatel  

do 500 
obyvatel

2 p"ístroje – zvukov# a televizní 
p&ístroje u"ívané v jedné místnosti

sní$ená sazba      347       329       312       295       277  

základní sazba      521       494       468       443       416  

1 p"ístroj umo"*ující zárove* 
rozhlasové i televizní vysílání 
u"ívané v jedné místnosti /4

sní$ená sazba      292       278       263       248       234  

základní sazba      438       417       395       372       351  

1 p"ístroj –multimediální p"ístroj 
neumo"*ující televizní vysílání 
(tj. p&ístroj umo"*ující více druh' 
u"ití zvukového a zvukov% obrazového
v$etn% 1 monitoru a 2 reproduktor') /,

sní$ená sazba       277       264       250       236       222  

základní sazba       416       396       375       354       333  

1 p"ístroj – multimediální p&ístroj
 umo"*ující televizní vysílání 
(tj. p&ístroj umo"*ující více druh' 
u"ití zvukového $i zvukov% obrazového
 v$etn% 1 monitoru a 2 reproduktor') /-

sní$ená sazba      468       445       422       398       375  

základní sazba      702       668       633       597       563  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

Poznámky Ustanovení spole$ná pro body a) a b):  
/+ Pokud zvukov( obrazov' p"ístroj umo$#uje provozování televizního vysílání, je v celkové autorské odm(n( zahrnuta i autorská 
odm(na pro DILIA (podíl 35,11%) a OOA-S (podíl 17,55%). Podíl OSA !iní 47,34%.

/, multimediální p&ístroj bez TV vysílání = PC nebo jin# 1 p&ístroj umo"*ující zvukové i zvukov% obrazové u"ití bez TV vysílání s monitorem 

/- multimediální p&ístroj s TV vysíláním- PC s TV kartou nebo jin# 1 p&ístroj umo"*ující zvukové i zvukov% obrazové u"ití s TV vysíláním 
( nap&. systém domácího kina)

/4 jedná se o 1 televizní p"ístroj se zabudovan'm DBT tunerem nebo 1 TV s p"ipojen'm set top boxem nebo 1 monitor s p"ipojen'm set 
top boxem umo$#ující televizní i rozhlasové vysílání. V p"ípad( p"ipojení dal&ích monitor) !i reproduktor) bude autorská odm(na za 
tyto p"ipojené p"ístroje stanovena podle tabulky písm. a).

•  zvukov#m p&ístrojem se rozumí p&ístroj umo"*ující u"ití d%l v rámci rozhlasového vysílání $i p&ehrávání nosi$' bez p&ipojeného monitoru·
•  Barco st%nou se rozumí panel sestaven# z n%kolika klasick#ch TV obrazovek, na kter# je p&ivád%n obraz prost&ednictvím &ídícího po$íta$e. 

V p&ípad%, "e se provozovatel zavá"e v licen$ní smlouv% 
s OSA k tomu, "e v provozovn% nainstalovan# p&ístroj 
umo"*ující televizní vysílání bude celoro$n% vyu"íván 
v'hradn( nebo p"evá$n( za ú!elem sledování spor-
tovních p"enos), bude autorská odm%na podle v#(e 
uvedené tabulky sní"ena o 15% ( §100 odst. 6 zákona 
$.121/2000 Sb., v platném zn%ní) – net#ká se sazeb uve-
den#ch v $l. II. písm. c). 
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c)  Sazby autorsk'ch odm(n za u$ití d(l na pokojích ubytovacích, láze#sk'ch 
 a podobn'ch za"ízeních

jednotlivé druhy p"ístroj) základní sazba odm(ny v K! 
– m(sí!ní sazba

sní$ená sazba odm(ny v K!
– m(sí!ní sazba

Rozhlasov' p"ístroj/* 13,50 9,-

Televizní p"ístroj /* 40,09 26,73

Televizní p"ístroj s rozhlasov'm 
p"íjmem /** 53,60 35,73

Jin' zvukov' p"ístroj 35,10 23,40

Jin' zvukov( obrazov' p"ístroj 58,50 39,-

/* V p"ípad( rozhlasového a televizního p"ístroje je m(sí!ní autorská odm(na stanovena pod-
le novely AZ !. 168/2008 Sb.  S platností od 19.5.2008 p"íslu&í autor)m (tj.OSA+DILIA+OOA-S) 
odm(na, která v úhrnu nesmí p"esáhnout 50% koncesioná"sk'ch poplatk) za rozhlasov' 
a.televizní p"ístroj tj.  22,50 K! za rozhlasov' p"ístroj a 67,50 K! za televizní p"ístroj. (§23 AZ 
!..121/2000 Sb. v platném zn(ní) 

/** jedná se o 1 televizní p"ístroj se zabudovan'm DBT tunerem nebo 1 TV s p"ipojen'm set 
top boxem nebo 1 monitor s p"ipojen'm set top boxem umo$#ující televizní i rozhlasové vy-
sílání

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%

III. 
Pojmy
1. Základní sazba 
 Základní sazba je sazbou obvyklé autorské odm%ny, která bude u"ita v návrhu licen$ní 

smlouvy pro v#po$et autorské odm%ny ve v(ech p&ípadech provozování hudebních d%l, 
kdy nebudou spln%ny podmínky pro v#po$et podle sazby sní"ené. 

2. Sní$ení sazba
       Podle sní"ené sazby bude vypo$tena v#(e autorské odm%ny v návrhu licen$ní smlouvy p&i 

spln%ní t%chto podmínek:
a) provozovatel po"ádal o uzav&ení licen$ní smlouvy p&ed zahájením ve&ejného provozo-

vání d%l nebo b%hem prvních 30-ti dn' od zahájení provozování, sám, bez p&edchozího 
jednání s regionálním zástupcem OSA,

b) provozovatel do 30-ti dn' od ukon$ení platnosti licen$ní smlouvy na p&edchozí období 
po"ádal OSA o uzav&ení nové licen$ní smlouvy na období pokra$ujícího provozování 
d%l, 

c) provozovatel v dob% vystavení návrhu na uzav&ení licen$ní smlouvy -  "ádosti nemá v'$i 
OSA závazky po lh't% splatnosti ani OSA neeviduje jiné dosud nespln%né povinnosti 
vzniklé provozovateli z u"ití d%l.   

Jestli$e provozovatel neuzav"e licen!ní smlouvu s OSA, ztrácí nárok na v'po!et odm(ny 
podle sní$ené sazby. 

IV.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5 % v p&ípad%, "e provozovatel uzav&e licen$ní 

smlouvu na u"ití d%l ve více ne" p%ti provozovnách, tzv. centrální licen$ní smlouvu. 

2.  Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-
cházející slevy). 

*ást B 
Jiné produkce s $ivou !i reprodukovanou hudbou 

Tato $ást sazebníku odkazuje na v#po$ty autorsk#ch odm%n za poskytnutí licence (souhlasu) 
k provozování hudebních d%l s textem nebo bez textu $iv( provád(n'ch v'konn'mi um(lci 
nebo prost"ednictvích technick'ch za"ízení p&i koncertech r'zn#ch "ánr', tane$ních zába-
vách, plesech, tzv. tafel music, festivalech, módních p&ehlídkách, sportovních akcích, sout%"ích, 
varietních kabaretních programech, slavnostech, ) remních setkáních, reklamních, propaga$-
ních a podobn#ch akcích konan#ch ve ve&ejn% p&ístupn#ch prostorách ubytovacího za&ízení 
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Pro vypo$et autorské odm%ny se pou"ijí tyto p&íslu(né sazebníky:

•   Produkce s "ivou hudbou s po$tem p&ítomn#ch osob do 3 000 - Sazebník M
•   Produkce s "ivou hudbou s po$tem p&ítomn#ch osob nad 3 000 - Sazebník V
•   Produkce s "ivou vá"nou hudbou - Sazebník VH 
•   Opakované produkce s "ivou hudbou - Sazebník O

•   U"ití d%l v hernách $i kasinech - Sazebník R-!ást B
•   U"ití d%l v telefonních p&ijíma$ích, p&i konferencích $i (koleních – Sazebník R-!ást B
•   Jiné produkce s reprodukovanou hudbou - Sazebník R-!ást B
•   Opakované produkce s reprodukovanou hudbou - Sazebník D
•   U"ití d%l v rámci kondi$ních cvi$ení $i jin#ch sportovních aktivitách – Sazebník S 
•   U"ití d%l prost&ednictvím jukeboxu – Sazebník J

*ást C 
Spole!ná ustanovení

1. V'&e autorské odm(ny je uvedena ve smlouv(, p"i!em$ platí, $e sjednaná !ástka je 
splatná zpravidla do 15 dn) od uzav"ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn) od písem-
ného vyhotovení návrhu smlouvy). V p&ípad% uzav&ení smlouvy na období 12 m%síc', je 
mo"né na "ádost provozovatele odm%nu uhradit i formou splátek sjednan#ch ve smlou-
v%. Úrok z prodlení p"i nezaplacení se "ídí obecn( platn'mi p"edpisy, pokud není ve 
smlouv( sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku, vyjma sazeb dle  $l. II. písm. c),  mohou 
b#t zv#(eny od 1.1.2012 v závislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného inde-
xu spot&ebitelsk#ch cen za období od 1.7.2010 do 30.6.2011.

4. Tento sazebník nahrazuje v&echna p"edchozí vydání tohoto sazebníku, nab'vá ú!in-
nosti dnem 1.1.2011. 



I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník se pou"ívá pro v#po$et odm%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hu-
debních d%l, zaznamenan#ch v#kon' a záznam' (dále jen „p&edm%ty ochrany“) ve smyslu §20 
autorského zákona $. 121/2000Sb v platném zn%ní  prost&ednictvím jukebox' a podobn#ch p&í-
stroj' ve zvukové $i zvukov% obrazové form% v t%ch p&ípadech, kdy provozování nemá charak-
ter programu a p"i kterém není od náv&t(vník) vybíráno p"ímo nebo nep"ímo vstupné. 
B%"n#m u"itím se rozumí u"ití p&edm%t' ochrany, které slou"í jako kulisa v provozovnách po-
skytujících pohostinské slu"by (nap&. restaurace, hostince, bary, pizzerie, bufety, kavárny, vinár-
ny, cukrárny, jídelny, kant#ny, stánky s ob$erstvením), ubytovací slu"by (nap&. hotely, penziony, 
rekrea$ní za&ízení, láze*ské domy, sanatoria) a jiné provozovny, kde je mo"né p&ístroje tohoto 
typu umístit. Odm(na zahrnuje i odm(nu za souhlas k rozmno$ování d(l, um(leck'ch v'-
kon) zaznamenan'ch na zvukov' záznam a takov'ch záznam)  podle §13 autorského 
zákona !.121/2000Sb.  v platném zn(ní.

Jukeboxem se rozumí p"ístroj hudební automat s mincovníkem nebo bez mincovníku 
umo"*ující u"ití p&edm%t' ochrany,  a to zcela ze zvukov#ch nebo zvukov% obrazov#ch zázna-
m', jejich" v#b%r a po&adí jsou obvykle ovliv*ovány. K p&ístroji je mo"né p&ipojit nejen repro-
duktory, ale i monitory umo"*ující p&enos obrazové slo"ky díla. 

Odm%na dle tohoto sazebníku je odm%nou za ud%lení licence k provozování hudebních d%l s 
textem $i bez textu. Odm%na zahrnuje i odm%nu za ud%lení licence k provozování um%leck#ch 
v#kon' ze zvukového záznamu a k provozování takov#ch záznam', k nim"   majetková práva 
spravuje kolektivní správce INTERGRAM, nezávislá spole$nost v#konn#ch um%lc' a v#robc' 
zvukov#ch a zvukov% obrazov#ch záznam' o.s., vykonávající kolektivní správu uveden#ch sub-
jekt', a to na základ% smlouvy uzav&ené mezi OSA a INTERGRAM o pov%&ení zastupováním p&i 
v#konu kolektivn% spravovaného práva na provozování um(leck'ch v'kon) zaznamena-
n'ch na zvukov' záznam a takov'chto záznam) prost"ednictvím jukebox) a podobn'ch 
p"ístroj).

II.
Odm(na

druh p"ístroje m(sí!ní odm(na 
audio jukebox  /** 1.628,- K$

video jukebox  /** 2.805,-K$
Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

/** odm%na zahrnuje i odm%nu za nezbytn% p&ipojené základní reproduktory $i monitory,  kte-
ré jsou nedílnou sou!ástí p"ístroje s tím, $e jsou ve vlastnictví majitele jukeboxu  a nejsou 
v provozovn( pou$ívány pro jin' ú!el u$ití p"edm(t) ochrany 

III.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.

,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování p&edm%t' ochrany se souhlasem 
oprávn%n#ch nositel' práv, skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na 
uzav"ení licen!ní smlouvy v)!i OSA závazky po lh)t( splatnosti a jiné své závazky plnil 
pravideln% ve lh't% splatnosti  a v souladu s autorsk#m zákonem. Tuto slevu není mo$né 
uplatnit v p"ípad( nedr$ení splatnosti zaslané faktury ze strana OSA na základ( uza-
v"ené smlouvy.    

2. Sazby odm%n dle $l. II.  se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav&e licen$ní smlouvu na 
u"ití p&edm%t' ochrany ve více ne" 5 provozovnách, tzv. centrální licen$ní smlouvu. 

3. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-

cházející slevy). 

IV.
Spole!ná ustanovení
1. V'&e  odm(ny je uvedena ve smlouv(, p"i!em$ platí, $e sjednaná !ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn) od uzav"ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn) od písemného vy-
hotovení návrhu smlouvy). V p&ípad% uzav&ení smlouvy na období 12 m%síc', je mo"né 
na "ádost provozovatele odm%nu uhradit i formou splátek sjednan#ch ve smlouv%. Úrok 
z prodlení p"i  nezaplacení se "ídí obecn( platn'mi p"edpisy, pokud není ve smlouv( 
sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v závislosti na 
mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za období od 
1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011   

Jukeboxy a podobné p ístroje
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Koncerty a jiná hudební vystoupení
do 3000 osob

II.
Autorská odm(na

po!et 
osob do

pr)m(rné vstupné bez DPH v K! od –do

do 30,-/** 31- 50,- 51- 70,- 71 - 100,- 101-150,- 151- 200,- 201- 250,- 251-300,- 301- 350,- 351- 400,-
sazba autorské odm(ny v K!

50 333  379  504  717  957  1 196  1 396  1 600  1 812  2 020  
100 500  757  892  1 177  1 628  2 072  2 510  2 936  3 359  3 772  
150 750  950  1 223  1 628  2 302  2 965  3 614  4 251  4 876  5 489  
200 888  1 177  1 535  2 072  2 965  3 838  4 698  5 542  6 367  7 178  
250 1 094  1 397  1 844  2 510  3 614  4 698  5 762  6 805  7 830  8 834  
300 1 246  1 613  2 147  2 720  4 251  5 542  6 805  8 047  9 180  10 458  
400 1 555  2 045  2 757  3 804  5 539  7 243  8 915  10 557  12 164  13 742  
500 1 858  2 487  3 359  4 656  6 805  8 915  10 988  13 019  15 008  16 960  
600 2 155  2 912  3 949  5 489  8 047  10 557  13 019  15 431  17 797  20 115  
700 2 447  3 328  4 525  6 310  9 265  12 165  15 008  17 797  20 531  23 205  
800 2 735  3 735  5 092  7 113  10 236  13 742  16 960  20 116  23 205  26 233  
900 3 015  4 138  5 648  7 902  11 628  15 286  18 872  22 384  25 827  29 196  

1 000 3 291  4 529  6 195  8 671  12 774  16 799  20 741  24 613  28 392  32 273  
1 200 3 861  5 339  7 318  10 264  15 142  19 921  24 613  29 196  33 691  38 474  
1 400 4 419  6 136  8 421  11 825  17 457  22 980  28 392  33 691  39 270  44 851  
1 600 4 964  6 916  9 503  13 352  19 728  25 722  32 096  38 474  44 851  51 228  
1 800 5 502  7 679  10 560  14 993  21 951  28 906  36 081  43 257  50 432  57 606  
2 000 6 022  8 423  11 595  16 313  24 123  32 096  40 068  48 040  56 012  63 985  
2 250 6 685  9 361  12 893  18 144  27 113  36 081  45 051  54 019  62 988  71 956  
2 500 7 328  10 282  14 159  20 138  30 102  40 068  50 032  59 998  69 964  79 928  
2 750 7 957  11 170  15 555  22 131  33 093  44 053  55 017  65 977  76 939  87 900  
3 000 8 571  12 165  16 949  24 123  36 081  48 040  59 998  71 956  83 915  95 873  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.    /** Nevztahuje se na produkce podle $l. IV. $l. 3. písm. b)

I.

P)sobnost sazebníku
Tento sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny 
za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudeb-
ních d%l s textem nebo bez textu $iv( provád(n'ch 
v'konn'mi um(lci p&i koncertech, tane$ních zábavách, 
plesech, tzv. tafel music, festivalech, módních p&ehlíd-
kách, sportovních akcích, sout%"ích, varietních progra-
mech, slavnostech, ) remních setkáních, reklamních, 
propaga$ních a podobn#ch akcích konan#ch v prosto-
rech nebo místech s po$tem náv(t%vník' do 3 000 osob 
(v!etn(). 
Podle tohoto sazebníku bude postupováno i v p"í-
pad( hudebních produkcí, kdy k u$ití d(l dochází za 
ú!asti v'konn'ch um(lc) – DJ, kte"í p"i sv'ch v'ko-
nech p"evá$n( vytvá"ejí !i upravují prost"ednictvím 
nosi!) a technick'ch za"ízení hudební díla.

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem  DILIA – di-
vadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. zastupuje 
OSA od 1.6.2010 i autory slovesn#ch d%l, která budou 
u"ita v rámci provozování hudebních d%l 

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem Ochranná 
organizace autorská - Sdru"ení autor' d%l v#tvarného 
um%ní, architektury a obrazové slo"ky  audiovizuálních 
d%l, o.s., (OOA-S) zastupuje OSA od 1.1.2011 i autory 
v#tvarn#ch a architektonick#ch d%l, která budou u"ita 
v rámci provozování hudebních d%l (dále jen „vizuální 
u"ití“).
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po!et 
osob do

pr)m(rné vstupné bez DPH v K!
za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch

 100,-K! se p"ipo!te401- 450,- 451- 500,- 501- 600,- 601 - 700,- 701 - 800,- 801 - 900,- 901 - 1000,-
sazba autorské odm(ny v K!

50 2 221 2 465  2 834  3 237  3 634  4 022  4 404  265  
100 4 174 4 571  5 339  6 192  6 981  7 752  8 506  510  
150 6 092 6 683  7 899  9 092  10 264  11 409  12 531  752  
200 7 974 8 752  10 361  11 719  13 481  14 993  16 474  988  
250 9 819 10 782  12 774  14 726  16 636  18 688  20 339  1 222  
300 11 628 12 652  15 140  17 457  19 728  21 950  24 123  1 449  
400 15 286 16 798  19 921  22 980  25 974  28 906  32 096  1 926  
500 18 871 20 741  24 606  28 391  32 096  36 081  40 068       2 404  
600 22 384 24 606  29 195  33 691  38 474  43 257  48 040  2 884  
700 25 795 28 112  33 691  39 270  44 851  50 432  56 012  3 362  
800 29 197 32 096  38 474  44 851  51 228  57 606  63 985  3 839  
900 32 494 36 081  43 257  50 432  57 606  64 781  71 956  4 319  

1 000 36 082 40 068  48 040  56 012  63 985  71 956  79 928  4 797  
1 200 43 257 48 040  57 606  67 173  76 739  86 306  95 873  5 752  
1 400 50 432 56 012  67 173  78 334  89 494  100 656  111 816  6 710  
1 600 57 606 63 985  76 739  89 494  102 250  115 005  127 761  7 667  
1 800 64 781 71 956  86 306  100 656  115 005  129 356  143 705  8 622  
2 000 71 956 79 928  95 873  111 816  127 761  143 705  159 650  9 580  
2 250 80 926 89 894  107 831  125 767  143 705  161 642  179 580  10 776  
2 500 89 893 99 858  119 788  139 720  159 650  179 580  199 510  11 972  
2 750 98 863 109 824  131 747  153 671  175 593  197 517  219 440  13 167  
3 000 107 831 119 788  143 705  167 621  191 538  215 455  239 370 14 363

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

III.
Zvlá&tní u$ití
1. Hudební vystoupení p"i slavnostních pochodech a pr)vodech - autorská odm%na $iní za ka"dou ú$inkující kapelu 725,- K!. 

2. Pouli!ní hudební produkce bez vstupného po&ádané 
ú$inkujícím - autorská odm%na $iní 190,- K! za den. 

3. Ob"ady (svatby, poh&by, imatrikulace, promoce apod.), 
pokud je hudební produkce sou$ástí zpoplatn%n#ch 
slu"eb - autorská odm%na $iní 43,- K! za ob"ad. 

4. Reklamní, propaga!ní a prodejní akce (bez vstup-
ného)

 Propaga$ní akcí (public relations) se rozumí p'sobe-
ní na ve&ejnost s cílem vytvo&it p&ízniv# vztah k ur-
$it#m my(lenkám, aktivitám a institucím. Reklamní 
akcí (promotions) se rozumí p'sobení na ve&ejnost 
s cílem ovlivnit odbyt v#robk' a slu"eb.Prodejní akcí 
se rozumí nabízení v#robk' nebo slu"eb. Autorská 
odm(na !iní 3% z celkov'ch náklad) na hudební 
vystoupení, nejmén( v&ak 7,- K! za diváka/ná-
v&t(vníka akce. 

5. V p&ípad% módních, kade&nick#ch a jin#ch podob-
n#ch p&ehlídek, p&i kter#ch jsou mimo jiné u"ita díla 
také prost&ednictvím v#konn#ch um%lc' $iní autor-
ská odm%na za 1 produkci 3% z celkov'ch náklad) 
za celkovou hudební slo$ku produkce, nejmén( 
v&ak 7,- K! za 1 náv&t(vníka akce. 

6. V p&ípad% hudebních produkcí, kdy k u"ití d%l do-
chází za ú!asti v'konn'ch um(lc) – DJ, kte&í p&i 
sv#ch v#konech p&evá"n% vytvá&ejí $i upravují pro-
st&ednictvím nosi$' a technick#ch za&ízení hudební 
díla, bude autorská odm%na stanovena ve v#(i 6% 
z hrubé tr$by (bez DPH) nejmén( v&ak 25,-K! za 
diváka. Autorská odm%na ji" zahrnuje pom%r u"ití 
chrán%n#ch a nechrán%n#ch d%l.

7. V p&ípad%, "e v rámci hudební produkce bude u"ito 
samostatn% v $ásti programu i mluvené slovo mající 
charakter slovesného díla (viz $l. III.odst.4.), v#(e od-
m%ny     podle $l.II. a se nav#(í v závislosti na celkové 
délce mluveného slova, a to :  do 5 minut - 9%,  

 do 10 minut  - 11,5%,  do 15 minut  - 14%,  
 nad 15 min.- 16,5%

Koncerty a jiná hudební vystoupení
do 3000 osob
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n#ch na stejném míst% bez vstupného nebo se vstupn#m na celou dobu festivalu $i jednotlivé dny, je za jednu hudební produkci 
pova"ováno souvislé vystoupení uskute$n%né v ka"dém dni trvání festivalu. U festival' slo"en#ch z hudebních produkcí konan#ch 
v r'zn#ch $asech nebo na r'zn#ch místech (scénách) se samostatn#m vstupn#m se ka"dá z t%chto produkcí pova"uje za samostat-
né vystoupení.

2. Po!et osob 
 Pokud po&adatel neproká"e po$et náv(t%vník' produkce, bude vodítkem pro v#po$et autorské odm%ny bu/ kapacita prostor, to je 

nejvy((í mo"n# po$et náv(t%vník', kter#m má b#t dílo sd%leno, nejmén% v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 
1,5 osoby na 1 m2 u hudebních produkcí konan#ch na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní 
produkce v%rohodn% (tj.doklady od spole$ností zaji(+ujících prodej vstupenek, doklady z ú$etnictví po&adatele, doklady od obce 
inkasující poplatky ze vstupného apod.) proká"e celkov' po!et náv&t(vník) produkce (platících i neplatících), tj. celkov# po$et 
osob, kter#m byla díla sd%lena, bude v#po$et autorské odm%ny proveden na základ% tohoto po$tu náv(t%vník' (§100 odst. 1 
písm.h) zákona $. 121/2000 Sb. v platném zn%ní). 

3.  Vstupné
a)  Vstupn#m (s DPH) se rozumí poplatek, jeho" zaplacením získá náv(t%vník právo ú$astnit se kulturní $i spole$enské akce, p&i 

ní" jsou u"ívána hudební díla. Odli(né pojmenování tohoto poplatku (nap&.místenka, ú$astnick# poplatek, klubov# poplatek, 
$lensk# poplatek, poplatek za r'zné slu"by spojené s ú$astí na akci atp.) není podstatné. Oprav*uje-li vstupenka náv(t%vníka 
k ú$asti na vícedenní produkci, vypo$te se vstupné na vystoupení (jeden den) tak, "e se celkové vstupné vyd%lí po$tem dn' 
trvání produkce, na které bylo zakoupeno vstupné. 

Pokud po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní produkce v%rohodn% proká"e v#(i hrubé tr"by, tj. celkov# p&íjem z prodaného 
vstupného bez DPH s uveden#m celkov#m po$tem prodan#ch vstupenek (tj. po$et vstupenek od nejvy((í nominální hodnoty 
a" po nulovou hodnotu v$etn% ), bude pro následn# v#po$et autorské odm%ny pou"ita pr'm%rná cena vstupenky vypo$ítaná 
podle této tr"by. Volné vstupenky jsou pova"ovány jako vstupenky s nominální hodnotou 30,- K$ (bez DPH) a p&ed v#po$tem 
pr'm%rného vstupného budou p&ipo$ítány k p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

b)  V p&ípad%, kdy je hudební produkce prodávána jako sou!ást dal&ích slu$eb (nap&.ubytování, stravování, ob$erstvení v$etn% 
jeho poskytnutí formou rautu $i povinné konzumace, rehabilitace, atp.) nebo je hudební vystoupení pouze dopl#kovou 
sou!ástí jiného programu (tzn.není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu ú$asti, tak délky trvání produkce; jako 
nap&. hudební vystoupení v rámci v#stav a veletrh', p&i slavnostech …atp.) a provozovatel nebo jin' zprost"edkovatel této 
akce neposkytne kalkulaci v%cn#ch náklad' spojen#ch se zaji(t%ním této produkce, bude pro v#po$et autorské odm%ny stano-
veno minimální vstupné ve v#(i 200,- K! na osobu. Poskytne-li provozovatel kalkulaci náklad' této produkce, bude v#po$et 
proveden z t%chto náklad' následujícím zp'sobem: náklady na odm%ny ú$inkujících um%lc' se vyd%lí po$tem náv(t%vník' 
produkce. !ástka p&ipadající na jednoho náv(t%vníka je pova"ována za vstupné a autorská odm%na se vypo$te podle sazeb 
uveden#ch v $l. II, nejmén% v(ak podle vstupného ve v#(i 200,- K!. Pokud u"ití hudebních d%l nebude mít pouze dopl*ující 
charakter akce, bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II. 
V p&ípad%, kdy je hudební vystoupení pouze dopl#kovou sou!ástí jiného programu, na kter' není p"ímo vybíráno 
vstupné, vstupné je dobrovolné nebo vstupné je ni$&í ne$ 30,-K! (tzn.není podstatou programu akce, jak z hlediska mo-

8.    a)    V p&ípad% u"ití (viz $l. IV. odst.5) v malém 
rozsahu (dopl*ující charakter u po&ádané akce),  
bude v#(e základní sazby odm%ny podle $l. II..a 
III. nav#(ena  o 5%.  

b)  V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuální-
ho u$ití d(l v'tvarn'ch a architektonick'ch 
v .rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*o-
vá/vodní $i jiná obdobná show dle p&edem p&i-
praveného konceptu), bez dal&ích hudebních 
doprovodn'ch akcí (nap&. dal(í samostatná.hu-
dební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v 
celkové autorské odm%n% podle $l. II. a III. zahr-
nuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 50%),  

c) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního 
u"ití d%l v#tvarn#ch a architektonick#ch v rovno-
cenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní 
$i jiná obdobná show dle p&edem p&ipravené-
ho konceptu), ve spojení s dal&í hudební do-
provodnou akcí (nap&. dopl*ující samostatná 
hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je 
v.celkové autorské odm%n% podle $l. II. a III. zahr-
nuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 25%).  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v.zá-
konné základní sazb%.

IV.
Pojmy
1. Hudební produkce
 Hudební produkcí se rozumí souvislé vystoupení 

konané v konkrétním $ase a míst%. Souvislé vystou-
pení (p&edstavení) konané v jednom dni, na stejném 
míst% bez vstupného nebo se vstupn#m na celou 
produkci, je pova"ováno za jednu hudební produkci. 
U. vícedenních festival' (a obdobn#ch akcí) kona-

Koncerty a jiná hudební vystoupení
do 3000 osob
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tivu ú$asti tak délky trvání produkce jako nap&. hudební vystoupení p&i v#stavách a veletrzích, rautech, ) remních setkáních, 
slavnostech … atp.) a nebo kdy$ agentura (pop&. jin# zprost&edkovatel) dodává zákazníkovi hudební produkci (nebo jin# 
program, jeho" sou$ástí je u"ití hudebních d%l), na kterou není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovolné nebo 
vstupné je ni$&í ne$ 30,-K!, stanoví se autorská odm%na dle p&edcházejícího ustanovení. Pokud u"ití hudebních d%l nebude 
mít pouze dopl*ující charakter akce, bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II.. P&íklad:

kapacita 
prostor 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1 000

za ka$d'ch dal&ích 
zapo!at'ch 200 
osob se p"ipo!te

autorská 
odm(na 
v.K!

1 196 2 072 2 965 3 838 4 698 5 542 7 243 8 915 10 557 12 165 13 742 15 286 16 799 3 864

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.
c)  Hudební produkce, u kter#ch není v)bec vybíráno vstupné a nebo je vstupné ni$&í ne$ 30,-K!, vyjma hudebních produkcí 

spl*ujících charakter podle odstavce b) bude postupováno následovn%: 

V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce poskytne kalkulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se 
zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská odm%na stanovena ve v#(i 7% z p&edlo"en#ch náklad', minimáln% v(ak ve 
v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i do 30,-K! uvedené v $l. II..   
V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce neposkytne kalkulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se 
zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská odm%na stanovena ve v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném 
ve v#(i 31,-K! uvedené v $l.II..

d)  Hudební produkce, na které je vybíráno vstupné dobrovolné !i libovolné, se pova"ují za produkce se vstupn#m 30,-K$, vyjma 
hudebních produkcí spl*ujících charakter podle odstavce b).

e)  Pr)m(rné vstupné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' vstupenek ($i jiného poplatku, na základ% jeho" zaplacení 
provozovatel umo"*uje ú$ast na hudební produkci). Sou$et cen jednotliv#ch druh' vstupenek se vyd%lí po$tem druh' vstu-
penek. 

f ) Nep&ihlí"í se ke vstupenkám levn%j(ím ne" 30% z ceny nejdra"(í vstupenky ani k levn%j(ím ne" 30,- K$ (tzn. ani k voln#m vstu-
penkám). K t%mto vstupenkám bude p&ihlédnuto jen v p&ípad% prokazateln#ch humanitárních a charitativních produkcí, kdy 
po$et náv(t%vník', kte&í neplatili vstupné tvo&í alespo* 75% z celkového po$tu náv(t%vník' akce. 

4.  Slovesné dílo
 Slovesn#m dílem se pro ú$ely tohoto sazebníku rozumí díla literární a dramatická nebo jejich $ásti, jako" i adaptace t%chto d%l, 

nap& scénky, scéná&e, básn%, divadelní hry apod. Za slovesné dílo se nepova"ují vstupy konferenciéra $i jin#ch osob, kter#mi se 
uvádí jednotlivá hudební $ísla.

5. Vizuální u$ití
      Vizuálním u"itím se rozumí u"ití d%l z oboru v#tvar-

ného a architektonického (jako jsou videoklipy, fo-
togra) e, videoart, animace, gra) ka, design, malí&ská 
díla, sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná show 
dle p&edem p&ipraveného konceptu, ad hoc scénic-
ká architektura a dekorace, v$etn% v#tvarn#ch d%l 
audiovizuáln% u"it#ch, jako jsou díla kameraman', 
scénograf', kost#mních v#tvarník', st&iha$').

V.
Slevy
1.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po!tu 

obyvatel obce, ve které je po&ádána hudební pro-
dukce, o:
  5% v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
10% v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
15% v obcích od 501 do 1 000 obyvatel
20% v obcích do 500 obyvatel

2.  Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. a III. se sni"ují o.5% 
v p&ípad%, "e provozovatel uzav"e licen!ní smlouvu 
na u"ití hudebních d%l p&i v(ech – nejmén% v(ak p%ti 
samostatn#ch hudebních produkcích ve smluvním 
období. Uzav&ení licen$ní smlouvy s. 5% slevou je 
mo"né i pro jednotlivá turné, pokud se v jejich rámci 
uskute$ní nejmén% 5 samostatn#ch produkcí.

3.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, 
kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.

 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování 
hudebních d%l se souhlasem oprávn%n#ch nositel' 
práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového 
listu skladeb (tj. celé názvy skladeb v$etn% uvede-
ní jmen autor' a v p&ípad% textu tak i jména autor' 
textu) v%rn% odrá"ejícího skute$nost, dále skute$-
nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu 
na uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA 
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závazky po lh't% splatnosti a jiné své závazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti a v soula-
du s autorsk#m zákonem. V p"ípad(, $e repertoárov' list bude neúpln', zejména budou 
chyb(t jména autor)/texta") u$it'ch skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena 
jen o 20%.    

4.   V p&ípad%, "e po&ádaná produkce bude mít v'chovn' nekomer!ní charakter a bude ur-
$ena pro základní a st&ední (koly a jiná (kolní $i p&ed(kolní za&ízení, v#chovné $i jiné ústavy 
sociální pé$e, bude provozovateli poskytnuta sleva ve v#(i 5%.    

5. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 
6.zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochá-
zí p&i v#konu podnikání nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no nap&. ú$elem a okolnostmi 
u"ití hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po&ádané akce, hospodá&skému 
$i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné objektivní a prokazatelné p&í-
$iny). 

6. V p"ípad( prokazatelného rozsahu chrán(n'ch a nechrán(n'ch d(l (tj. na základ% 
dodan#ch seznam' u"it#ch skladeb od jednotliv#ch v#konn#ch um%lc') v rámci konané 
hudební produkce za ú$asti v%t(ího po$tu v#konn#ch um%lc' (tj. hud. skupin, interpret', ... 
apod.) je mo"né poskytnout následující slevy ve v#(i:

pom(r nechrán(n'ch 
d(l v rámci 

celé produkce

v'&e 
poskytnuté 

slevy

pom(r nechrán(n'ch 
d(l v rámci 

celé produkce

v'&e 
poskytnuté 

slevy

do 10% 0% 51-60% 25%
11-20% 5% 61-70% 30%
21-30% 10% 71-80% 35%
31-40% 15% 81-99% 40%
41-50% 20%   

  
 V p&ípad%, "e se bude jednat o jednorázovou hudební produkci s p&esn% rozd%len#m hu-

debním vystoupením na $ást, kdy vystupují p&edkapely $i jiní interpreti a na $ást, která pat&í 
hlavnímu v#konnému um%lci (um%lc'm), tak pom%r rozd%lení autorské odm%ny za celou 
hudební produkci $iní 25% na 1. !ást hudební produkce a 75% na hlavního v'konného 
um(lce (hlavní um(lce). V rámci t%chto pom%r' je mo"né i zohlednit rozsah chrán%n#ch 
a.nechrán%n#ch skladeb u"it#ch v rámci celé hudební produkce dle v#(e uvedené tabulky. 

7. Uplatn%ní slev
     Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky po uplatn(-

ní p"edcházející slevy).

VI.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjedná-
no jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011
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Koncerty a jiná hudební vystoupení 
nad 3000 osob

II.
Autorská odm(na

po!et 
osob do

 pr)m(rné vstupné bez DPH v K! od -do
do 30,-/** 31 - 50,- 51 - 70,- 71 - 100,- 101 - 150,- 151 - 200,- 201 - 250,- 251 - 300,- 301 - 350,- 351 - 400,-

sazba autorské odm(ny v K!
3 500 9 430 14 286 19 998 27 996 42 796 57 144 71 430 85 786 100 003 114 288
4 000 10 754 16 295 22 768 32 526 48 789 65 052 81 157 97 388 113 619 129 850
4 500 12 076 18 297 25 562 36 522 54 671 72 897 90 941 108 915 121 121 144 933
5 000 13 392 20 249 28 349 40 419 60 508 80 518 100 448 120 539 140 628 160 080
6 000 16 037 24 251 33 885 48 311 72 324 96 239 120 060 143 784 167 415 190 948
7 000 18 674 28 237 39 455 56 252 84 042 111 833 139 234 166 744 194 145 220 987
8 000 21 298 32 207 44 912 64 032 95 665 127 298 158 486 189 417 220 540 252 046
9 000 23 914 36 161 50 425 71 711 107 193 142 637 177 220 211 803 246 602 280 683

10 000 26 519 40 099 56 140 79 722 118 625 157 529 196 113 233 901 272 327 309 956
11 000 29 112 44 022 61 262 87 167 129 962 172 580 214 411 256 239 298 773 338 145
12 000 31 696 47 928 66 564 94 709 141 202 187 504 232 945 277 812 322 774 371 478
13 000 34 269 35 875 75 929 102 187 152 348 202 300 250 803 299 098 347 497 394 903
14 000 36 831 55 581 77 189 109 824 164 735 216 969 268 979 322 774 373 445 421 438
15 000 39 462 59 432 82 536 117 189 174 350 231 032 286 995 341 524 395 935 448 670

                     za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 1 000 osob nad 15 000 se p"ipo!te K!
 2 490 3 746 5 214 7 398 11 113 14 621 18 144 21 588 25 080 28 492

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.  
/** Nevztahuje se na produkce podle $l.IV.$l.3.písm. b)

I.
P)sobnost sazebníku
Tento sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny 
za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudeb-
ních d%l s textem nebo bez textu $iv( provád(n'ch v'-
konn'mi um(lci p&i koncertech, festivalech, módních 
p&ehlídkách, sout%"ích, varietních programech, slav-
nostech, ) remních setkáních, reklamních, propaga$ních 
a.podobn#ch akcích, konan#ch v prostorech nebo mís-
tech s po$tem náv(t%vník' nad 3 000 osob. 

Podle tohoto sazebníku bude postupováno i v p"í-
pad( hudebních produkcí, kdy k u$ití d(l dochází za 
ú!asti v'konn'ch um(lc) – DJ, kte"í p"i sv'ch v'ko-
nech p"evá$n( vytvá"ejí !i upravují prost"ednictvím 
nosi!) a technick'ch za"ízení hudební díla.

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem  DILIA – di-
vadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. zastupuje 
OSA od 1.6.2010 i autory slovesn#ch d%l, která budou 
u"ita v rámci provozování hudebních d%l. 

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem Ochranná 
organizace autorská - Sdru"ení autor' d%l v#tvarného 
um%ní, architektury a obrazové slo"ky  audiovizuálních 
d%l, o.s., (OOA-S) zastupuje OSA od 1.1.2011 i autory 
v#tvarn#ch a architektonick#ch d%l, která budou u"ita 
v rámci provozování hudebních d%l (dále jen „vizuální 
u"ití“).
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3

po!et 
osob do

pr)m(rné vstupné bez DPH v K! za ka$d'ch dal&ích 
zapo!at'ch 

100,-K! se p"ipo!te
401- 450,- 451- 500,- 501- 600,- 601 - 700,- 701 - 800,- 801 - 900,- 901 - 1000,-

sazba autorské odm(ny v K!
3 500 128 574 142 860 170 763 199 224 227 683 256 144 284 514 27 632

4 000 145 793 161 993 192 861 224 112 254 597 284 126 312 699 30 382
4 500 162 485 180 807 213 955 248 108 280 683 310 601 337 423 32 854
5 000 179 732 199 701 234 858 271 769 304 853 334 350 359 168 35 014
6 000 214 385 237 728 278 386 320 765 357 406 389 166 412 079 40 099
7 000 248 108 275 118 320 096 367 976 407 152 438 961 457 071 44 788
8 000 281 830 311 869 361 232 413 401 468 377 484 449 497 746 48 773
9 000 314 476 347 983 401 220 457 041 499 373 526 924 530 033 52 281

10 000 347 265 384 256 440 061 502 166 540 828 548 162 566 020 56 601
11 000 378 834 420 050 476 700 540 190 554 221 568 251 605 082 60 508
12 000 395 632 453 453 516 592 555 815 581 645 611 302 640 957 64 095
13 000 441 185 487 096 553 423 597 780 626 798 660 377 673 643 67 364
14 000 472 109 520 100 583 941 635 951 669 657 693 095 703 139 70 313
15 000 501 525 552 467 617 040 664 635 698 356 714 620 717 490 71 748

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 1 000 osob nad 15 000 se p"ipo!te K!
 31 745 35 046 39 335 42 858 45 361 47 131 47 833 4 783

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

III.
Zvlá&tní u$ití
1. Hudební vystoupení p"i slavnostních pochodech a pr)vodech - autorská odm%na $iní za ka"dou ú$inkující kapelu 725,- K!. 

2. Pouli!ní hudební produkce bez vstupného po&ádané ú$inkujícím  - autorská odm%na $iní 190,- K! za den. 

3. Ob"ady (svatby, poh&by, imatrikulace, promoce apod.), pokud je hudební produkce sou$ástí zpoplatn%n#ch slu"eb - autorská 
odm%na $iní 43,- K! za ob"ad. 

Koncerty a jiná hudební vystoupení 
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4. Reklamní, propaga!ní a prodejní akce (bez vstup-
ného)

 Propaga$ní akcí (public relations) se rozumí p'sobe-
ní na ve&ejnost s cílem vytvo&it p&ízniv# vztah k ur-
$it#m my(lenkám, aktivitám a institucím. Reklamní 
akcí (promotions) se rozumí p'sobení na ve&ejnost 
s cílem ovlivnit odbyt v#robk' a slu"eb. Prodejní akcí 
se rozumí nabízení v#robk' nebo slu"eb.  Autorská 
odm(na !iní 3% z celkov'ch náklad) na hudební 
vystoupení, nejmén( v&ak 7,- K! za diváka/ná-
v&t(vníka akce. 

5. V p&ípad% módních, kade"nick'ch a jin'ch podob-
n'ch p"ehlídek, p&i kter#ch jsou mimo jiné u"ita díla 
také prost&ednictvím v#konn#ch um%lc' $iní autor-
ská odm%na za 1 produkci 3% z celkov'ch náklad) 
za celkovou hudební slo$ku produkce, nejmén( 
v&ak 7,- K! za 1 náv&t(vníka akce. 

6. V p&ípad% hudebních produkcí, kdy k u"ití d%l do-
chází za ú!asti v'konn'ch um(lc) – DJ, kte&í p&i 
sv#ch v#konech p&evá"n% vytvá&ejí $i upravují pro-
st&ednictvím nosi$' a technick#ch za&ízení hudební 
díla, bude autorská odm(na stanovena ve v'&i 6 % 
z hrubé tr$by (bez DPH) nejmén( v&ak 25,-K! za 
diváka. Autorská odm%na ji" zahrnuje pom%r u"ití 
chrán%n#ch a nechrán%n#ch d%l.

7. V p&ípad%, "e v rámci hudební produkce bude u"ito 
samostatn% v $ásti programu i mluvené slovo mající 
charakter slovesného díla (viz $l. III.odst.4.), v#(e od-
m%ny     podle $l.II. a se nav#(í v závislosti na celkové 
délce mluveného slova, a to:  

 do 5 minut - 9%,  
 do 10 minut  - 11,5%,  
 do 15 minut  - 14%,  
 nad 15 min.- 16,5%
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8. a)  V p&ípad% u"ití (viz $l. IV. odst.5) v malém rozsahu (dopl*ující charakter u po&áda-
   né akce), bude v#(e základní sazby odm%ny podle $l. II.a III. nav#(ena o 5%. 

b)  V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního u$ití d(l v'tvarn'ch a architek-
tonick'ch v rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná 
show dle p&edem p&ipraveného konceptu), bez dal&ích hudebních doprovodn'ch 
akcí (nap&. dal(í samostatná hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celkové 
autorské odm%n% podle $l. II. a III. zahrnuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 50%),  

c) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního u"ití d%l v#tvarn#ch a architekto-
nick#ch v rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná show 
dle p&edem p&ipraveného konceptu), ve spojení s dal&í hudební doprovodnou akcí 
(nap&. dopl*ující samostatná hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celkové 
autorské odm%n% podle $l. II. a III. zahrnuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 25%).

 Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

IV.
Pojmy
1. Hudební produkce
 Hudební produkcí se rozumí souvislé vystoupení konané v konkrétním $ase a míst%. Sou-

vislé vystoupení (p&edstavení) konané v jednom dni, na stejném míst% bez vstupného nebo 
se vstupn#m na celou produkci, je pova"ováno za jednu hudební produkci. U.vícedenních 
festival' (a obdobn#ch akcí) konan#ch na stejném míst% bez vstupného nebo se vstupn#m 
na celou dobu festivalu $i jednotlivé dny, je za jednu hudební produkci pova"ováno souvis-
lé vystoupení uskute$n%né v ka"dém dni trvání festivalu. U festival' slo"en#ch z hudebních 
produkcí konan#ch v r'zn#ch $asech nebo na r'zn#ch místech (scénách) se samostatn#m 
vstupn#m se ka"dá z t%chto produkcí pova"uje za samostatné vystoupení.

2. Po!et osob 
 Pokud po&adatel neproká"e po$et náv(t%vník' produkce, bude vodítkem pro v#po$et 

autorské odm%ny bu/ kapacita prostor, to je nejvy((í mo"n# po$et náv(t%vník', kter#m 
má b#t dílo sd%leno, nejmén% v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 1,5 
osoby na 1 m2 u hudebních produkcí konan#ch na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e 
po&adatel do.14 dn) po uskute$n%ní produkce v%rohodn% (tj.doklady od spole$ností za-
ji(+ujících prodej vstupenek, doklady z ú$etnictví po&adatele, doklady od obce inkasující 
poplatky ze vstupného apod.) proká"e celkov' po!et náv&t(vník) produkce (platících 
i neplatících), tj. celkov# po$et osob, kter#m byla díla sd%lena, bude v#po$et autorské 
odm%ny proveden na základ% tohoto po$tu náv(t%vník' (§100 odst. 1 písm. h) zákona 

$..121/2000.Sb. v platném zn%ní). 

3.  Vstupné
a) Vstupn#m (s DPH) se rozumí poplatek, jeho" zaplacením získá náv(t%vník právo ú$astnit 

se kulturní $i spole$enské akce, p&i ní" jsou u"ívána hudební díla. Odli(né pojmenování 
tohoto poplatku (nap&.místenka, ú$astnick# poplatek, klubov# poplatek, $lensk# popla-
tek, poplatek za r'zné slu"by spojené s ú$astí na akci atp.) není podstatné. Oprav*uje-li 
vstupenka náv(t%vníka k ú$asti na vícedenní produkci, vypo$te se vstupné na vystou-
pení (jeden den) tak, "e se celkové vstupné vyd%lí po$tem dn' trvání produkce, na které 
bylo zakoupeno vstupné. 

  Pokud po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní produkce v%rohodn% proká"e v#(i hrubé 
tr"by, tj. celkov# p&íjem z prodaného vstupného bez DPH s uveden#m celkov#m po-
$tem prodan#ch vstupenek (tj. po$et vstupenek od nejvy((í nominální hodnoty a" po 
nulovou hodnotu v$etn% ), bude pro následn# v#po$et autorské odm%ny pou"ita pr'-
m%rná cena vstupenky vypo$ítaná podle této tr"by. Volné vstupenky jsou pova"ovány 
jako vstupenky s nominální hodnotou 30,- K$ (bez DPH) a p&ed v#po$tem pr'm%rného 
vstupného budou p&ipo$ítány k p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

b) V p&ípad%, kdy je hudební produkce prodávána jako sou!ást dal&ích slu$eb (nap&. 
ubytování, stravování, ob$erstvení v$etn% jeho poskytnutí formou rautu $i povinné kon-
zumace, rehabilitace, atp.) nebo je hudební vystoupení pouze dopl#kovou sou!ástí 
jiného programu (tzn. není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu ú$asti, 
tak délky trvání produkce; jako nap&. hudební vystoupení v rámci v#stav a veletrh', p&i 
slavnostech …atp.) a provozovatel nebo jin' zprost"edkovatel této akce neposkytne 
kalkulaci v%cn#ch náklad' spojen#ch se zaji(t%ním této produkce, bude pro v#po$et 
autorské odm%ny stanoveno minimální vstupné ve v#(i 200,- K! na osobu. Poskytne-li 
provozovatel kalkulaci náklad' této produkce, bude v#po$et proveden z t%chto nákla-
d' následujícím zp'sobem: náklady na odm%ny ú$inkujících um%lc' se vyd%lí po$tem 
náv(t%vník' produkce. !ástka p&ipadající na jednoho náv(t%vníka je pova"ována za 
vstupné a autorská odm%na se vypo$te podle sazeb uveden#ch v $l. II, nejmén% v(ak 
podle vstupného ve v#(i 200,- K!. Pokud u"ití hudebních d%l nebude mít pouze dopl-
*ující charakter akce, bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II.

  V p&ípad%, kdy je hudební vystoupení pouze dopl#kovou sou!ástí jiného progra-
mu, na kter' není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovolné nebo vstupné 
je ni$&í ne$ 30,-K! (tzn.není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu ú$asti tak 
délky trvání produkce jako nap&. hudební vystoupení p&i v#stavách a veletrzích, rautech, 
) remních setkáních, slavnostech, …atp.) a nebo kdy$ agentura (pop&. jin# zprost&ed-
kovatel) dodává zákazníkovi hudební produkci (nebo jin# program, jeho" sou$ástí je 
u"ití hudebních d%l), na kterou není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovol-
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né nebo vstupné je ni$&í ne$ 30,-K!, stanoví se autorská odm%na dle p&edcházejícího 
ustanovení. Pokud u"ití hudebních d%l nebude mít pouze dopl*ující charakter akce, 
bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II..

c) U hudebních produkcí, u kter#ch není v)bec vybíráno vstupné a nebo je vstupné 
ni$&í ne$ 30,-K!, vyjma hudebních produkcí spl*ujících charakter podle odstavce b) 
bude postupováno následovn%: 

  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce poskytne kalku-
laci v(cn'ch náklad) spojen'ch se zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská 
odm%na stanovena ve v#(i 7% z p&edlo"en#ch náklad', minimáln% v(ak ve v#(i odpoví-
dající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i do 30,-K! uvedené v $l. II..   

  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce neposkytne kal-
kulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská 
odm%na stanovena ve v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i 
31,-K! uvedené v $l.II..

d) Hudební produkce, na které je vybíráno vstupné dobrovolné !i libovolné, se pova"ují 
za produkce se vstupn#m 30,-K$, vyjma hudebních produkcí spl*ujících charakter pod-
le odstavce b).

e) Pr)m(rné vstupné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' vstupenek ($i jiné-
ho poplatku, na základ% jeho" zaplacení provozovatel umo"*uje ú$ast na hudební pro-
dukci). Sou$et cen jednotliv#ch druh' vstupenek se vyd%lí po$tem druh' vstupenek. 

f) Nep&ihlí"í se ke vstupenkám levn%j(ím ne" 30% z ceny nejdra"(í vstupenky ani k levn%j-
(ím ne" 30,- K$ (tzn. ani k voln#m vstupenkám). K t%mto vstupenkám bude p&ihlédnuto 
jen v p&ípad% prokazateln#ch humanitárních a charitativních produkcí, kdy po$et 
náv(t%vník', kte&í neplatili vstupné tvo&í alespo* 75% z celkového po$tu náv(t%vník' 
akce. 

4.  Slovesné dílo
     Slovesn#m dílem se pro ú$ely tohoto sazebníku rozumí díla literární a dramatická nebo je-

jich $ásti, jako" i adaptace t%chto d%l, nap& scénky, scéná&e, básn%, divadelní hry apod. Za 
slovesné dílo se nepova"ují vstupy konferenciéra $i jin#ch osob, kter#mi se uvádí jednotlivá 
hudební $ísla.

5. Vizuální u$ití
      Vizuálním u"itím se rozumí u"ití d%l z oboru v#tvarného a architektonického (jako jsou 

videoklipy, fotogra) e, videoart, animace, gra) ka, design, malí&ská díla, sv%telná/oh*ová/
vodní $i jiná obdobná show dle p&edem p&ipraveného konceptu, ad hoc scénická architek-
tura a dekorace, v$etn% v#tvarn#ch d%l audiovizuáln% u"it#ch, jako jsou díla kameraman', 
scénograf', kost#mních v#tvarník', st&iha$').

V.
Slevy
1.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po!tu obyvatel obce, ve které je po&ádána hu-

dební produkce, o:   5%  v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
   10% v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
   15% v obcích od 501 do 1 000 obyvatel
   20% v obcích do 500 obyvatel

2.  Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. a III. se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav"e 
licen!ní smlouvu na u"ití hudebních d%l p&i v(ech – nejmén% v(ak p%ti samostatn#ch hu-
debních produkcích ve smluvním období. Uzav&ení licen$ní smlouvy s 5% slevou je mo"né 
i pro jednotlivá turné, pokud se v jejich rámci uskute$ní nejmén% 5 samostatn#ch produkcí.

3.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem opráv-

n%n#ch nositel' práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového listu skladeb (tj. celé 
názvy skladeb v$etn% uvedení jmen autor' a v p&ípad% textu tak i jména autor' textu) v%rn% 
odrá"ejícího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na 
uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své zá-
vazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti a v souladu s autorsk#m zákonem. V p"ípad(, $e 
repertoárov' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména autor)/texta") u$it'ch 
skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%.

4.   V p&ípad%, "e po&ádaná produkce bude mít v'chovn' nekomer!ní charakter a bude ur-
$ena pro základní a st&ední (koly a jiná (kolní $i p&ed(kolní za&ízení, v#chovné $i jiné ústavy 
sociální pé$e , bude provozovateli poskytnuta sleva ve v#(i 5%.    

5. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s.p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6 .zá-
kona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochází p&i 
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v#konu podnikání nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití 
hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po&ádané akce, hospodá&skému $i ob-
chodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné objektivní a prokazatelné p&í$iny). 

6. V p"ípad( prokazatelného rozsahu chrán(n'ch a nechrán(n'ch d(l (tj. na základ% 
dodan#ch seznam' u"it#ch skladeb od jednotliv#ch v#konn#ch um%lc') v rámci konané 
hudební produkce za ú$asti v%t(ího po$tu v#konn#ch um%lc' (tj. hud. skupin, interpret', ... 
apod.) je mo"né poskytnout následující slevy ve v#(i:

pom(r nechrán(n'ch 
d(l v rámci 

celé produkce

v'&e 
poskytnuté slevy

pom(r nechrán(n'ch 
d(l v rámci 

celé produkce

v'&e 
poskytnuté slevy

do 10%do 10% 0%0% 51-60%51-60% 25%25%
11-20%11-20% 5%5% 61-70%61-70% 30%30%
21-30%21-30% 10%10% 71-80%71-80% 35%35%
31-40%31-40% 15%15% 81-99%81-99% 40%40%
41-50%41-50% 20%20%   

 V p&ípad%, "e se bude jednat o jednorázovou hudební produkci s p&esn% rozd%len#m hu-
debním vystoupením na $ást, kdy vystupují p&edkapely $i jiní interpreti a na $ást, která pat&í 
hlavnímu v#konnému um%lci (um%lc'm), tak pom%r rozd%lení autorské odm%ny za celou 
hudební produkci $iní 25% na 1. !ást hudební produkce a 75% na hlavního v'konného 
um(lce (hlavní um(lce). V rámci t%chto pom%r' je mo"né i zohlednit rozsah chrán%n#ch 
a.nechrán%n#ch skladeb u"it#ch v rámci celé hudební produkce dle v#(e uvedené tabulky. 

7. Uplatn%ní slev
     Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky po uplatn(-

ní p"edcházející slevy).

VI.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjedná-
no jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011
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I.
P)sobnost sazebníku
Tento sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny 
za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudeb-
ních d%l s textem nebo bez textu $iv( provád(n'ch v'-
konn'mi um(lci p"i koncertech z oblasti vá$né hud-
by !i prost"ednictvím reproduk!ních za"ízení. 
Tento sazebník se nevztahuje na provozování hudeb-
ních d%l z oblasti populární hudby.

II.
Autorská odm(na
Autorská odm(na stanovená podle místa po"ádání 
nebo po!tu osob a pr)m(rného vstupného – viz ní$e   
1.  Pro koncerty komorní hudby, p&i kter#ch v rámci 

provozování chrán%ného hudebního díla ú$inku-
je nejv'&e 9 v'konn'ch um(lc) (tzn. hrá$' na 
nástroje a sólov#ch zp%vák'), koncerty p%veck#ch 
sbor' (p%veck# sbor je pova"ován za jednoho v#-
konného um%lce) nebo pro hudební produkce p&i 
nich" jsou díla u"ita prost&ednictvím reproduk$ních 
za&ízení platí následující autorské odm%ny: 

Tabulka 1

po!et 
osob

pr)m(rn( vstupné bez DPH v K!
do 30,-/** do 50,- do 70,- do 100,- do 150,- do 200,- do 250,- do 300,- do 350,- do 400,-

sazba autorské odm(ny v K!
50 343 513 671 944 1 242 1 536 1 827 2 110 2 387 2 661

100 673 1 006 1 192 1 553 2 145 2 732 3 309 3 872 4 425 4 971
150 906 1 202 1 547 2 105 2 913 3 752 4 571 5 378 6 170 6 947
200 1 126 1 490 1 944 2 623 3 752 4 856 5 944 7 011 8 058 9 083
250 1 264 1 693 2 236 3 044 4 382 5 697 6 988 8 251 9 497 10 715
300 1 432 1 956 2 603 3 299 5 156 6 719 8 251 9 759 10 425 12 683
400 1 709 2 373 3 195 4 413 6 425 8 402 10 342 12 245 14 110 15 939
500 1 950 2 754 3 718 5 156 7 534 9 874 12 168 14 415 16 619 18 780
600 2 152 3 070 4 163 5 789 8 486 11 132 13 728 16 272 18 768 21 210
800 2 731 3 939 5 370 7 501 10 795 14 491 17 885 21 213 24 471 27 663

1 300 4 118 6 013 8 247 12 068 17 078 22 482 27 775 28 301 38 038 43 002
2 000 5 548 8 406 11 769 16 814 23 540 30 266 36 990 43 716 50 441 58 849

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 500 míst se p"ipo!te K!
 980 1 430 1 959 2 741 4 035 5 314 6 557 7 785 8 978 10 155

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.  
/** Nevztahuje se na produkce podle $l.IV.$l.3.písm. b)
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po!et 
osob

pr)m(rn( vstupné bez DPH v K!
za ka$d'ch dal&ích 
100,-K! se p"ipo!tedo 450,- do 500,- do 600,- do 700,- do 800,- do 900,- do 1 000,-

sazba autorské odm(ny v K!
50 2 928 3 249 3 734 4 267 4 791 5 304 5 804 464

100 5 504 6 025 6 903 8 163 9 203 10 217 11 213 898
150 7 710 8 456 10 002 11 507 12 987 14 437 15 857 1 268
200 10 090 11 075 13 113 14 399 17 090 18 976 20 849 1 669
250 11 907 13 076 15 493 17 856 20 176 22 695 24 714 1 974
300 14 102 15 686 18 359 21 171 23 925 26 293 29 256 2 341
400 17 736 19 486 23 092 26 657 30 131 33 533 37 232 2 977
500 20 894 23 027 27 247 31 435 37 305 39 953 44 366 3 549
600 23 605 25 948 30 788 35 528 40 572 45 617 50 660 4 053
800 30 789 33 847 40 572 47 297 54 023 60 749 67 474 5 397

1 300 49 399 54 864 65 794 76 722 87 651 98 580 109 509 8 760
2 000 67 256 75 662 84 070 92 476 100 883 117 697 126 105 16 814

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 500 míst se p"ipo!te K!
 11 416 12 677 15 200 17 721 20 243 22 765 25 287 16 814

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

2.  Pro koncerty, p&i nich" ú$inkuje v rámci provozování alespo* jednoho chrán%ného hudebního díla více ne$ 9 v'konn'ch um(lc) 
a sborové koncerty s doprovodem více ne" devíti v#konn#ch um%lc' (instrumentalist'), platí následující autorské odm%ny
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Tabulka 2

po!et 
osob

pr)m(rn( vstupné bez DPH v K!
do 30,-/** do 50,- do 70,- do 100,- do 150,- do 200,- do 250,- do 300,- do 350,- do 400,-

sazba autorské odm(ny v K!
50 413 513 806 1 133 1 492 1 845 2 190 2 533 2 866 2 982

100 808 1 006 1 431 1 863 2 574 3 279 3 972 4 647 5 318 5 964
150 1 087 1 202 1 856 2 525 3 498 4 501 5 486 6 454 7 402 8 336
200 1 295 1 713 2 236 3 016 4 315 5 584 6 834 8 064 9 667 11 505
250 1 455 1 947 2 569 3 501 5 040 6 550 8 037 9 489 11 395 12 856
300 1 645 2 250 2 993 3 794 5 928 7 726 9 489 11 224 12 509 15 220
400 1 966 2 730 3 676 5 076 7 389 9 663 11 823 14 082 16 227 18 330
500 2 242 3 167 4 275 5 928 8 663 11 354 13 990 16 577 19 113 21 596
600 2 473 3 530 4 787 5 983 9 759 12 802 15 788 18 714 21 582 24 392
800 3 142 4 529 6 176 8 625 12 413 16 664 20 569 24 388 28 142 31 813

1 300 4 458 6 483 8 865 12 408 18 282 24 039 29 684 35 223 40 630 45 931
2 000 5 919 8 743 12 105 17 150 25 557 33 965 42 371 50 778 59 185 67 592

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 500 míst se p"ipo!te K!
 1 129 1 648 2 253 3 152 4 648 6 113 7 549 8 953 10 332 11 678

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.                              
/** Nevztahuje na produkce podle $l.IV.$l.3.písm. b)
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po!et 
osob

pr)m(rn( vstupné bez DPH v K! za ka$d'ch 
dal&ích 100,-K! 

se p"ipo!te
do 450,- do 500,- do 600,- do 700,- do 800,- do 900,- do 1 000,-

sazba autorské odm(ny v K!
50 3 513 3 900 4 481 5 119 5 748 6 365 6 965 556

100 6 604 7 232 8 282 9 796 11 043 12 261 13 455 1 076
150 9 250 10 148 12 003 13 809 15 584 17 323 19 028 1 521
200 12 107 13 291 15 734 17 195 20 471 22 770 25 020 2 001
250 14 288 15 691 18 591 21 427 24 211 27 231 29 597 2 367
300 16 921 18 822 22 031 25 403 28 709 30 339 35 108 2 808
400 20 396 22 407 26 556 30 654 34 649 38 560 42 814 3 425
500 24 030 26 411 31 335 36 150 42 059 45 946 51 022 4 081
600 27 144 29 842 35 406 40 858 46 659 52 460 58 261 4 662
800 35 408 38 925 46 659 54 393 62 127 69 861 77 597 6 209

1 300 51 638 57 591 68 747 80 156 91 564 102 973 114 379 9 150
2 000 75 998 84 406 92 813 101 220 109 627 118 033 126 441 25 221

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 500 míst se p"ipo!te K!
 13 133 14 997 17 477 20 378 23 278 26 179 29 079 25 221

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

V p"ípad(, $e provozovatel neoznámí v!as (p&ed konáním koncertu) informace pot&ebné pro stanovení v#(e autorské odm%ny 
(tzn. po$et v#konn#ch um%lc', seznam  skladeb nebo pokud po$et ú$inkujících není z&ejm# z programu koncertu),  bude pou$ita 
tabulka !. 2 (více ne" dev%t v#konn#ch um%lc') tohoto sazebníku.

Autorská odm(na se vypo!ítává za ka$dou hudební produkci chrán(n'ch hudebních d(l.

III.
Pojmy
1.  Hudební produkce
 Hudební produkcí se rozumí souvislé vystoupení konané v konkrétním $ase a míst%. Souvislé vystoupení (p&edstavení) konané 

v.jednom dni, na stejném míst%  bez vstupného nebo se vstupn#m na celou produkci, je  pova"ováno za jednu hudební produkci. 
U vícedenních festival' (a obdobn#ch akcí) konan#ch na stejném míst% bez vstupného nebo se vstupn#m na celou dobu festivalu 
$i jednotlivé dny, je za jednu hudební produkci pova"ováno souvislé vystoupení uskute$n%né v ka"dém dni trvání festivalu. U .fes-

tival' slo"en#ch z hudebních produkcí konan#ch 
v . r'zn#ch $asech nebo na r'zn#ch místech (scé-
nách) se samostatn#m vstupn#m se ka"dá z t%chto 
produkcí pova"uje za samostatné vystoupení.

2.  Po!et osob 
 Pokud po&adatel neproká"e po$et náv(t%vník' pro-

dukce, bude vodítkem pro v#po$et autorské odm%-
ny bu/ kapacita prostor, to je nejvy((í mo"n# po$et 
náv(t%vník', kter#m má b#t dílo sd%leno, nejmén% 
v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnu-
tí, nebo 1,5 osoby na 1 m2  u hudebních produkcí 
konan#ch na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e 
po&adatel do 14 dn)  po uskute$n%ní produkce 
v%rohodn% (tj.doklady od spole$ností zaji(+ujících 
prodej vstupenek, doklady z ú$etnictví po&adatele, 
doklady od obce inkasující poplatky ze vstupného 
apod.) proká"e celkov' po!et  náv&t(vník) pro-
dukce (platících i . neplatících), tj. celkov# po$et 
osob, kter#m byla díla sd%lena, bude v#po$et autor-
ské odm%ny proveden na základ% tohoto po$tu ná-
v(t%vník' (§100 odst. 1 písm.h) zákona $. 121/2000 
Sb. v platném zn%ní). 

3.  Vstupné
a)  Vstupn#m (bez DPH) se rozumí poplatek, jeho" 

zaplacením získá náv(t%vník právo ú$astnit se 
kulturní $i spole$enské akce, p&i ní" jsou u"ívá-
na hudební díla. Odli(né pojmenování tohoto 
poplatku ( nap&.místenka, ú$astnick# poplatek, 
klubov# poplatek, $lensk# poplatek, poplatek za 
r'zné slu"by spojené s ú$astí na akci  atp.) není 
podstatné.  Oprav*uje-li vstupenka náv(t%vní-
ka k ú$asti na vícedenní produkci, vypo$te se 
vstupné na vystoupení (jeden den) tak, "e se 
celkové vstupné vyd%lí po$tem dn' trvání pro-
dukce, na které bylo zakoupeno vstupné. 

  Pokud po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní pro-
dukce v%rohodn% proká"e v#(i hrubé tr"by, tj. 
celkov# p&íjem z prodaného vstupného bez DPH 
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s uveden#m celkov#m po$tem prodan#ch vstupenek ( tj. po$et vstupenek od nejvy((í 
nominální hodnoty a" po nulovou hodnotu v$etn% ), bude pro následn# v#po$et autor-
ské odm%ny pou"ita pr'm%rná cena vstupenky vypo$ítaná podle této tr"by. Volné vstu-
penky jsou pova"ovány jako vstupenky s nominální hodnotou 30,- K$ (bez DPH) a.p&ed 
v#po$tem pr'm%rného vstupného budou p&ipo$ítány k p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

b)  V p&ípad%, kdy je hudební produkce prodávána jako sou!ást dal&ích slu$eb (nap&.
ubytování, stravování, ob$erstvení v$etn% jeho poskytnutí formou rautu $i povinné 
konzumace, rehabilitace, atp.) nebo je hudební vystoupení pouze dopl#kovou 
sou!ástí jiného programu (tzn. není podstatou programu akce, jak z hlediska moti-
vu ú$asti, tak délky trvání produkce; jako nap&. hudební vystoupení  v rámci  v#stav 
a veletrh', p&i slavnostech, …atp.) a provozovatel nebo jin' zprost"edkovatel této 
akce neposkytne kalkulaci v%cn#ch náklad' spojen#ch se zaji(t%ním této produkce, 
bude pro v#po$et autorské odm%ny stanoveno minimální vstupné ve v#(i 200,- K! na 
osobu. Poskytne-li provozovatel kalkulaci náklad' této produkce, bude v#po$et prove-
den z t%chto náklad' následujícím zp'sobem: náklady na odm%ny ú$inkujících um%lc' 
se vyd%lí po$tem náv(t%vník' produkce. !ástka p&ipadající na jednoho náv(t%vníka je 
pova"ována za vstupné a autorská odm%na se vypo$te podle sazeb uveden#ch v $l. II, 
nejmén% v(ak podle  vstupného ve v#(i 200,- K!. Pokud u"ití hudebních d%l nebude 
mít pouze dopl*ující charakter akce, bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb 
uveden#ch v $l. II. .Tab 1. 

  V p&ípad%, kdy je hudební vystoupení pouze dopl#kovou sou!ástí jiného progra-
mu, na kter' není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovolné nebo vstupné 
je ni$&í ne$ 30,-K! (tzn. není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu ú$asti tak 
délky trvání produkce jako nap&. hudební vystoupení p&i v#stavách a veletrzích, rautech, 
) remních setkáních, slavnostech …atp.) a nebo kdy$ agentura (pop&. jin# zprost&ed-
kovatel) dodává zákazníkovi hudební produkci (nebo jin# program, jeho" sou$ástí je 
u"ití hudebních d%l), na kterou není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovol-
né nebo vstupné je ni$&í ne$ 30,-K!, stanoví se autorská odm%na dle p&edcházejícího 
ustanovení. Pokud  u"ití hudebních d%l nebude mít pouze dopl*ující charakter akce, 
bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II.. tab 1.

c)  Hudební produkce, u kter#ch není v)bec vybíráno vstupné a nebo je vstupné ni$&í 
ne$ 30,-K!, vyjma hudebních produkcí spl*ujících charakter podle odstavce b) bude 
postupováno následovn%:  

  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce poskytne kalku-
laci v(cn'ch náklad) spojen'ch se zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská 

odm%na stanovena ve v#(i 7% z p&edlo"en#ch náklad', minimáln% v(ak ve v#(i odpoví-
dající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i do 30,-K! uvedené v $l. II.. 

    
  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce neposkytne kal-

kulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská 
odm%na stanovena ve v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i 
31,-K! uvedené v $l.II..

d)  Hudební produkce, na které je vybíráno vstupné dobrovolné !i libovolné, se pova"ují 
za produkce se vstupn#m 30,-K$, vyjma hudebních produkcí spl*ujících charakter pod-
le odstavce b).

e)  Pr)m(rné vstupné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' vstupenek ($i jiné-
ho poplatku, na základ% jeho" zaplacení provozovatel umo"*uje ú$ast na hudební pro-
dukci). Sou$et cen jednotliv#ch druh' vstupenek se vyd%lí po$tem druh' vstupenek. 

  Nep&ihlí"í se ke vstupenkám levn%j(ím  ne" 30% z ceny nejdra"(í vstupenky ani k levn%j-
(ím ne" 30,- K$ (tzn. ani k voln#m vstupenkám). K t%mto vstupenkám bude p&ihlédnuto 
jen v p&ípad% prokazateln#ch humanitárních a charitativních produkcí, kdy po$et 
náv(t%vník', kte&í neplatili vstupné tvo&í alespo* 75% z celkového po$tu náv(t%vník' 
akce. 

IV.
Slevy
1.  Jednotlivá díla

1.1. Pokud je na programu koncertu mén% ne" deset skladeb, v#(e autorské odm%ny pro  
poskytnutí licence pro u"ití se sni"uje p&i provedení 
a)  dvou chrán%n#ch d%l o 20% 
b) jednoho chrán%ného díla o 40%   

1.2. Pokud je na programu koncertu deset a více skladeb v#(e autorské odm%ny se sni"uje o:
a)  10 % p&i poskytnutí licence p&i uvedení nejv#(e 2 nechrán%n#ch hudebních d%l
b)  20 % p&i poskytnutí licence p&i uvedení nejv#(e 3 a" 4 nechrán%n#ch hudebních d%l
c)  30 % p&i poskytnutí licence p&i uvedení nejv#(e 5 a" 6 nechrán%n#ch hudebních d%l
d)  40 % p&i poskytnutí licence p&i uvedení 7 a více nechrán%n#ch hudebních d%l

1.3.  Sazby autorsk#ch odm%n pro kapacity do 300 míst a vstupné do 50,- K$  uvedené v.ta-
bulce 1 tohoto sazebníku se sni"ují u koncert' s maximáln% dv%ma v#konn#mi um%lci 
o 20% a u koncert' s maximáln% $ty&mi v#konn#mi um%lci o 10%. 

Pís*ov# cyklus a cyklické formy instrumentální jsou pova"ovány z hlediska tohoto 
sazebníku za jedno hudební dílo.
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Slevy podle odst. 1.1., 1.2. a 1.3. se neposkytují, jestli"e je ud%lena licence provozovateli 
koncertu, jeho" program tvo&í pouze a v#hradn% dv% nebo jedno chrán%né dílo.

1.4.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po$tu obyvatel obce, ve které je po&ádána 
hudební produkce o:

       5% v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
     10% v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
     15% v obcích od 501 do 1 000 obyvatel
     20% v obcích do 500 obyvatel

2. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, 
 o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem opráv-

n%n#ch nositel' práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového listu skladeb ( tj. celé 
názvy skladeb v$etn% uvedení jmen autor' a v p&ípad% textu tak i jména autor' textu) v%rn% 
odrá"ejícího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na 
uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své zá-
vazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti  a v souladu s autorsk#m zákonem. V p"ípad(, $e 
repertoárov' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména autor)/texta") u$it'ch 
skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%.       

3. Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav&e licen$ní 
smlouvu na u"ití hudebních d%l p&i v(ech – nejmén% v(ak 5 – samostatn#ch hudebních 
produkcích ve smluvním období. Uzav&ení licen$ní smlouvy s 5% slevou je mo"né i pro 
dlouhodobé festivaly $i  turné, pokud se v jejich rámci uskute$ní nejmén% 5 samostatn#ch 
produkcí.

4.  V p&ípad%, "e po&ádaná produkce bude mít v'chovn' nekomer!ní charakter a bude ur-
$ena  pro základní a st&ední (koly a jiná (kolní $i p&ed(kolní za&ízení, v#chovné $i jiné ústavy 
sociální pé$e , bude provozovateli poskytnuta sleva ve v#(i 5%.

5.   P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena  s.p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6 
zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochází 
p&i v#konu podnikání $i jiné podnikatelské $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no 
nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l ( nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po-
&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné 
objektivní a prokazatelné p&í$iny). 

6.  Pokud jsou u$ita díla prost"ednictvím technick'ch za"ízení a jedná se o jednorázovou 
produkci, bude v#po$et autorské odm%ny proveden podle  $l. II. Tabulka 1. V p&ípad%, "e se 
jedná o u"ití d%l prost&ednictvím technick#ch za&ízení charakterem  pouze jako podkresová 
hudba p&i dlouhodob%j(ích v#stavách $i podobn#ch akcích, bude autorská odm(na vy-
po!ítána dle Sazebníku R-!ást II. 

7.  Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-

cházející slev).

V.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i  nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjed-
náno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011.



Opakovaná hudební produkce

Opakované produkce - do 5 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 971  1 278  1 574  2 179  3 070  878  
$tvrtletn% 2 612  3 438  4 238  5 863  8 263  2 445  
ro$n% 9 377  12 351  15 217  21 055  29 665  9 285  
do 100 osob m%sí$n% 1 866  2 480  3 055  4 227  5 955  1 754  
$tvrtletn% 5 023  6 676  8 224  11 374  16 030  4 995  
ro$n% 18 035  23 967  29 525  40 842  57 545  18 945  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 697  824  950  1 330  1 850  702  
$tvrtletn% 1 994  2 358  2 720  3 808  5 299  2 121  
ro$n% 7 601  8 982  10 364  14 510  20 188  8 077  

Opakované produkce - do 10 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,- K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 1 848  2 433  3 000  4 149  5 848  1 719  
$tvrtletn% 4 976  6 556  8 082  11 179  15 753  4 913  
ro$n% 17 862  23 513  28 993  40 090  56 512  15 503  
do 100 osob m%sí$n% 3 691  4 859  5 994  7 389  9 707  3 501  
$tvrtletn% 9 939  13 092  16 146  19 910  26 124  10 012  
ro$n% 35 667  46 960  57 954  71 503  93 853  37 807  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 1 393  1 647  1 901  2 660  3 700  1 480  
$tvrtletn% 3 989  4 717  5 441  7 618  10 600  4 240  
ro$n% 15 200  17 966  20 728  28 785  40 211  16 085  

I.
P)sobnost sazebníku
Tento sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny 
za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování hudeb-
ních d%l s textem nebo bez textu $iv( provád(n'ch 
v'konn'mi um(lci p"i pravideln'ch (opakovan'ch) 
$iv'ch hudebních produkcích k poslechu nebo k.tan-
ci (nap&.koncertech, tane$ních zábavách, plesech, tzv. 
tafel music, varietních a kabaretních programech a po-
dobn#ch akcích).

Tento sazebník se nevztahuje na provozování hudeb-
ních d%l z oblasti vá"né hudby.

II.
Autorská odm(na
1. Opakovanou (pravidelnou) hudební produkcí se 

rozumí produkce po"ádaná na stejném míst( za 
stejn'ch podmínek. 

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem  DILIA – 
divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. zastu-
puje OSA od 1.6.2010 i autory slovesn#ch d%l, která 
budou u"ita v rámci provozování hudebních d%l.

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem Ochran-
ná organizace autorská - Sdru"ení autor' d%l v#-
tvarného um%ní, architektury a obrazové slo"ky  
audiovizuálních d%l, o.s., (OOA-S) zastupuje OSA od  
1.1.2011 i autory v#tvarn#ch a architektonick#ch 
d%l, která budou u"ita v rámci provozování hudeb-
ních d%l (dále jen „vizuální u"ití“).
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Opakovaná hudební produkce

Opakované produkce – do 15 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/ vstupné do 30.-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,- K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 2 765  3 642  4 494  6 211  8 756  2 580  
$tvrtletn% 7 444  9 808  12 095  16 724  23 563  7 368  
ro$n% 26 712  35 170  43 403  59 981  84 568  27 857  
do 100 osob m%sí$n% 5 524  7 274  8 976  11 075  14 548  5 245  
$tvrtletn% 14 865  19 587  24 154  29 820  39 185  14 892  
ro$n% 53 352  70 241  86 684  107 078  140 532           56 587  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 2 090  2 471  2 849  3 625  5 181  2 072  
$tvrtletn% 5 985  7 074  8 162  10 383  14 839  5 936  
ro$n% 22 800  26 946  31 092  39 555  56 529  22 611  

Opakované produkce – do 20 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 3 677  4 842  5 975  8 257  11 641            3 441  
$tvrtletn% 9 898  13 040  16 081  22 237  31 331            9 824  
ro$n% 35 568  46 829  57 788  79 859  112 593           37 060  
do 100 osob m%sí$n% 7 347  9 673  11 937  14 742  19 364            6 978  
$tvrtletn% 19 771  26 046  32 118  39 513  52 159           19 899  
ro$n% 71 037  93 523  115 410  142 538  187 044           75 283  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 2 647  3 128  3 609  4 826  6 881            2 753  
$tvrtletn% 7 582  8 959  10 338  13 929  19 609            7 837  
ro$n% 28 879  34 132  39 382  52 118  75 117           30 047  
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Opakované produkce - do 25 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 4 585  6 037  7 449  10 295  14 513            4 301  
$tvrtletn% 12 339  16 257  20 046  27 721  39 054           12 280  
ro$n% 44 337  58 369  72 029  99 534  140 324           46 327  
do 100 osob m%sí$n% 9 160  11 748  14 880  18 401  24 162            8 702  
$tvrtletn% 24 646  32 468  40 038  49 545  64 981           24 872  
ro$n% 88 548  116 571  143 849  177 884  233 391           93 895  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 3 310  3 956  4 512  6 021  8 582            3 432  
$tvrtletn% 9 477  11 332  12 924  17 157  24 563            9 824  
ro$n% 36 100  43 170  49 229  65 001  93 066           37 226  

Opakované produkce - nad 25 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 5 490  7 228  8 919  12 326  17 375            5 181  
$tvrtletn% 14 769  19 455  23 990  33 174  46 734           14 799  
ro$n% 53 055  69 845  86 184  119 092  167 893           55 840  
do 100 osob m%sí$n% 10 966  14 437  17 815  22 055  28 958           10 468  
$tvrtletn% 29 499  38 806  47 916  59 362  77 976           29 847  
ro$n% 105 959  139 489  172 121  213 112  279 572          112 922  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 3 960  4 693  5 274  7 212  10 282  4 112  
$tvrtletn% 11 339  13 439  15 102  20 544  29 288  11 717  
ro$n% 43 197  51 197  57 530  77 826  111 432  44 573  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

Autorská odm%na za období dvou m%síc' je stanovena sou$tem dvou m%sí$ních sazeb. Autorská odm%na za období od $ty& do jede-
nácti m%síc' se vypo$te jako odpovídající po$et dvanáctin ro$ní sazby (ro$ní sazbu autorské odm%ny vyd%líme dvanácti a v#sledek 
vynásobíme po$tem m%síc').

Opakovaná hudební produkce

31

3/5

O

pokra$ování ze str. 2/5 sazebníku  >>>   



Opakovaná hudební produkce

32

4/5

O

2.   V p&ípad%, "e v rámci hudební produkce bude u"ito samostatn% v $ásti programu i mluvené 
slovo mající charakter slovesného díla (viz $l. III.odst.4.), v#(e odm%ny     podle $l.II. a se na-
v#(í v závislosti na celkové délce mluveného slova, a to :  

 do 5 minut  - 9%,  
 do 10 minut  - 11,5%,  
 do 15 minut  - 14%,  
 nad 15 minut  - 16,5%

3. a) V p&ípad% u"ití (viz $l. III. odst.5) v malém rozsahu (dopl*ující charakter u po&ádané 
  akce), bude v#(e základní sazby odm%ny podle $l. II.  nav#(ena  o 5%, 

b) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního u"ití d%l v#tvarn#ch a architek-
tonick#ch v rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná 
show dle p&edem p&ipraveného konceptu), bez dal&ích hudebních doprovodn'ch 
akcí (nap&. dal(í samostatná hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celko-
vé autorské odm%n% podle $l. II. zahrnuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 50%),  

c) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního u"ití d%l v#tvarn#ch a architekto-
nick#ch v rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná show 
dle p&edem p&ipraveného konceptu), ve spojení s dal&í hudební doprovodnou akcí 
(nap&. dopl*ující samostatná hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celko-
vé autorské odm%n% podle $l. II. zahrnuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 25%).  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%. 

III.
Pojmy
1. Hudební produkce
 Hudební produkcí se rozumí souvislé vystoupení konané v konkrétním $ase a míst%. Souvis-

lé vystoupení (p&edstavení) konané v jednom dni, na stejném míst% bez vstupného nebo se 
vstupn#m na celou produkci, je pova"ováno za jednu hudební produkci. 

2. Po!et osob
 Pokud po&adatel neproká"e po$et náv(t%vník' produkce, bude vodítkem pro v#po$et au-

torské odm%ny bu/ kapacita prostor, to je nejvy((í mo"n# po$et náv(t%vník', kter#m má 
b#t dílo sd%leno, nejmén% v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 1,5 oso-
by na 1 m2  u hudebních produkcí konan#ch na voln#ch prostranstvích.

3. Vstupné
a)  Vstupn#m (s DPH) se rozumí poplatek, jeho" zaplacením získá náv(t%vník právo ú$astnit 

se kulturní $i spole$enské akce, p&i ní" jsou u"ívána hudební díla. Odli(né pojmenování 
tohoto poplatku (nap&.místenka, ú$astnick# poplatek, klubov# poplatek, $lensk# popla-
tek, poplatek za r'zné slu"by spojené s ú$astí na akci atp.) není podstatné. 

  Pokud po&adatel v%rohodn% proká"e v#(i hrubé tr"by za del(í $asové období, tj. celkov# 
p&íjem z prodaného vstupného bez DPH s uveden#m celkov#m po$tem vstupenek (tj. 
po$et vstupenek od nejvy((í nominální hodnoty a" po nulovou hodnotu v$etn% ), bude 
pro následn# v#po$et autorské odm%ny pou"ita pr'm%rná cena vstupenky vypo$ítaná 
podle této tr"by. Volné vstupenky jsou pova"ovány jako vstupenky s nominální hod-
notou 30,- K$ (bez DPH) a p&ed v#po$tem pr'm%rného vstupného budou p&ipo$ítány 
k.p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

b)  Hudební produkce, u kter#ch není vybíráno vstupné a nebo je vstupné ni$&í ne$ 
30,-.K!, se pokládají za produkce se vstupn'm 30,-K!.

c)  Hudební produkce, na které je vybíráno vstupné dobrovolné !i libovolné, se pova$u-
jí za produkce se vstupn'm 30,-K!.

d)  Pr)m(rné vstupné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' vstupenek ($i jiné-
ho poplatku, na základ% jeho" zaplacení provozovatel umo"*uje ú$ast na hudební pro-
dukci). Sou$et cen jednotliv#ch druh' vstupenek se vyd%lí po$tem druh' vstupenek. 

  Nep&ihlí"í se ke vstupenkám levn%j(ím ne" 30% z ceny nejdra"(í vstupenky ani k levn%j-
(ím ne" 30,- K$ (tzn. ani k voln#m vstupenkám). K.t%mto vstupenkám bude p&ihlédnuto 
jen v p&ípad% prokazateln#ch humanitárních a charitativních produkcí, kdy po$et 
náv(t%vník', kte&í neplatili vstupné tvo&í alespo* 75% z celkového po$tu náv(t%vník' 
akce. 

e)  P"i opakovan'ch produkcích se pr'm%rné vstupné na smluvní období (v p&ípad%, "e 
je na jednotlivé produkce ve smluvním období r'zná v#(e vstupného) vypo$ítává ná-
sledovn%:

  Sou$et pr'm%rn#ch vstupn#ch na jednotlivé produkce se vyd%lí po$tem produkcí.

  P"íklad: 
  5 produkcí s pr'm%rn#m vstupn#m  50,- K$ = 250,- K$
  5 produkcí s pr'm%rn#m vstupn#m 100,- K$ = 500,- K$
  5 produkcí s pr'm%rn#m vstupn#m 120,- K$ = 600,- K$

  1.350,- K$ (sou$et pr'm%rn#ch vstupn#ch za v(echny produkce): 
  15 (po$et produkcí) = 90,- K$ (pr'm%rné vstupné).
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4.  Slovesné dílo
        Slovesn#m dílem se pro ú$ely tohoto sazebníku rozumí díla literární a dramatická nebo je-

jich $ásti, jako" i adaptace t%chto d%l, nap& scénky, scéná&e, básn%, divadelní hry apod. Za 
slovesné dílo se nepova"ují vstupy konferenciéra $i jin#ch osob, kter#mi se uvádí jednotlivá 
hudební $ísla.

5. Vizuální u$ití
 Vizuálním u"itím se rozumí u"ití d%l z oboru v#tvarného a architektonického (jako jsou 

videoklipy, fotogra) e, videoart, animace, gra) ka, design, malí&ská díla, sv%telná/oh*ová/
vodní $i jiná obdobná show dle p&edem p&ipraveného konceptu, ad hoc scénická architek-
tura a dekorace, v$etn% v#tvarn#ch d%l audiovizuáln% u"it#ch, jako jsou díla kameraman', 
scénograf', kost#mních v#tvarník', st&iha$').

IV.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po!tu obyvatel obce, ve které je po&ádána hu-

dební produkce, o:
    5% v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
  10% v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
  15% v obcích od 501 do 1 000 obyvatel
  20% v obcích do 500 obyvatel

2.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem opráv-

n%n#ch nositel' práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového listu skladeb (tj. celé 
názvy skladeb v$etn% uvedení jmen autor' a v p&ípad% textu tak i jména autor' textu) v%rn% 
odrá"ejícího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na 
uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své zá-
vazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti a v souladu s autorsk#m zákonem. V p"ípad(, $e 
repertoárov' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména autor)/texta") u$it'ch 
skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%.      

3.  V p&ípad%, "e po&ádaná produkce bude mít v'chovn' nekomer!ní charakter a bude ur-
$ena pro základní a st&ední (koly a jiná (kolní $i p&ed(kolní za&ízení, v#chovné $i jiné ústavy 
sociální pé$e, bude provozovateli poskytnuta sleva ve v#(i 5%.    

4. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 

zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 
6.zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedo-
chází p&i v#konu podnikání $i jiné v#d%le$né $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no 
nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po-
&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné 
objektivní a prokazatelné p&í$iny). 

5. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky po uplatn(-

ní p"edcházející slevy).

V.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjedná-
no jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011. 



I.
P)sobnost sazebníku
Tento sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské od-
m%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozování 
hudebních d%l s textem nebo bez textu ze zvukov'ch 
a zvukov( obrazov'ch záznam) p"i hudebních pro-
dukcích k poslechu nebo k tanci ( nap&. diskotékách, 
videodiskotékách, hudebních klubech, karaoke, variet-
ních a kabaretních programech, módních p&ehlídkách, 
slavnostech, ) remních a podobn#ch akcích).

Diskotékou (videodiskotékou, rockotékou, techno par-
ty apod.) se rozumí ve&ejná hudební produkce spo$íva-
jící v. u"ití hudebních d%l a reprodukovaná zcela nebo 
p&evá"n% ze zvukov#ch nebo zvukov% obrazov#ch zá-
znam', jejich" v#b%r a po&adí jsou obvykle ovliv*ovány.

Na základ% smlouvy s kolektivním správcem Ochranná 
organizace autorská - Sdru"ení autor' d%l v#tvarného 
um%ní, architektury a obrazové slo"ky  audiovizuálních 
d%l, o.s., (OOA-S) zastupuje OSA od 1.1.2011 i autory 
v#tvarn#ch a architektonick#ch d%l, která budou u"ita 
v rámci provozování hudebních d%l (dále jen „vizuální 
u"ití“). 

II.
Autorská odm(na 
A.  SAZBY AUTORSK0CH ODM1N PRO JEDNOTLIVÉ PRODUKCE

kapacita 
prostor
- po$et 

osob do

pr)m(rné vstupné bez DPH v K!

do
 30,-/**

31 - 51 - 71 - 101 - 151 - 201 - 251 - 301 - 351 - za ka"d#ch 
dal(ích 

zapo$at#ch 
100,-K$ 

se p&ipo$te50,- 70,- 100,- 150,- 200,- 250,- 300,- 350,- 400,-

sazba autorské odm(ny v K!
50 333  379  504  717  957  1 196  1 396  1 600  1 812  2 020  392  

100 500  757  892  1 177  1 628  2 072  2 510  2 936  3 359  3 772  790  
150 750  950  1 223  1 628  2 302  2 965  3 614  4 251  4 876  5 489  1 166  
200 888  1 177  1 535  2 072  2 965  3 838  4 698  5 542  6 367  7 178  1 547  
250 1 094  1 397  1 844  2 510  3 614  4 698  5 762  6 805  7 830  8 834  1 910  
300 1 246  1 613  2 147  2 720  4 251  5 542  6 805  8 047  9 180  10 458  2 275  
400 1 555  2 045  2 757  3 804  5 539  7 243  8 915  10 557  12 164  13 742  3 046  
500 1 858  2 487  3 359  4 656  6 805  8 915  10 988  13 019  15 008  16 960  3 827  
600 2 155  2 912  3 949  5 489  8 047  10 557  13 019  15 431  17 797  20 115  4 610  
700 2 447  3 328  4 525  6 310  9 265  12 165  15 008  17 797  20 531  23 205  5 405  
800 2 735  3 735  5 092  7 113  10 236  13 742  16 960  20 116  23 205  26 233  6 202  
900 3 015  4 138  5 648  7 902  11 628  15 286  18 872  22 384  25 827  29 196  7 009  

1 000 3 291  4 529  6 195  8 671  12 774  16 799  20 741  24 613  28 392  32 273  7 823  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 200 míst nad 1000 osob se p"ipo!te K!
518 779 1 081 1 530 2 269 3 060 3 864 4 686 5 526 6 342 1913

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.
 /** Nevztahuje se na produkce podle $l.IV.$l.3.písm. b)
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B.  SAZBY AUTORSK0CH ODM1N PRO OPAKOVANÉ PRODUKCE
 Opakovanou (pravidelnou) hudební produkcí se rozumí produkce po"ádaná na stejném míst( za stejn'ch podmínek 

Opakované produkce - do 5 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/vstupné 
(bez DPH) do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 

50,-K! se p"ipo!te
do 50 osob m%sí$n% 971  1 278  1 574  2 179  3 070  878  
$tvrtletn% 2 612  3 438  4 238  5 863  8 263  2 445  
ro$n% 9 377  12 351  15 217  21 055  29 665  9 285  
do 100 osob m%sí$n% 1 866  2 480  3 055  4 227  5 955  1 754  
$tvrtletn% 5 023  6 676  8 224  11 374  16 030  4 995  
ro$n% 18 035  23 967  29 525  40 842  57 545  18 945  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 697  824  950  1 330  1 850  702  
$tvrtletn% 1 994  2 358  2 720  3 808  5 299  2 121
ro$n% 7 601 8 982  10 364  14 510  20 188  8 077 

Opakované produkce - do 10 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor /vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,- K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 1 848  2 433  3 000  4 149  5 848  1 719  
$tvrtletn% 4 976  6 556  8 082  11 179  15 753  4 913  
ro$n% 17 862  23 513  28 993  40 090  56 512  15 503  
do 100 osob m%sí$n% 3 691  4 859  5 994  7 389  9 707  3 501  
$tvrtletn% 9 939  13 092  16 146  19 910  26 124  10 012  
ro$n% 35 667  46 960  57 954  71 503  93 853  37 807  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 1 393  1 647  1 901  2 660  3 700  1 480  
$tvrtletn% 3 989  4 717  5 441  7 618  10 600  4 240  

ro$n% 15 200  17 966  20 728  28 785  40 211  16 085  
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Opakované produkce – do 15 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/ vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,- K! 71 – 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 2 765  3 642  4 494  6 211  8 756  2 580  
$tvrtletn% 7 444  9 808  12 095  16 724  23 563  7 368  
ro$n% 26 712  35 170  43 403  59 981  84 568  27 857  
do 100 osob m%sí$n% 5 524  7 274  8 976  11 075  14 548  5 245  
$tvrtletn% 14 865  19 587  24 154  29 820  39 185  14 892  
ro$n% 53 352  70 241  86 684  107 078  140 532  56 587  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 2 090  2 471  2 849  3 625  5 181  2 072  
$tvrtletn% 5 985  7 074  8 162  10 383  14 839  5 936  
ro$n% 22 800  26 946  31 092  39 555  56 529  22 611  

Opakované produkce – do 20 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor/ vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50,-K! 
se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 3 677  4 842  5 975  8 257  11 641  3 441  
$tvrtletn% 9 898  13 040  16 081  22 237  31 331  9 824  
ro$n% 35 568  46 829  57 788  79 859  112 593  37 060  
do 100 osob m%sí$n% 7 347  9 673  11 937  14 742  19 364            6 978  
$tvrtletn% 19 771  26 046  32 118  39 513  52 159           19 899  
ro$n% 71 037  93 523  115 410  142 538  187 044           75 283  

za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te
m%sí$n% 2 647  3 128  3 609  4 826  6 881  2 753  
$tvrtletn% 7 582  8 959  10 338  13 929  19 609  7 837  

ro$n% 28 879  34 132  39 382  52 118  75 117  30 047  

pokra$ování na str. 4/6 sazebníku  >>>   

pokra$ování ze str. 2/6 sazebníku  >>>   
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Autorská odm%na za období dvou m%síc' je stanove-
na sou$tem dvou m%sí$ních sazeb. Autorská odm%na 
za období od $ty& do jedenácti m%síc' se vypo$te jako 
odpovídající po$et dvanáctin ro$ní sazby (ro$ní sazbu 
autorské odm%ny vyd%líme dvanácti a v#sledek vynáso-
bíme po$tem m%síc').

III.
Zvlá&tní u$ití
1. Hudebním klubem se rozumí provozovna, která 

pravideln% (opakovan%) uvádí hudební produkce 
ze zvukov#ch a zvukov% obrazov#ch nosi$' (které 
spoluvytvá&í atmosféru a jsou jedním z v#znamn#ch 
identi) ka$ních prvk' motiv' náv(t%vy), jejich" pro-
gram ur$uje obsluha klubu, v#hradn% k poslechu 
a.bez vstupného. Autorská odm%na bude vypo$te-
na podle sazeb uveden#ch v $l. II. s 50% slevou. 

2.  V p"ípad( módních, kade"nick'ch a jin'ch po-
dobn'ch p"ehlídek, p&i kter#ch jsou hudební díla 
u"ita jako podkresová $ást p&ehlídky, $iní autorská 
odm%na za 1 produkci 3% z celkov'ch náklad) 
za celkovou hudební slo$ku produkce, nejmén( 
v&ak 4,- K!  za diváka/náv&t(vníka akce. 

3. a) V p&ípad% u"ití (viz $l. IV. odst.5) v malém rozsahu  
(dopl*ující charakter u po&ádané akce), bude 
v#(e základní sazby odm%ny podle $l. II. a III. na-
v#(ena  o 5%.  

b) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního 
u"ití d%l v#tvarn#ch a architektonick#ch v rovno-
cenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní 
$i jiná obdobná show dle p&edem p&ipravené-
ho konceptu), bez dal&ích hudebních dopro-
vodn'ch akcí (nap&. dal(í samostatná hudební 
vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celkové 
autorské odm%n% podle $l. II. a III. zahrnuta i au-
torská odm%na pro OOA-S (podíl 50%),  

Opakované produkce - do 25 produkcí m(sí!n(

kapacita prostor /vstupné do 30,-K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 4 585  6 037  7 449  10 295  14 513  4 301  
$tvrtletn% 12 339  16 257  20 046  27 721  39 054  12 280  
ro$n% 44 337  58 369  72 029  99 534  140 324  46 327  
do 100 osob m%sí$n% 9 160  11 748  14 880  18 401  24 162  8 702  
$tvrtletn% 24 646  32 468  40 038  49 545  64 981  24 872  

ro$n% 88 548  116 571  143 849  177 884  233 391  93 895  
za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te

m%sí$n% 3 310  3 956  4 512  6 021  8 582  3 432  

$tvrtletn% 9 477  11 332  12 924  17 157  24 563  9 824  

ro$n% 36 100  43 170  49 229  65 001  93 066  37 226  
Opakované produkce - nad 25 produkcí m%sí$n%

kapacita prostor/vstupné do 30,.K! 31 - 40,-K! 41 - 50,-K! 51 - 70,-K! 71 - 100,-K! za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 
50,-K! se p"ipo!te

do 50 osob m%sí$n% 5 490  7 228  8 919  12 326  17 375  5 181  
$tvrtletn% 14 769  19 455  23 990  33 174  46 734  14 799  
ro$n% 53 055  69 845  86 184  119 092  167 893  55 840  
do 100 osob m%sí$n% 10 966  14 437  17 815  22 055  28 958  10 468  
$tvrtletn% 29 499  38 806  47 916  59 362  77 976  29 847  

ro$n% 105 959  139 489  172 121  213 112  279 572  112 922  
za ka$d'ch dal&ích zapo!at'ch 50 osob se p"ipo!te

m%sí$n% 3 960  4 693  5 274  7 212  10 282  4 112  

$tvrtletn% 11 339  13 439  15 102  20 544  29 288  11 717  
ro$n% 43 197  51 197  57 530  77 826  111 432  44 573  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

pokra$ování ze str. 3/6 sazebníku  >>>   
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vystoupení (jeden den) tak, "e se celkové vstupné vyd%lí po$tem dn' trvání produkce, 
na které bylo zakoupeno vstupné. 
Pokud po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní produkce v%rohodn% proká"e v#(i hrubé 
tr"by, tj. celkov# p&íjem z prodaného vstupného bez DPH s uveden#m celkov#m po-
$tem prodan#ch vstupenek (tj. po$et vstupenek od nejvy((í nominální hodnoty a" po 
nulovou hodnotu v$etn%), bude pro následn# v#po$et autorské odm%ny pou"ita pr'-
m%rná cena vstupenky vypo$ítaná podle této tr"by. Volné vstupenky jsou pova"ovány 
jako vstupenky s nominální hodnotou 30,- K$ (bez DPH) a p&ed v#po$tem pr'm%rného 
vstupného budou p&ipo$ítány k p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

b)   V p&ípad%, kdy je hudební produkce prodávána jako sou!ást dal&ích slu$eb (nap&. 
ubytování, stravování, ob$erstvení v$etn% jeho poskytnutí formou rautu $i povinné 
konzumace, rehabilitace, atp.) nebo je hudební vystoupení pouze dopl#kovou 
sou!ástí jiného programu (tzn.není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu 
ú$asti, tak délky trvání produkce; jako nap&. hudební vystoupení v rámci v#stav a vele-
trh', p&i slavnostech … atp.) a provozovatel nebo jin' zprost"edkovatel této akce 
neposkytne kalkulaci v%cn#ch náklad' spojen#ch se zaji(t%ním této produkce, bude 
pro v#po$et autorské odm%ny stanoveno minimální vstupné ve v#(i 200,- K! na oso-
bu. Poskytne-li provozovatel kalkulaci náklad' této produkce, bude v#po$et proveden 
z t%chto náklad' následujícím zp'sobem: náklady na odm%ny ú$inkujících um%lc' se 
vyd%lí po$tem náv(t%vník' produkce. !ástka p&ipadající na jednoho náv(t%vníka je 
pova"ována za vstupné a autorská odm%na se vypo$te podle sazeb uveden#ch v $l. 
II, nejmén% v(ak podle vstupného ve v#(i 200,- K!. Pokud u"ití hudebních d%l nebude 
mít pouze dopl*ující charakter akce, bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb 
uveden#ch v $l. II.A.

V p&ípad%, kdy je hudební vystoupení pouze dopl#kovou sou!ástí jiného progra-
mu, na kter' není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovolné nebo vstupné 
je ni$&í ne$ 30,-K! (tzn.není podstatou programu akce, jak z hlediska motivu ú$asti tak 
délky trvání produkce jako nap&. hudební vystoupení p&i v#stavách a veletrzích, rautech, 
) remních setkáních, slavnostech …atp.) a nebo kdy$ agentura (pop&. jin# zprost&ed-
kovatel) dodává zákazníkovi hudební produkci (nebo jin# program, jeho" sou$ástí je 
u"ití hudebních d%l), na kterou není p"ímo vybíráno vstupné, vstupné je dobrovol-
né nebo vstupné je ni$&í ne$ 30,-K!, stanoví se autorská odm%na dle p&edcházejícího 
ustanovení. Pokud u"ití hudebních d%l nebude mít pouze dopl*ující charakter akce, 
bude autorská odm%na vypo$tena podle sazeb uveden#ch v $l. II.. P&íklad:

c) V p&ípad% kombinace u$ití d(l OSA a vizuálního u"ití d%l v#tvarn#ch a architektonic-
k#ch v rovnocenném rozsahu (nap&. sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná show dle 
p&edem p&ipraveného konceptu), ve spojení s dal&í hudební doprovodnou akcí (nap&. 
dopl*ující samostatná hudební vystoupení v rámci po&ádané akce), je v celkové autor-
ské odm%n% podle $l. II. a III. zahrnuta i autorská odm%na pro OOA-S (podíl 25%) .  

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

IV.
Pojmy
1. Hudební produkce
 Hudební produkcí se rozumí souvislé vystoupení konané v konkrétním $ase a míst%. Sou-

vislé vystoupení (p&edstavení) konané v jednom dni, na stejném míst% bez vstupného nebo 
se vstupn#m na celou produkci, je pova"ováno za jednu hudební produkci. U.vícedenních 
festival' (a obdobn#ch akcí) konan#ch na stejném míst% bez vstupného nebo se vstupn#m 
na celou dobu festivalu $i jednotlivé dny, je za jednu hudební produkci pova"ováno souvis-
lé vystoupení uskute$n%né v ka"dém dni trvání festivalu. U festival' slo"en#ch z hudebních 
produkcí konan#ch v r'zn#ch $asech nebo na r'zn#ch místech (scénách) se samostatn#m 
vstupn#m se ka"dá z t%chto produkcí pova"uje za samostatné vystoupení.

2. Kapacita - po!et osob
Kapacitou prostor se rozumí nejvy((í mo"n# po$et náv(t%vník', nejmén% v(ak kapacita uve-
dená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 1,5 osoby na 1 m2 u hudebních produkcí konan#ch 
na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní produkci 
v%rohodn% (tj.doklady od spole$ností zaji(+ujících prodej vstupenek, doklady z ú$etnictví 
po&adatele, doklady od obce inkasující poplatky ze vstupného apod.) proká"e celkov' po-
!et náv&t(vník) produkce (platících i neplatících), tj. celkov# po$et osob, kter#m byla díla 
sd%lena, bude v#po$et autorské odm%ny proveden na základ% tohoto po$tu náv(t%vník'. 
Net#ká se produkcí, p&i kter#ch je autorská odm%na za u"ití hudebních d%l stanovena podle 
$l.II.B.

3. Vstupné
a)   Vstupn#m (s DPH) se rozumí poplatek, jeho" zaplacením získá náv(t%vník právo ú$astnit 

se kulturní $i spole$enské akce, p&i ní" jsou u"ívána hudební díla. Odli(né pojmenování 
tohoto poplatku (nap&. místenka, ú$astnick# poplatek, klubov# poplatek, $lensk# po-
platek, poplatek za r'zné slu"by spojené s ú$astí na akci atp.) není podstatné. Oprav-
*uje-li vstupenka náv(t%vníka k ú$asti na vícedenní produkci, vypo$te se vstupné na 
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V.
Slevy
1.  Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po!tu 

obyvatel obce, ve které je po&ádána hudební pro-
dukce, o:

   5%  v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
 10%  v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
 15%  v obcích od 501 do 1 000 obyvatel
 20%  v obcích do 500 obyvatel

2.   Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5 % 
v.p&ípad%, "e provozovatel uzav"e licen!ní smlouvu 
na u"ití hudebních d%l p&i v(ech – nejmén% v(ak p%ti 
– samostatn#ch hudebních produkcích ve smluvním 
období. Uzav&ení licen$ní smlouvy s. 5% slevou je 
mo"né i pro jednotlivá turné, pokud se v.jejich rámci 
uskute$ní nejmén% 5 samostatn#ch produkcí. Toto 
ustanovení se nevztahuje na opakované produkce, 
kdy autorská odm%na je stanovena dle $l.II.B.

3.    Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, 
kte&í &ádn% plní své povinnosti, o 30%.
,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování 
hudebních d%l se souhlasem oprávn%n#ch nositel' 
práv, skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"i-
jetí návrhu na uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti 
v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své zá-
vazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti a v souladu 
s autorsk#m zákonem. Jen na vy"ádání OSA dodá 
&ádn% vypln%n# repertoárov# list ( tj. uvedení cel#ch 
názv' provozovan#ch skladeb v$etn% uvedení jmen 
autor' hudby a v p&ípad% textu tak i jména autor' 
text') v%rn% odrá"ejícího skute$nost. V p&ípad%, "e 
repertoárov# list bude neúpln#, zejména budou 
chyb%t jména autor'/texta&' u"it#ch skladeb, bude 
sazba autorsk#ch odm%n sní"ena jen o 20%.    

kapacita 
prostor 50 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 900 1 000

za ka$d'ch dal&ích 
zapo!at'ch 200

 osob se p"ipo!te

autorská 
odm(na 
v K!

1 196 2 072 2 965 3 838 4 698 5 542 7 243 8 915 10 557 12 165 13 742 15 286 16 799 3 864

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

c)  Hudební produkce, u kter#ch není vybíráno v)bec vybíráno vstupné a nebo je vstupné ni$&í ne$ 30,-K!, vyjma hudebních 
produkcí spl*ujících charakter podle odstavce b) bude postupováno následovn%: 

  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce poskytne kalkulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se 
zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská odm%na stanovena ve v'&i 7% z p&edlo"en#ch náklad', minimáln% v(ak ve 
v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném ve v#(i do 30,-K! uvedené v $l. II..   

  V p&ípad%, "e provozovatel nebo jin# zprost&edkovatel takovéto akce neposkytne kalkulaci v(cn'ch náklad) spojen'ch se 
zaji&t(ním takovéto produkce, bude autorská odm%na stanovena ve v#(i odpovídající sazb% autorské odm%ny p&i vstupném 
ve v#(i 31,-K! uvedené v $l.II..

d)  Hudební produkce, na které je vybíráno vstupné dobrovolné !i libovolné, se pova"ují za produkce se vstupn#m 30,-K$, vyjma 
hudebních produkcí spl*ujících charakter podle odstavce b).

e)  Pr)m(rné vstupné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' vstupenek ($i jiného poplatku, na základ% jeho" zaplacení 
provozovatel umo"*uje ú$ast na hudební produkci). Sou$et cen jednotliv#ch druh' vstupenek se vyd%lí po$tem druh' vstu-
penek. 

f)  Nep&ihlí"í se ke vstupenkám levn%j(ím ne" 30% z ceny nejdra"(í vstupenky ani k levn%j(ím ne" 30,- K$ (tzn. ani k voln#m vstu-
penkám). K.t%mto vstupenkám bude p&ihlédnuto jen v p&ípad% prokazateln#ch humanitárních a charitativních produkcí, 
kdy po$et náv(t%vník', kte&í neplatili vstupné tvo&í alespo* 75% z celkového po$tu náv(t%vník' akce. 

4. Vizuální u$ití
 Vizuálním u"itím se rozumí u"ití d%l z oboru v#tvarného a architektonického (jako jsou videoklipy, fotogra) e, videoart, animace, 

gra) ka, design, malí&ská díla, sv%telná/oh*ová/vodní $i jiná obdobná show dle p&edem p&ipraveného konceptu, ad hoc scénická 
architektura a dekorace, v$etn% v#tvarn#ch d%l audiovizuáln% u"it#ch, jako jsou díla kameraman', scénograf', kost#mních v#tvar-
ník', st&iha$').
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4.  V p&ípad%, "e po&ádaná produkce bude mít v'chovn' nekomer!ní charakter a bude ur-
$ena pro základní a st&ední (koly a jiná (kolní $i p&ed(kolní za&ízení, v#chovné $i jiné ústavy 
sociální pé$e , bude provozovateli poskytnuta sleva ve v#(i 5%.

5. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 
6.zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochá-
zí p&i v#konu podnikání nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no nap&. ú$elem a okolnostmi 
u"ití hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po&ádané akce, hospodá&skému 
$i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné objektivní a prokazatelné p&í-
$iny). 

6. Uplatn%ní slev
     Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky 
 po uplatn(ní p"edcházející slevy).

VI.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjedná-
no jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011. 



I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny za 
poskytnutí licence (souhlasu) k provozování d%l s textem 
nebo bez textu p&i jejich sd%lování ve&ejnosti v souvislos-
ti s promítáním audiovizuálních d%l v kinech $i jin#ch ob-
jektech, kde se uskute$*uje promítání audiovizuálních 
d%l bez ohledu na druh reprodukce (nap&. zvuková stopa 
zvukového ) lmu nebo hudební podmalování n%mého 
) lmu) a bez ohledu na "ánr ) lmu (nap&. celove$erní hra-
n# ) lm nebo krátk# ) lm). 

Audiovizuálním dílem je  v souladu s autorsk#m záko-
nem dílo vytvo&ené uspo&ádáním d%l audiovizuáln% 
u"it#ch, a+ ji" zpracovan#ch, $i nezpracovan#ch, které 
sestává z &ady zaznamenan#ch spolu souvisejících obra-
z', vyvolávajících dojem pohybu, a+ ji" doprovázen#ch 
zvukem, $i nikoli, vnímateln#ch zrakem, a jsou-li dopro-
vázeny zvukem, vnímateln#ch i sluchem.

Licence poskytnuté provozovatel'm podle tohoto sa-
zebníku se vztahují na ve&ejné provozování hudebních 
d%l s textem i bez textu p&i promítání audiovizuálních d%l, 
p&edev(ím ) lm', p&i promítání t#deníku, reklam, upou-
távek a trailer', p&i promítání diapozitiv', p&í zahajova-
cích, jubilejních a obdobn#ch slavnostních ) lmov#ch 
p&edstaveních, k vypln%ní p&estávek i bezprost&edn% 
p&ed a po p&edstavení, p&enosu provozování hudebních 
d%l v jiném míst% ne" kde k provozování hudebních d%l 
dochází (dále souhrnn% jen „provozování d%l“).  

Licence podle tohoto sazebníku se nevztahuje na ostat-
ní u"ití repertoáru OSA v kinech, zvlá(t% p&i koncertech, 
varietních p&edstaveních, zábavních ve$erech a podob-
n#ch akcích, ani v rámci provozování kavárny $i poskyto-
vání obdobn#ch slu"eb. Pro takováto u"ití je t&eba pou"ít 
p&íslu(né platné sazebníky OSA.

                                                          

II.
Autorská odm(na

provozování d(l základní sazba odm(ny sní$ená sazba odm(ny

Filmové p&edstavení v rámci kina 
$i obdobného prostoru

se vstupn#m 1,5 % z hrub#ch p&íjm' provozovatele 
kina $i jiného objektu /*

1 % z hrub#ch p&íjm' provozovatele 
kina $i jiného objektu /*

bez vstupného maximální kapacita místa promítání 
x 0,45 K! za diváka /*

maximální kapacita místa promítání 
x 0,30 K! za diváka /*

Filmové festivaly 
nebo obdobné projekce v rámci kina 
$i obdobného prostoru

se vstupn#m 1,5 % z hrub#ch p&íjm' provozovatele 
kina $i jiného objektu /**

1 % z hrub#ch p&íjm' provozovatele 
kina $i jiného objektu /**

bez vstupného 0,45 K! za diváka /** 0,30 K! za diváka /**

Filmová nebo video/DVD projekce 
( mimo rámec kina) v p"ípad( 
jednorázového u$ití jednoho 
audiovizuálního díla

se vstupn#m 1,50% z hr.tr$by /** 1% z hrubé tr$by /**

bez vstupného 1,53 K! za diváka /** 1,02  K! za diváka /**

P&enos provozování hudebních d%l 
v jiném míst% ne" kde k provozování 
hudebních d%l dochází (nap&. p&enos 
koncert' a jin#ch p&edstavení)

se vstupn#m 3,83 % z hrubé tr$by /** 2,55% z hrubé tr$by /**

bez vstupného 31,88 K! za diváka /** 21,25 K! za diváka /**

/* minimáln% v(ak 150,-K$ za poskytnutou ro$ní licenci.  
/**  minimáln% v(ak 150,-K$ za poskytnutou licenci.  

K autorsk#m odm%nám bude p&ipo$tena DPH v zákonné základní sazb%.

Hrub#m p&íjmem se rozumí p&íjem za prodej vstupenek bez DPH po ode$tení poplatku do Státního fondu na podporu a rozvoj $eské 
kinematogra) e, p&ípadn% p&íslu(n#ch místních poplatk'. 

Kina,  lmové festivaly a jiné projekce, divadla
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III.
Pojmy
1. Základní sazba 
 Základní sazba je sazbou obvyklé autorské odm%ny, která bude u"ita v návrhu licen$ní 

smlouvy pro v#po$et autorské odm%ny ve v(ech p&ípadech provozování hudebních d%l, 
kdy nebudou spln%ny podmínky pro v#po$et podle sazby sní"ené. 

2. Sní$ení sazba
 Podle sní"ené sazby bude vypo$tena v#(e autorské odm%ny v návrhu licen$ní smlouvy p&i 

spln%ní t%chto podmínek:
a) provozovatel po"ádal o uzav&ení licen$ní smlouvy p&ed zahájením ve&ejného provozo-

vání d%l nebo b%hem prvních 30-ti dn' od zahájení provozování, sám, bez p&edchozí-
ho jednání s regionálním zástupcem OSA,

b) provozovatel do 30-ti dn' od ukon$ení platnosti licen$ní smlouvy na p&edchozí obdo-
bí po"ádal OSA o uzav&ení nové licen$ní smlouvy na období pokra$ujícího provozová-
ní d%l, 

c) provozovatel v dob% vystavení návrhu na uzav&ení licen$ní smlouvy -  "ádosti nemá 
v'$i OSA závazky po lh't% splatnosti ani OSA neeviduje jiné dosud nespln%né povin-
nosti vzniklé provozovateli z u"ití d%l.   

Jestli$e provozovatel neuzav"e licen!ní smlouvu s OSA, ztrácí nárok na v'po!et odm(ny 
podle sní$ené sazby. 

IV.
Slevy
1. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 

zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p&ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6 zá-
kona $. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochází p&i 
v#konu podnikání $i jiné v#d%le$né $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no nap&. 
ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l ( nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po&ádané 
akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné objek-
tivní a prokazatelné p&í$iny). 

Kina,  lmové festivaly a jiné projekce, divadla
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2. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-

cházející slevy). 

V.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny uvedená ve faktu&e je splatná zpravidla do 15 dn' od vystavení 

faktury. Úrok z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve 
smlouv% sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Tento sazebník nahrazuje v&echna p"edchozí vydání tohoto sazebníku, nab'vá ú!in-
nosti dnem 1.1.2011. 



I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník pro sportovní akce se pou"ívá pro v#po$et 
autorské odm%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k.pro-
vozování chrán%n#ch hudebních d%l s textem nebo bez 
textu p&i u"ití $ivé a reprodukované hudby  v rámci 
sportovních akcí, v. pr)b(hu sportovního utkání !i 
u$ití hudby v.prostorech ur!en'ch pro sportovní ak-
tivity.

II.
Autorská odm(na 

rozsah u$ití  d(l autorská odm(na

RE
PR

O
D

U
KO

VA
N

Á
 H

U
D

BA

Hudba je u"ita jako nedílná $i podstatná sou$ást celé sportovní akce 
(nap&. Ice show, motoshow, krasobruslení, tane$ní sout%"e, sout%"e v aerobiku, 
synchronizované plavání  apod.)

3% z hrubé tr$by, nejmén( v&ak 4,-K! 
za  osobu

Hudba je u"ita v pr'b%hu celé sportovní akce jako doprovodná sou$ást 
(hokej, - orbal apod.) 1,40  K! za osobu

Hudba je u"ita v minimální mí&e p&ed a po sportovní akci $i b%hem p&estávky 
(fotbal, volejbal, atletika, sportovní programy pro mláde" apod.) 0,70 K! za osobu

Fitness kluby, posilovny, rehabilita$ní st&ediska a jiné podobné sportovní kluby 
umo"*ující individuální cvi$ení, kdy hudba tvo&í pouze kulisu

sazba je stanovena podle druh) 
p"ístroj) - Sazebník R !ást II. tab. a)

Ve&ejné bruslení a u"ití hudby v prostorech sportovi(+ typu snowpark', 
skatepark', ly"a&ské vleky, lanovky apod. 14,- K!/den

Aerobik, kondi$ní a jiná opakovaná skupinová cvi$ení                     - do 30 osob 34,- K! za cvi!ební hodinu

Aerobik, kondi$ní a jiná opakovaná skupinová cvi$ení                     - nad 30 osob k 34,- K! se p"ipo!te 11,- K! za ka$d'ch dal&ích 
zapo!at'ch 10 osob za cvi!ební hodinu

2I
VÁ

 H
U

D
BA Koupali(t%, plovárny a podobná za&ízení sazba je stanovena podle druh) p"ístroj) - 

Sazebník R !ást II. tab. a)

0ivé u"ití hudby jako dopl*kového prvku v rámci programu sportovních akcí 
$i v.rámci sportovních utkání Sazebník M, V !l.IV., odst.3, písm.b 

0ivá hudba je u"ita jako nedílná $i podstatná sou$ást celé sportovní akce Sazebník M, V !l.II. 

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.
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III.
Pojmy

1. Osoba
 Osobou se rozumí náv(t%vník sportovní akce $i sportovního utkání.  

2.  Po!et osob
 Pokud po&adatel neproká"e po$et náv(t%vník' sportovní akce $i sportovního utkání, bude 

vodítkem pro v#po$et autorské odm%ny bu/ kapacita prostor, to je nejvy((í mo"n# po$et 
náv(t%vník', nejmén% v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 1,5 osoby 
na 1 m2  u akcí konan#ch na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e po&adatel do 14 dn) 
po uskute$n%né akci v%rohodn% (tj. doklady od spole$ností zaji(+ujících prodej vstupenek, 
doklady z ú$etnictví po&adatele, doklady od obce inkasující poplatky ze vstupného apod.) 
proká"e celkov' po!et náv&t(vník) akce (platících i neplatících), tj. celkov# po$et osob, 
bude v#po$et autorské odm%ny proveden na základ% tohoto po$tu náv(t%vník' (§100 odst. 
1 písm. h, zákona $. 121/2000 Sb. v platném zn%ní). 

 Pokud po&adatel do 14 dn) po uskute$n%ní produkce v%rohodn% proká"e v#(i hrubé tr"by, 
tj. celkov# p&íjem z prodaného vstupného bez DPH s uveden#m celkov#m po$tem proda-
n#ch vstupenek (tj. po$et vstupenek od nejvy((í nominální hodnoty a" po nulovou hodno-
tu v$etn%), bude pro následn# v#po$et autorské odm%ny pou"ita pr'm%rná cena vstupenky 
vypo$ítaná podle této tr"by. Volné vstupenky jsou pova"ovány jako vstupenky s nominální 
hodnotou 30,- K$ (bez DPH) a p&ed v#po$tem pr'm%rného vstupného budou p&ipo$ítány 
k .p&edlo"ené hrubé tr"b%. 

IV.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, 
 o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem oprávn%-

n#ch nositel' práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového listu skladeb v p"ípad( 
u$ití d(l 2IV1 (tj. celé názvy skladeb v$etn% uvedení jmen autor' a v p&ípad% textu tak 
i.jména autor' textu) v%rn% odrá"ejícího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá 
v dob( p"ijetí návrhu na uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% 
splatnosti a jiné své závazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti  a v souladu s autorsk#m 
zákonem. V.p"ípad(, $e repertoárov' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména 
autor)/texta") u$it'ch skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%.

2. Licen!ní smlouva se slevou
 Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II.  se sni"ují o 5% v p&ípad%, "e provozovatel uzav"e 

licen!ní  smlouvu na u"ití hudebních d%l ve více ne" p%ti provozovnách, tzv. centrální 
licen$ní smlouvu.  Tato sleva se také vztahuje na centrální smlouvy  uzav&ené provozovate-
lem na u"ití d%l  pro více ne" p%t sportovních akcí $i sportovních utkání konan#ch v jiném 
$ase a míst%.

3. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s.p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6 
zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochází 
p&i v#konu podnikání $i jiné podnikatelské $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no 
nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l ( nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po-
&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné 
objektivní a.prokazatelné p&í$iny). 

4. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky po 
 uplatn(ní p"edcházející slevy). 

V.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyhoto-
vení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né na 
$ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. Úrok 
z prodlení p&i  nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% sjed-
náno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011.

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011.
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I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník T - tane$ní kurzy a tane$ní (koly se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny za poskyt-
nutí licence(souhlasu) k pravidelnému (opakovanému) provozování hudebních d%l s textem 
nebo bez textu, $iv( nebo ze záznamu prost&ednictvím technick#ch p&ístroj' p"i v'uce tance 
v.tane!ních kurzech a.&kolách.

Sazebník T - tane!ní kurzy a tane!ní &koly se nevztahuje na kulturní a spole!enské akce 
navazující na v'uku v kurzech a tane!ních &kolách (tj. na prodlou$ené, v(ne!ky, plesy 
kurz) tance, p"edstavení a akademie tane!ních &kol).

P&ípady neupravené tímto sazebníkem nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

II.
Autorská odm(na
Autorská odm%na za jednu tane$ní lekci  je stanovena procentní sazbou ze základu pro v#po$et 
této odm%ny dle ní"e uvedené tabulky. 
Základem pro v'po!et je sou!in celkového po!tu ú!astník) kurzu a pr)m(rné v'&e kur-
zovného za 1 tane!ní lekci. 

 základ pro v'po!et 
autorské odm(ny

v'&e 
autorské odm(ny

autorská odm(na za lekci 
v rozmezí od-do

do 1000,-K$ 5,5 % do 55,- K$

1.001,-K$ - 5.000,-K$ 5% 50,- K$ – 250,-K$
5.001,- K$ - 15.000,- K$ 4% 200,-K$ – 600,-K$

více ne" 15.001,-K$ 3,5% od 525,-K$ a více

Takto vypo$tená sazba autorské odm%ny se  zvy(uje o DPH v zákonné základní sazb%.

III.
Pojmy
Autorská odm%na se vypo$ítává za ka"d# kurz tance ( u tane$ních kurz') a samostatn% zpoplat-
n%n# v#ukov# program (u tane$ních (kol) s u"itím hudebních d%l. 

1.  Kurzem tance a spole$enské v#chovy se pro pot&eby tohoto sazebníku rozumí v#ukov# 
program zam%&en# na osvojení a rozvoj pohybov#ch aktivit, spojen#ch se spole$ensk#m 
tancem v jeho r'zn#ch podobách, ve kterém jsou hudební díla u"ívána  jako podstatn# 
prvek v#uky.

2.  Po!tem ú!astník) kurzu nebo v#ukového programu se rozumí po$et osob, které uhradili 
kurzovné oprav*ující k ú$asti na v#uce tance nebo jsou jako ú$astnici kurzu evidováni (ze-
jména v p&ípad% umo"n%ní bezplatné ú$asti na v#uce).

3.  Kurzovn'm (bez DPH) se rozumí poplatek, jeho" zaplacením získá náv(t%vník právo ú$ast-
nit se v#uky tance. Odli(né pojmenování tohoto poplatku ( nap&. (kolné, ú$astnick# popla-
tek, klubov# poplatek, $lensk# poplatek, atp.) není podstatné.Tane$ní kurzy, u kter#ch není 
vybíráno kurzovné nebo je vybíráno kurzovné dobrovolné $i libovolné, se pova"ují za kurzy 
s kurzovn#m 100,-K$ na osobu.

4.  Pr)m(rné kurzovné se vypo$ítává ze sou$tu cen jednotliv#ch druh' kurzovného, 
 kter# se vyd%lí po$tem druh' kurzovného.

Tane ní kurzy a �školy
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IV.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují podle po$tu obyvatel obce, kde je po&ádán kurz, 
 ve kterém jsou hudební díla u"ívána, o:
     5% v obcích od 20 001 do 150 000 obyvatel
  10% v obcích od 1 001 do 20 000 obyvatel
  15% v obcích do 1 000 obyvatel
  20% v obcích do 500 obyvatel

2. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, 
 o 30%.
        ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem oprávn%-

n#ch nositel' práv, zaslání "ádn( vypln(ného repertoárového listu skladeb v p"ípad( 
u$ití d(l 2IV1 (tj. celé názvy skladeb v$etn% uvedení jmen autor' a v p&ípad% textu tak 
i.jména autor' textu) v%rn% odrá"ejícího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá 
v dob( p"ijetí návrhu na uzav"ení licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% 
splatnosti a jiné své závazky plnil pravideln% ve lh't% splatnosti  a v souladu s autorsk#m 
zákonem. V p"ípad(, $e repertoárov' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména 
autor)/texta") u$it'ch skladeb, bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%. 

3. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena.s.p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 6 
zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedochází 
p&i v#konu podnikání $i jiné podnikatelské $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no 
nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l ( nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po-
&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné 
objektivní a.prokazatelné p&í$iny). 

4. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat#ují po sob( (ka$dá následující sleva se vypo!ítává z !ástky po uplatn(-

ní p"edcházející slevy). 

V.
Spole!ná ustanovení
1. V'&e autorské odm(ny je uvedena ve smlouv(, p"i!em$ platí, $e sjednaná !ástka je 

splatná zpravidla do 15 dn) od uzav"ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn) od písem-
ného vyhotovení návrhu smlouvy). V p&ípad% uzav&ení smlouvy na období 12 m%síc', je 
mo"né na "ádost provozovatele odm%nu uhradit i formou splátek sjednan#ch ve smlou-
v%. Úrok z prodlení p"i  nezaplacení se "ídí obecn( platn'mi p"edpisy, pokud není ve 
smlouv( sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011.

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011.

Tane ní kurzy a �školy
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I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny za poskytnutí licence (souhlasu) k provozo-
vání d%l ve smyslu §20 a 23 autorského zákona $. 121/2000Sb v platném zn%ní prost&ednictvím 
zvukov#ch a.zvukov% obrazov#ch p&ístroj' v t%ch p&ípadech, kdy provozování d%l nemá charak-
ter programu a p&i kterém není od náv(t%vník' vybíráno p&ímo nebo nep&ímo vstupné. B%"n#m 
u"itím se rozumí u"ití d%l, které slou"í jako kulisa ve zdravotnick'ch za"ízeních jako jsou !e-
kárny ordinací, ambulancí, chodby, spole!enské místnosti a jiné prostory zdravotnického 
za"ízení, vyjma pokoj' a místností, kde je p&ímo poskytována zdravotní pé$e.

Odm%na stanovená podle tohoto sazebníku je odm%nou za ud%lení licence k provozování 
hudebních d%l s textem $i bez textu. Pokud OSA ud%luje licenci k provozování d(l pomocí 
zvukov( obrazového p"ístroje zp)sobilého k p"íjmu televizního vysílání, zahrnuje odm%-
na i odm%nu za ud%lení licence k . provozování d%l autor', jejich" autorská majetková práva 
spravují kolektivní správci DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. a Ochranná 
organizace autorská – Sdru"ení autor' d%l v#tvarného um%ní, architektury a obrazové slo"ky 
audiovizuálních d%l o.s. (OOA-S), tj. autor' d%l literárních, dramatick#ch, hudebn% dramatic-
k#ch, choreogra) ck#ch, pantomimick#ch, audiovizuálních, obrazové slo"ky audiovizuálních d%l 
jako jsou díla kameraman', scénograf', kost#mních v#tvarník', st&iha$', autor' scénické hud-
by zvlá(+ vytvo&ené pro u"ití v díle dramatickém, choreogra) ckém a pantomimickém a.autor' 
d%l dabingové re"ie, a to na základ% smlouvy uzav&ené s DILIA a OOA-S o pov%&ení zastupová-
ním p&i v#konu kolektivn% spravovaného práva na provozování televizního vysílání d%l. Pom%r 
rozd%lení celkové autorské odm%ny za takov#to p&ístroj je stanoven pro DILIA (35,11%) a OOA-S 
(17,55%). Podíl OSA $iní 47,34%.   
                                                          

II.
Autorská odm(na

 pou!it" druh za#ízení pro ozvu$ení prostoru/** m%sí$ní autorská odm%na
zvukov# p&ístroj (tj. rozhlas.p&ijíma$, CD…) 180 K!

zvukov% obrazov# p&ístroj (tj. DVD…)  170 K!
televizní p&ístroj  370 K!

/** Autorská odm%na zahrnuje i p&ípadné v(echny reproduktory $i monitory, bez kter#ch by nebylo 
mo"né díla ve&ejn% (í&it a nejsou u"ívány pro jiné ú$ely u"ití d%l

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%. 
    

Zdravotnická za ízení (mimo láze ských za ízení)
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III.
Slevy
1. Sazby autorsk#ch odm%n se sni"ují provozovatel'm, kte&í &ádn% plní své povinnosti, 
 o 30%.
 ,ádn#m pln%ním povinností se rozumí provozování hudebních d%l se souhlasem oprávn%-

n#ch nositel' práv, skute$nost, "e provozovatel nemá v dob( p"ijetí návrhu na uzav"ení 
licen!ní smlouvy-$ádosti v)!i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své závazky plnil 
pravideln% ve lh't% splatnosti a v souladu s autorsk#m zákonem. Jen na vy"ádání OSA dodá 
&ádn% vypln%n# repertoárov# list ( tj. uvedení cel#ch názv' provozovan#ch skladeb v$etn% 
uvedení jmen autor' hudby a v p&ípad% textu tak i jména autor' text') v%rn% odrá"ejícího 
skute$nost. V p&ípad%, "e repertoárov# list bude neúpln#, zejména budou chyb%t jména au-
tor'/texta&' u"it#ch skladeb, bude sazba autorsk#ch odm%n sní"ena jen o 20%    

2. V p&ípad%, "e dochází k u"ití díla v $ekárnách ordinací, ambulancí $i podobn#ch prostor jen 
po dobu 

 provozu zdravotního za"ízení 
 ( tj. po dobu ordina$ních hodin) se sazby autorsk#ch odm%n sni"ují o 20%

3. Sazby autorsk#ch odm%n dle $l. II. se sni"ují o 5 % v p&ípad%, "e majitel p&ístroj' uzav&e 
licen$ní smlouvu na u"ití d%l ve více ne" 5 provozovnách, tzv. centrální licen$ní smlouvu. 

4. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uveden#ch 
zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p"ihlédnutím k ustanovení § 100 odst. 
6.zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud k u"ití hudebních d%l nedo-
chází p&i v#konu podnikání $i jiné v#d%le$né $innosti nebo je poskytnutí slevy od'vodn%no 
nap&. ú$elem a okolnostmi u"ití hudebních d%l ( nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i ú$elu po-
&ádané akce, hospodá&skému $i obchodnímu prosp%chu, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné 
objektivní a prokazatelné p&í$iny). 

5. Uplatn%ní slev
 Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní p&ed-

cházející slevy). 

IV.
Spole!ná ustanovení
1. V'&e autorské odm(ny je uvedena ve smlouv(, p"i!em$ platí, $e sjednaná !ástka je 

splatná zpravidla do 15 dn) od uzav"ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn) od písem-
ného vyhotovení návrhu smlouvy). V p&ípad% uzav&ení smlouvy na období 12 m%síc', je 
mo"né na "ádost provozovatele odm%nu uhradit i formou splátek sjednan#ch ve smlou-
v%. Úrok z prodlení p"i nezaplacení se "ídí obecn( platn'mi p"edpisy, pokud není ve 
smlouv( sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011.

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011

Zdravotnická za ízení (mimo láze ských za ízení)
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Cirkusy

I.
P)sobnost sazebníku
Sazebník pro cirkusy se pou"ívá pro v#po$et autorské odm%ny za poskytnutí licence (souhlasu) 
k provozování chrán%n#ch hudebních d%l s textem nebo bez textu p&i u"ití "ivé a reproduko-
vané hudby p&i cirkusov'ch p"edstaveních. Cirkusem se rozumí stálé nebo mobilní ú$elové 
za&ízení (stál# cirkus, (apitó, stan), ve kterém jsou p&edvád%na p&edstavení slo"ená z vystoupení 
v základních cirkusov#ch disciplinách, kter#mi jsou nap&. drez'ra zví&at, artistika, ekvilibristika, 
klauniáda a jiné podobné disciplíny. 

II.
Autorská odm(na 

kapacita hledi&t% / po$et osob autorská odm%na za jedno p#edstavení
do 300 osob 162 K$

do 500 osob 325 K$
do 800 osob 487 K$

p&es 800 osob 649 K$

Uvedené sazby autorsk#ch odm%n se zvy(ují o DPH v zákonné základní sazb%.

III.
Pojmy
Kapacita hledi&t( – po!et osob
Pokud po&adatel neproká"e po!et náv&t(vník) produkce, bude vodítkem pro v#po$et autor-
ské odm%ny bu/ kapacita prostor, to je nejvy((í mo"n# po!et náv&t(vník), kter#m má b#t dílo 
sd%leno, nejmén% v(ak kapacita uvedená v kolauda$ním rozhodnutí, nebo 1,5 osoby na 1 m2 u 
hudebních produkcí konan#ch na voln#ch prostranstvích. V p&ípad%, "e po&adatel po uskute$-
n%né akci v%rohodn% proká"e celkov# po$et náv(t%vník' produkce (platících i neplatících), tj. 
celkov# po$et osob, kter#m byla díla sd%lena, bude v#po$et autorské odm%ny proveden na zá-
klad% tohoto po$tu náv(t%vník' (§100 odst. 1 písm.h) zákona $. 121/2000 Sb. v platném zn%ní)

IV.
Slevy
1. Sazby autorsk"ch odm%n se sni!ují provozovatel'm, kte#í #ádn% plní své povinnosti, 
 o 30%. 
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3ádn'm pln(ním povinností se rozumí provozování hudebních d(l se souhlasem 
oprávn(n'ch nositel) práv, v p&ípad% $ivého u$ití hudebních d%l zaslání &ádn% vypln%-
ného repertoárového listu skladeb (tj. uvedení cel#ch názv' provozovan#ch skladeb v$et-
n% uvedení jmen autor' hudby a v p&ípad% textu tak i jména autor' text') v%rn% odrá"ejí-
cího skute$nost, dále skute$nost, "e provozovatel nemá v dob% p&ijetí návrhu na uzav&ení 
licen$ní smlouvy-"ádosti v'$i OSA závazky po lh't% splatnosti a jiné své závazky plnil pra-
videln% ve lh't% splatnosti a v souladu s autorsk#m zákonem. V p"ípad(, $e repertoáro-
v' list bude neúpln', zejména budou chyb(t jména autor)/texta") u$it'ch skladeb, 
bude sazba autorsk'ch odm(n sní$ena jen o 20%.

2. Licen!ní smlouva se slevou
Sazby autorsk#ch odm%n se sni$ují o 50% v p&ípad%, "e provozovatel uzav"e ro!ní licen!ní 
smlouvu na u"ití hudebních d%l p&i cirkusov#ch p&edstaveních a &ádn% plní své povinnosti.

3. P&i uzav&ení licen$ní smlouvy m'"e b#t autorská odm%na stanovená podle v#(e uvede-
n#ch zásad na "ádost provozovatele dále sní"ena s p"ihlédnutím k ustanovení § 100 
odst. 6 zákona !. 121/2000 Sb., v platném zn%ní, zejména pokud je poskytnutí slevy od'-
vodn%no nap&. ú$elem a .okolnostmi u"ití hudebních d%l (nap&. p&ihlédnutí k charakteru $i 
ú$elu po&ádané akce, rozsah u"ití chrán%n#ch d%l $i jiné objektivní a prokazatelné p&í$iny).

4. Uplatn(ní slev
Slevy se uplat*ují po sob% (ka"dá následující sleva se vypo$ítává z $ástky po uplatn%ní 
p&edcházející slevy). 

V.
Spole!ná ustanovení
1. V#(e autorské odm%ny je uvedena ve smlouv%, p&i$em" platí, "e sjednaná $ástka je splatná 

zpravidla do 15 dn' od uzav&ení smlouvy (t.j. zpravidla do 30 dn' od písemného vyho-
tovení návrhu smlouvy). V p"ípad( uzav"ení smlouvy na období 12 m(síc), je mo$né 
na $ádost provozovatele odm(nu uhradit i formou splátek sjednan'ch ve smlouv(. 
Úrok z prodlení p&i nezaplacení se &ídí obecn% platn#mi p&edpisy, pokud není ve smlouv% 
sjednáno jinak.

2. P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou.

3. Sazby autorsk#ch odm%n podle tohoto sazebníku mohou b#t zv#(eny od 1.1.2012 v zá-
vislosti na mí&e in- ace vyjád&ené p&ír'stkem pr'm%rného indexu spot&ebitelsk#ch cen za 
období od 1.7.2010 do 30.6.2011

4. Tento sazebník, kter' nahrazuje v&echna p"edcházející vydání tohoto sazebníku, na-
b'vá ú!innosti dnem 1.1.2011
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1) 
Televizní vysílání

a) Provozovatelé celoplo&ného televizního vysílání (analogového nebo digitálního), 
provozovatelé lokálního regionální televizního 
vysílání, provozovatelé satelitního vysílání a provozovatelé televizního vysílání pro-
st"ednictvím kabelov'ch rozvodu

Autorská odm%na je vyjád&ena procentní sazbou z hrub#ch p&íjm', v#(e procentní sazby závisí 
na rozsahu u"ití repertoáru OSA ve vysílání.

Rozsah u$ití repertoáru OSA Autorská odm(na z hrub'ch p"íjm) vysílatele
0 - 20 % 0,775 % 

21 - 40 % 2,364 % 
41 - 65 % 4,108 % 
66 - 85 % 5,851 %

86 - 100 % 7,208 %

P&íjmy, které tvo&í základ pro v#po$et plateb podle p&edchozího odstavce, jsou:
a) ve(keré p&íjmy bezprost&edn% spojené s provozováním televizního vysílání, v$etn% p&íjmu, 

kdy je jako protihodnota poskytnuto jiné ne" pen%"ité pln%ní (tzv. barterové obchody), 
získané p&edev(ím v souvislosti s vysíláním reklamy, reklamních informací, sponzorsk#ch 
vzkazu, pronájmu vysílacího $asu, v$etn% p&íjmu za v#robu reklamních snímku dle této 
smlouvy atd.,

b) subskripce / p&edplatitelské karty

c)  dále pak ve(keré p&íjmy, které nejsou p&ímo spojeny s prodejem reklamního $asu, av(ak 
jsou generovány v návaznosti na provozování televizního vysílání, tj.
-  dary, dotace a subvence dal(ích subjektu,
-  p&ísp%vky sponzoru (nap&. sponzorované programy, sponzorované $ásti, “produkt pla-

cement”, p&eru(ení programu sponzorsk#m vzkazem)
-  p&íjmy z SMS, MMS a dal(ích telefonick#ch slu"eb (nap&. hlasování p&i r'zn#ch sout%"ích 

apod.)
-  barterové obchody, v$etn% v#herních cen pro poslucha$e
-  p&íjmy spojené s provozováním internetov#ch stránek tj. sponzorované odkazy, r'zné 

druhy baner' (nap&. buttons, sky scrapers, popups,
  streamspots, reklamní vzkazy p&ed otev&ením po"adované internetové stránky apod.), 

sponzorované internetové stránky apod.

-  p&ípadn% dal(í formy p&íjmu, které jsou generovány v návaznosti na provozování tele-
vizního vysílání.

P&i dojednávání konkrétních smluvních podmínek s jednotliv#mi vysílateli je zohledn%n $asov# 
rozsah vysílání a zp'sob u"ití repertoáru OSA ve vysílání. V hromadn#ch smlouvách s vysílate-
li je obsa"ena vysílatelem garantovaná minimální ro$ní autorská odm%na vyjád&ená pau(ální 
$ástkou rovnající se autorské odm%n% stanovené pro vysílatele smlouvou za poskytnutí licence 
v p&edchozím roce. 

V p&ípade, "e vysílatel uzavírá s OSA smlouvu poprvé, je ro$ní minimální autorská odm%na 
dohodnuta stranami v závislosti na p&edpokládan#ch hrub#ch p&íjmech vysílatele. Minimální 
m%sí$ní autorská odm%na se stanoví dle ní"e uvedené tabulky v závislosti na po$tu domácností 
a/.nebo p&ípojek, do kter#ch je vysílání (í&eno. 

Mno$ství hudby ve vysílání Minimální m(sí!ní autorská odm(na
do 20 %        (program zpravodajsk#) 0,15 K$
21 – 70 %     (program v(eobecn#) 0,30 K$
71 – 100 %  (program hudební) 0,43 K$

Pro terestrické a satelitní vysílatele se stanoví minimální odm%na dle po$tu domácností v p&í-
slu(ném regionu, p&i$em" se vychází z po$tu obyvatel v p&íslu(ném regionu a sou$asn% se má za 
to, "e domácnost tvo&í 3 obyvatelé. V#(e uvedené odm%ny po$ítají s vysíláním 24 hodin denn%. 
V p&ípad% t&íhodinového terestrického lokálního nebo regionálního vysílání je minimální m%-
sí$ní odm%na 1.500,- K$.

b) Provozovatelé vysílání informa!ního videotextového programového kanálu

Je-li toto vysílání dopln%no nezm%n%n#m vysíláním rozhlasové stanice jako podkresu pod tex-
tové informace nebo je ve v#&ezu obrazovky vysílán dal(í TV program, je minimální autorská 
odm%na 0,18 K$ za p&ípojku a m%síc.
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2) 
Rozhlasové vysílání
Vysílatelé – rozhlasové stanice (analogové a digitáln% terestricky (í&ené nebo (í&ené prost&ed-
nictvím satelitního vysílání)
Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 5 % z ve(ker#ch hrub#ch p&íjm' bezprost&edn% spojen#ch 
s provozováním rozhlasového vysílání se stanovením minimální nevratné zálohy na tuto odm%-
nu. P&íjmy, které tvo&í základ pro v#po$et plateb podle p&edchozího odstavce jsou:

a) ve(keré p&íjmy bezprost&edn% spojené s provozováním rozhlasového vysílání, v$etn% p&í-
jm', kdy je jako protihodnota poskytnuto jiné ne" pen%"ité pln%ní (tzv. barterové obchody), 
získané p&edev(ím v souvislosti s vysíláním reklamy, reklamních informací, sponzorsk#ch 
vzkazu, pronájmu vysílacího $asu, v$etn% p&íjm' za v#robu reklamních snímku dle této 
smlouvy atd.,

b) dále pak ve(keré p&íjmy, které nejsou p&ímo spojeny s prodejem reklamního $asu, av(ak 
jsou generovány v návaznosti na provozování rozhlasového vysílání, tj.
 -  dary, dotace a subvence dal(ích subjektu,
 -  p&ísp%vky sponzoru (nap&. sponzorované programy, sponzorované $ásti, “produkt pla-

cement”, p&eru(ení programu sponzorsk#m vzkazem)
 -  p&íjmy z SMS, MMS a dal(ích telefonick#ch slu"eb (nap&. hlasování p&i r'zn#ch sout%"ích 

apod.)
 -  barterové obchody, v$etn% v#herních cen pro poslucha$e
 -  p&íjmy spojené s provozováním internetov#ch stránek, tj. sponzorované odkazy, r'zné 

druhy banner' (nap&. buttons, sky scrapers, popups, streamspots, reklamní vzkazy p&ed 
otev&ením po"adované internetové stránky apod.), sponzorované internetové stránky 
apod.

 -  p&ípadn% dal(í formy p&íjm', které jsou generovány v návaznosti na provozování rozhla-
sového vysílání.

Pro vysílatele, jejich" vysílání je zam%&eno p&evá"n% na mluvené slovo $i na hudbu nespadající 
do repertoáru OSA, je autorská odm%na stanovena pau(ální $ástkou $i ni"(í procentní sazbou z 
jeho hrub#ch p&íjm' dle rozsahu u"ití repertoáru OSA.

3) 
Provozovatel p"enosu rozhlasového a televizního vysílání
Autorská odm%na bude za u"ití b%hem období do konce roku 2018 stanovena jako pau(ální 
odm%na za jednu p&ípojku a m%síc dle následujícího mechanismu:

-  3,01 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2009,
-  3,39 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2010,
-  3,81 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2011,
-  4,29 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2012,
-  4,83 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2013,
-  5,43 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2014,
-  6,11 K$ pro období od 1.1. do 31.12.2015.

 
Od roku 2016 do roku 2018 se bude autorská odm%na navy(ovat v"dy o in- aci za minul# kalen-
dá&ní rok, stanovenou !esk#m statistick#m ú&adem. 

Pozn.: 
V!echny uvedené sazby autorsk"ch odm#n jsou uvedeny bez DPH, která bude p$ipo%tena v její zákonné v"!i 
(dle platného zákona).
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1) 
Vysílání
a)  simultcasting

i)  sou$asn#, úpln#, nezm%n%n# p&enos rozhlasového a televizního vysílání, kter# je usku-
te$*ován vysílatelem p'vodního vysílání. Autorská odm%na pro ji" smluvn% zavázané-
ho vysílatele s OSA - 9.000,- a" 12.000,- K$ za kalendá&ní rok, v závislosti na rozsahu u"ití 
repertoáru OSA.

ii)  úpln#, nezm%n%n# p&enos rozhlasového a televizního vysílání, kter# je uskute$*ován 
subjektem odli(n#m od p'vodního vysílatele. Autorská odm%na za jeden kalendá&ní 
m%síc $iní 2.500,- K$, pokud po$et individuálních p&ístup' (UIP adres) p&ev#(í 25.000 
za jeden kalendá&ní m%síc, zvy(uje se autorská odm%na o stejné procento, o které byl 
p&ekro$en stanoven# limit.

b)  p)vodní webcasting (rozhlas)
 Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 5 % z ve(ker#ch hrub#ch p&íjm' bezprost&edn% spoje-

n#ch s provozováním internetového rádia se stanovením minimální nevratné zálohy na tuto 
odm%nu dle tabulky ní"e. P&íjmy, které tvo&í základ pro v#po$et plateb podle p&edchozího 
odstavce, jsou:

a)  ve(keré p&íjmy bezprost&edn% spojené s provozováním rozhlasového vysílání, v$etn% 
p&íjm', kdy je jako protihodnota poskytnuto jiné ne" pen%"ité pln%ní (tzv. barterové 
obchody), získané p&edev(ím v souvislosti s vysíláním reklamy, reklamních informací, 
sponzorsk#ch vzkaz', pronájmu vysílacího $asu, v$etn% p&íjm' za v#robu reklamních 
snímk' dle této smlouvy atd.,

b) dále pak ve(keré p&íjmy, které nejsou p&ímo spojeny s prodejem reklamního $asu, av(ak 
jsou generovány v návaznosti na provozování rozhlasového vysílání, tj.

  - dary, dotace a subvence dal(ích subjekt',
  - p&ísp%vky sponzor' (nap&. sponzorované programy, sponzorované $ásti, 
     “product placement”, p&eru(ení programu sponzorsk#m vzkazem)
  - p&íjmy z SMS, MMS a dal(ích telefonick#ch slu"eb (nap&. hlasování p&i r'zn#ch 
     sout%"ích apod.)
  - barterové obchody, v$etn% v#herních cen pro poslucha$e
  - p&íjmy spojené se simulcastingem prost&ednictvím sít% internet tj. sponzorované 
    odkazy, r'zné druhy banner' (nap&. buttons, sky scrapers, popups, streamspots, 
    reklamní vzkazy p&ed otev&ením po"adované internetové stránky apod.), 
       sponzorované internetové stránky apod.
  - p&ípadn% dal(í formy p&íjm', které jsou generovány v návaznosti na provozování 
    rozhlasového vysílání.

Minimální v#(e autorské odm%ny:

Podíl hudby 
ve vysílání 

denn(

Autorská 
odm(na

Maximální po!et sou!asn'ch poslucha!) 
( ze v&ech server) rádia )

A* B C D E F G**

50 50 125 250 500 501 
a více

501 
a více

Minimální m(sí!ní autorská odm(na (v K!) 
do 4 hodin 5 % 200,- 250,- 500,- 750,- 1 000,- 1 250,- 180,- 

4 hodiny - 12 hodin 5 % 400,- 500,- 1 000,- 1 500,- 2 000,- 2 500,- 300,- 
12 hodin - 24 hodin 5 % 800,- 1 000,- 2 000,- 3 000,- 4 000,- 5 000,- 600,-

*    varianta A je mo"ná pouze pro nekomer$ní formu vysílání 
**  varianta G je mo"ná pouze pro vysílání více stanic pod jednou hlavi$kou

c)  p)vodní webcasting (televize)
  Vysílání p'vodního televizního programu prost&ednictvím sít% internet. Autorská odm%na 

je po$ítána jako ur$ité % z ve(ker#ch hrub#ch p&íjm' bezprost&edn% spojen#ch s provozo-
váním televizního vysílání se stanovením minimální nevratné zálohy na tuto odm%nu.

P&íjmy, které tvo&í základ pro v#po$et plateb podle p&edchozího odstavce, jsou:

Rozsah u$ití repertoáru OSA Autorská odm(na 
z hrub'ch p"íjm) vysílatele

Minimální m(sí!ní autorská 
odm(na

0 - 20 % 0,775 % 1 400,- K$
21 - 40 % 2,364 % 2 425,- K$ 
41 - 65 % 4,108 % 3 450,- K$ 
66 - 85 % 5,851 % 4 475,- K$ 

86 - 100 % 7,208 % 5 500,- K$
 

a)  ve(keré p&íjmy bezprost&edn% spojené s provozováním televizního vysílání, v$etn% 
p&íjm', kdy je jako protihodnota poskytnuto jiné ne" pen%"ité pln%ní (tzv. barterové 
obchody), získané p&edev(ím v souvislosti s vysíláním reklamy, reklamních informací, 
sponzorsk#ch vzkaz', pronájmu vysílacího $asu, v$etn% p&íjm' za v#robu reklamních 
snímk' dle této smlouvy atd.,
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b)  dále pak ve(keré p&íjmy, které nejsou p&ímo spojeny s prodejem reklamního $asu, av(ak 
jsou generovány v návaznosti na provozování televizního vysílání, tj.
- dary, dotace a subvence dal(ích subjekt',
- p&ísp%vky sponzor' (nap&. sponzorované programy, sponzorované $ásti, “product 
  placement”, p&eru(ení programu sponzorsk#m vzkazem)
- p&íjmy z SMS, MMS a dal(ích telefonick#ch slu"eb (nap&. hlasování p&i r'zn#ch 
  sout%"ích apod.)
- barterové obchody, v$etn% v#herních cen pro poslucha$e
- p&íjmy spojené se simulcastingem prost&ednictvím sít% internet tj. sponzorované 
  odkazy, r'zné druhy banner' (nap&. buttons, sky scrapers, popups, streamspots, 
  reklamní vzkazy p&ed otev&ením po"adované internetové stránky apod.), 
  sponzorované internetové stránky apod.
- p&ípadn% dal(í formy p&íjm', které jsou generovány v návaznosti na provozování 
   televizního vysílání.

2) 
Zp"ístup#ování záznamu cel'ch d(l nebo jejich !ástí 
prost"ednictvím sít( internet a obdobn'ch sítí
a)  zp"ístupn(ní ve"ejnosti po zaplacení zákazníkem (slu"ba On Demand, apod.)
 Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 2 % – 8 % z koncové ceny (v návaznosti na rozsah u"i-

tí d%l z repertoáru OSA), kterou zaplatí zákazník za zp&ístupn%ní díla/celku, se stanovenou 
minimální autorskou odm%nou za jedno zp&ístupn%ní jednoho díla/celku, jeho" sou$ástí je 
dílo z repertoáru OSA (minimální odm%na se stanovuje dle rozsahu u"ití repertoáru OSA dle 
mechanismu ní"e).

i.  Bez mo$nosti po"ízení trvalé rozmno$eniny (streaming only)

Podíl hudby 
v audiovizuálním 

díle 

Autorská odm(na 
z koncové ceny 
pro zákazníka

Celková délka audiovizuálního díla v minutách 
(„m = minuty“, „s = sekundy“) / minimální autorská 

odm(na

do 10m 00s 10m 01s 
- 30m 00s

 30m 01s 
- 60m 00s

 60m 01s 
a více

do 20 % 2 % 0,10 K$ 0,15 K$ 0,30 K$ 0,60 K$
21 – 70 % 5 % 0,20 K$ 0,30 K$ 0,60 K$ 1,20 K$

71 – 100 % 8 % 0,40 K$ 0,60 K$ 1,20 K$ 2,40 K$

ii.  S mo$ností po"ízení trvalé rozmno$eniny (download)

Podíl hudby 
v audiovizuálním 

díle 

Autorská odm(na 
z koncové ceny 
pro zákazníka

Celková délka audiovizuálního díla v minutách 
(„m = minuty“, „s = sekundy“) / minimální autorská 

odm(na

do 10m 00s 10m 01s - 
30m 00s

 30m 01s - 
60m 00s

 60m 01s a 
více

do 20 % 2 % 0,50 K$ 0,75 K$ 1,50 K$ 3,00 K$
21 – 70 % 5 % 1,00 K$ 1,50 K$ 3,00 K$ 6,00 K$

71 – 100 % 8 % 2,00 K$ 3,00 K$ 6,00 K$ 12,00 K$

b) stahování zvukov'ch rozmno$enin d(l z repertoáru OSA pro osobní pot"ebu (down-
loading) do pam(tí po!íta!) nebo jin'ch za"ízení
Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 8 % z koncové ceny pro zákazníka, minimáln% v(ak:

i.  2,- K$ za jedno celé sta"ené dílo,

ii.  1,20 K$ za jedno celé sta"ené dílo p&i stanovení koncové ceny mén% ne" 15,- K$ v$etn%,

iii.  17,- K$ p&i sta"ení celého komer$n% vydaného alba,

iv.  10,- K$ p&i sta"ení celého komer$n% vydaného alba p&i stanovení koncové ceny mén% 
ne" 150,- K$ v$etn%,

v.  4,80 K$ p&i sta"ení celého komer$n% vydaného alba p&i stanovení koncové ceny mén% 
ne" 100,- K$ v$etn%,

vi.  3,- K$ p&i sta"ení tzv. „singlu“ (komer$n% vydané album s max. 3 skladbami).
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c)  podcasting
U"ití hudebních d%l na internetu formou tzv. „podcasts“, s mo"ností po&ízení trvalé roz-
mno"eniny. Minimální autorská odm%na je vyjád&ena za ka"d#ch zapo$at#ch 30 minut 
podcastu.

Podíl hudby v podcastu Autorská odm(na z koncové 
ceny pro zákazníka Minimální autorská odm(na

do 20 % 2 % 0,10 K$
21 – 70 % 5 % 0,20 K$

71 – 100 % 8 % 2,00 K$

d) zp"ístupn(ní zvukov'ch nebo zvukov( obrazov'ch d(l z repertoáru OSA, které není 
ze strany provozovatele zpoplatn(no sm(rem k.náv&t(vníkovi stránek

 M%sí$ní autorská odm%na za ud%lení této licence je 300,- K$ za ka"d#ch zapo$at#ch 10 mi-
nut celkové stopá"e v(ech v daném m%síci zp&ístupn%n#ch záznam' skladeb.

e)  zp"ístup#ování na stránkách hudebních !asopis), kulturních rubrik a jin'ch music 
review sites

 Pouze ve spojení s recenzí 200,- K$ m%sí$n% za ka"d#ch zapo$at#ch 30 minut celkové stopá-
"e v(ech v daném m%síci zp&ístupn%n#ch záznam' skladeb.

f)  webové stránky autora, nakladatele
Webové stránky nositel' práv (autor', nakladatel', d%dic') zastupovan#ch OSA, kde jsou 
bezplatn% zp&ístup*ována autorská díla, ke kter#m má doty$n# autorská práva, není autor-
ská odm%na po"adována v p&ípad%, "e dílo je zp&ístupn%no za ú$elem podpory následného 
prodeje licence k jinému druhu u"ití (koncert, prodej CD, nabídka hudební knihovny…), 
je zp&ístupn%no v re"imu streaming, tj. bez mo"nosti po&ízení trvalé rozmno"eniny tohoto 
díla, a je zp&ístupn%no ze strany provozovatele stránek bezplatn%.

g) U$ití d(l z repertoáru OSA jako subskripce

i.  platforma – stahování (download), tj. po&ízení $asov% omezené rozmno"eniny zvuko-
vého díla z repertoáru OSA

  Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 8 % z koncové ceny pro zákazníka, minimáln% v(ak 
10,- K$ za ka"dého zaktivovaného zákazníka.

ii.  platforma – stream
  Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 8 % z koncové ceny pro zákazníka, minimáln% v(ak 

7,- K$ za ka"dého zaktivovaného zákazníka.

h)  P"enos $ivého vystoupení, spole!enské události (nap". koncertu nebo diskotéky) - 
sou!asn', úpln', nezm(n(n'
Autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 8% z ceny za p&ístup k p&enosu, minimáln% v(ak 100,- 
K$ za ka"dou zapo$atou hodinu p&enosu a za ka"d#ch 1.000 unikátních p&ístup' v dané 
hodin%.

i.  U$ití d(l z repertoáru OSA jako podkresu k soukrom'm, komer!ním i nekomer!-
ním stránkám nebo jejich !ástí &í"en'ch v síti internet a jin'ch obdobn'ch sítích
Dílo z repertoáru OSA dopl*uje gra) ckou $ást stránky, jednotlivé slo"ky netvo&í do-
hromady audiovizuální dílo, po$átek ani konec p&ehrávání nezávisí na v'li toho, kdo 
si stránku prohlí"í.

ii.  komer!ní stránky – stránky právnick#ch osob (spole$ností), fyzick#ch osob podnikatel'
  M%sí$ní autorská odm%na je po$ítána ve v#(i 250,- K$ za jedno dílo v p&ípad%, "e po-

$et p&ístup' IP adres nebude m%sí$n% v%t(í ne" 10.000. Za ka"d#ch dal(ích zapo$at#ch 
10.000 p&ístup' je m%sí$ní autorská odm%na zv#(ena o 250,- K$.

iii. soukromé stránky 
  – stránky jednotlivc' (fyzick#ch osob), stránky nekomer$ních subjekt' 
  Ro$ní autorská odm%na po$ítána ve v#(i 750,- K$ za jedno u"ité hudební dílo na jedné 

internetové stránce.

3) 
Zp"ístup#ování záznamu cel'ch d(l nebo jejich !ástí 
prost"ednictvím mobilních a jin'ch sítí
a) stahování / zp"ístup#ování zvukov'ch rozmno$enin d(l z repertoáru OSA jako vyzvá-

n(cích melodií (uvítacích melodií)
 pro mobilní telefony

i. Autorská odm%na pro mono-, polyfonní vyzván%cí melodie – 12% z koncové ceny pro 
zákazníka, minimáln% 2,- K$ za jedno sta"ení nebo zaktivování jedné vyzván%cí melodie.

ii. Autorská odm%na pro tzv. „real tones“ – 9% koncové ceny pro zákazníka, minimáln% 
2,- K$ za jedno sta"ení nebo zaktivování jednoho  „real tone“.

iii. Autorská odm%na pro tzv. „full tracks“ – 10% koncové ceny pro zákazníka, minimáln% 
2,- K$ za jedno sta"ení jednoho „full tracku“.

iv. Autorská odm%na za ka"dé zaktivování (respektive sta"ení) Uvítací melodie, tzv. „Ring-
Back tones“ – 9 % z $ástky bez DPH, kterou individuální zákazník uhradí za ka"dé zak-
tivování (respektive sta"ení) Uvítací melodie, minimáln% 2,- K$ za jedno zaktivování 
(respektive sta"ení) Uvítací melodie.
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Za zp&ístupn%ní vyzván%cích melodií na webov#ch stránkách je autorská odm%na po$ítána 
pau(ální $ástkou ve v#(i 1000,-K$ m%sí$n% za ka"d#ch zapo$at#ch 30 minut celkové stopá"e 
v(ech zp&ístupn%n#ch vyzván%cích melodií v m%síci

b) stahování (downloading) d(l z repertoáru OSA jako sou!ást jin'ch d(l (audiovizuální 
díla a jiné zvukov(-obrazové nebo zvukové záznamy nebo p"ímé p"enosy z nejr)z-
n(j&ích kulturních událostí, dále jen AVD) prost"ednictvím mobilních sítí (délka trvání 
takového audiovizuálního díla je limitována na 10 minut)

 Autorská odm%na je po$ítána jako ur$ité procento z koncové ceny pro zákazníka se sta-
novením minimální v#(e autorské odm%ny dle rozsahu hudební slo"ky za jedno ($asov% 
omezené nebo neomezené) sta"ení AVD.

i.  Autorská odm%na pro AVD s hudební slo"kou v rozsahu do 20 % 2% z koncové ceny pro 
zákazníka, minimáln% v(ak 0,40 K$ za jedno sta"ení.

ii. Autorská odm%na pro AVD s hudební slo"kou v rozsahu od 20 % do 70 % 5 % z koncové 
ceny pro zákazníka, minimáln% v(ak 0,60 K$ za jedno sta"ení.

iii. Autorská odm%na pro AVD s hudební slo"kou v rozsahu nad 70 % (nap&. hudební video-
klipy) 8 % z koncové ceny pro zákazníka, minimáln% v(ak 2,- K$ za jedno sta"ení.

Pozn.:
V!echny uvedené sazby autorsk"ch odm#n jsou uvedeny bez DPH, která bude p$ipo%tena v její zákonné v"!i 
dle platného zákona.
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Obecná ustanovení
Ka$d' u$ivatel chrán(ného hudebního díla je povinen podle zákona $. 121/2000 Sb. o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm%n% n%kter#ch zákon' (autorsk# 
zákon) opat"it si p"edem od nositele práv licenci (souhlas) k u"ití díla a zaplatit za u"ití díla 
autorskou odm(nu. 

*eské a zahrani!ní autory hudebních d%l s textem $i bez textu a dal(í nositele práv p&i ud%lo-
vání licence a vybírání autorské odm%ny zastupuje OSA – Ochrann' svaz autorsk' pro práva 
k díl)m hudebním, o.s. (OSA) na základ%:

a) autorského zákona v platném zn%ní; 
b) oprávn%ní k v#konu kolektivní správy majetkov#ch práv autor' a jin#ch nositel' práv 

ud%leného Ministerstvem kultury !eské republiky; 
c) smluv o zastupování autorsk#ch majetkov#ch práv uzav&en#ch s autory hudebních d%l 

s textem $i bez textu a dal(ími nositeli práv uveden#mi v § 95 autorského zákona;
d) recipro$ních smluv se zahrani$ními kolektivními správci o vzájemném zastupování 

a.ochran% autorsk#ch práv zahrani$ních autor' hudebních d%l s textem $i bez textu.

O ud%lení licence musí u"ivatel po"ádat OSA p&ed u"itím díla $ádostí, na jejím" základ% je pak 
uzav&ena licen!ní smlouva. V'&i autorské odm(ny za u$ití díla sjednává s u"ivateli OSA pod-
le tohoto sazebníku odm(n schváleného p&edstavenstvem OSA po projednání dozor$í radou 
OSA. V.p&ípad% zm%ny rozhodn#ch okolností na stran% u"ivatele lze sjednat s OSA dodatek k.li-
cen$ní smlouv%, kter# upraví vzniklé zm%ny, není-li dále stanoveno jinak.

V p&ípad%, "e si u"ivatel hudebních d%l s textem $i bez textu neopat"í p"edem licenci k u"ití, 
a .p&esto díla u"ije, ani" by s OSA &ádn% vedl jednání o uzav&ení licen$ní smlouvy, dochází k .ne-
oprávn(nému u$ití autorsk#ch d%l. S takov#m u"itím bez licence autorsk# zákon (§ 40 odst. 4) 
spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydání bezd)vodného obohacení 
vzniklého na stran% toho, kdo neoprávn%n% díla u"il, a to ve v#(i dvojnásobku obvyklé autor-
ské odm(ny. 

Dal(í osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n podle autorského zákona (§ 96 odst. 1 písm. 
a) bod 3), které vybírá kolektivní správce OSA v rámci v#konu povinné kolektivní správy, jsou 
povinny platit OSA odm%ny podle autorského zákona, vyhlá(ky $. 488/ 2006 Sb. a tohoto sa-
zebníku.

U"ivatelé hudebních d%l s textem $i bez textu, jako" i osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n 
jsou podle autorského zákona (§ 100 odst. 4) povinni poskytnout OSA informace nezbytné k.v#-
konu kolektivní správy a umo"nit OSA (zpravidla v osobách obchodních zástupc' OSA - kontro-
lor') kontrolu &ádného a v$asného pln%ní smluv s OSA uzav&en#ch. 

III.
Rozmno$ování a roz&i"ování rozmno$enin zvukov'ch 
a zvukov( obrazov'ch záznam)
Zvukov' záznam (audio nosi!e)

A.
jednorázová licen!ní smlouva – nosi!e ur!ené k prodeji

1. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

2. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení zvukov#ch nosi$' prode-
jem ve&ejnosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autorská odm%na za ud%lení 
licence se hradí za cel# vyroben# náklad. 

3. Autorská odm%na $iní 10% z pr)m(rné první prodejní ceny.

4. Pr'm%rné první prodejní ceny (PPPC) u jednotliv#ch typ' nosi$':

typ nosi!e PPPC typ nosi!e PPPC
CD 100 K$ EP (45 ot., 17 cm) 40 K$

CD singl 52 K$ Maxisingl (45 ot.) 57 K$
CD maxisingl 57 K$ EP (33 ot., 17 cm) 48 K$
MC 69 K$ mini LP (33 ot., 25 cm) 60 K$
MC singl 38 K$ LP (33 ot., 30 cm) 80 K$
MC maxisingl 57 K$ MD, DCC 100 K$
mini MC 68 K$ DVD audio 100 K$
MC double 100 K$ SuperAudio CD 100 K$
SP (45 ot., 17 cm) 38 K$

5. V p&ípad%, "e zvukov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku od p'vodní edice 
(p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - a je-li cena nosi$e v re-
edici nejmén% o 50 % ni"(í ne" cena nosi$e v p'vodní edici, a v p&ípad%, "e nosi$ tvo&í nov% 
sestavená kompilace z ji" d&íve vydan#ch d%l, kdy je nov# nosi$ prodáván za ceny nejmén% 
o .50 % ni"(í ne" ceny nosi$' v p'vodních edicích, sni$uje se pr)m(rná první prodejní 
cena na 55% ceny v#(e uvedené. 

6. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

7. Minimální fakturovaná autorská odm%na za jednu poskytnutou licenci je 150,-K$ bez DPH. 
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B.
jednorázová licen!ní smlouva – prémiové nosi!e

1. Za prémiové nosi$e se pova"ují nosi$e vyrobené k bezúplatnému (í&ení za ú$elem propaga-
ce jiného produktu, slu"by nebo osoby a nosi$e ur$ené k (í&ení mimo obvyklou prodejní sí+ 
(nosi$e jako dílná i nedílná sou$ást periodik). Pokud jsou nosi$e ur$ené pouze k bezúplat-
nému (í&ení, musí b#t neodstraniteln% ozna$eny jako neprodejné.

2. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

3. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení zvukov#ch nosi$' ve&ej-
nosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autorská odm%na za ud%lení licence 
se hradí za cel# vyroben# náklad. 

4. Autorská odm%na je u prémiov#ch nosi$' odvozena od minimální autorské odm(ny.

5. Minimální autorská odm%na u jednotliv#ch typ' nosi$':

typ nosi!e min. AO typ nosi!e min. AO
CD 9,20 K$ EP (45 ot., 17 cm) 3,70 K$

CD singl 4,80 K$ Maxisingl (45 ot.) 5,20 K$
CD maxisingl 5,20 K$ EP (33 ot., 17 cm) 4,40 K$
MC 6,30 K$ mini LP (33 ot., 25 cm) 5,50 K$
MC singl 3,50 K$ LP (33 ot., 30 cm) 7,30 K$
MC maxisingl 5,20 K$ MD, DCC 9,20 K$
mini MC 6,20 K$ DVD audio 9,20 K$
MC double 9,20 K$ SuperAudio CD 9,20 K$
SP (45 ot., 17 cm) 3,50 K$

6. V p&ípad%, "e zvukov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku od p'vodní edice 
(p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - a v p&ípad%, "e nosi$ 
tvo&í nov% sestavená kompilace z ji" d&íve vydan#ch d%l, sni$uje se minimální autorská 
odm(na na 55% odm%ny v#(e uvedené. 

7. Minimální autorská odm%na za jeden nosi$ se sni"uje podle nákladu vyroben#ch kus' ná-
sledovn%:

mno$ství 
vyroben'ch ks % min. AO min. AO 

za 1 CD
mno$ství 
vyroben'ch ks % min. AO min. AO 

za 1 CD
do 499 100% 9,20 K$ 100.000 - 199.999 25% 2,30 K$

500 - 999 80% 7,36 K$ 200.000 - 399.999 20% 1,84 K$
1.000 - 1.999 70% 6,44 K$ 400.000 - 699.999 15% 1,38 K$
2.000 - 4.999 60% 5,52 K$ 700.000 - 999.999 10% 0,92 K$
5.000 - 9.999 50% 4,60 K$ 1.000.000 - 1.999.999 8% 0,74 K$
10.000 - 19.999 40% 3,68 K$ 2.000.000 - 2.999.999 6% 0,55 K$
20.000 - 49.999 35% 3,22 K$ nad 3.000.000 5% 0,46 K$
50.000 - 99.999 30% 2,76 K$

8. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

C. 
celoro!ní hromadná licen!ní smlouva 

1. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení zvukov#ch nosi$' pro-
dejem ve&ejnosti i k bezúplatnému (í&ení pro v(echny nosi$e v#robce &ádn% nahlá(ené OSA. 
Autorská odm%na za ud%lení licence se hradí za prodané nebo bezúplatn% (í&ené nosi$e za 
p&íslu(né kalendá&ní pololetí.

2. Autorská odm%na $iní 9,009% z první prodejní ceny v'robce (PPD).
Pokud je autorská odm%na ni"(í ne" minimální autorská odm%na, aplikuje se minimální 
autorská odm%na:

typ nosi!e min. AO typ nosi!e min. AO
CD 9,20 K$ EP (45 ot., 17 cm) 3,70 K$

CD singl 4,80 K$ Maxisingl (45 ot.) 5,20 K$
CD maxisingl 5,20 K$ EP (33 ot., 17 cm) 4,40 K$
MC 6,30 K$ mini LP (33 ot., 25 cm) 5,50 K$
MC singl 3,50 K$ LP (33 ot., 30 cm) 7,30 K$
MC maxisingl 5,20 K$ MD, DCC 9,20 K$
mini MC 6,20 K$ DVD audio 9,20 K$
MC double 9,20 K$ SuperAudio CD 9,20 K$
SP (45 ot., 17 cm) 3,50 K$
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Celoro$ní hromadná licen$ní smlouva obsahuje dal(í podrobná ujednání o autorské odm%-
n% i o podmínkách v#roby a (í&ení nosi$'.

3. Nárok na uzav&ení celoro$ní hromadné licen$ní smlouvy vzniká v#robci v p&ípad%, "e v.uply-
nulém kalendá&ním roce uhradil autorské odm%ny za u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&e-
ní zvukov#ch nosi$' alespo* na 5 r'zn#ch jím vydávan#ch zvukov#ch nosi$ích.

Spole!ná ustanovení
1. Podíl autorské odm%ny OSA odpovídá délce trvání skladeb v repertoáru OSA v pom%ru 

k .celkové délce nosi$e (princip pro rata temporis).

2. V p&ípad% u"ití díla jako podkresu pod mluvené slovo je takté" dílo pova"ováno pro ú$ely 
v#po$tu autorské odm%ny za polovinu díla. 

3. V p&ípad% prodeje více nosi$' v rámci jednoho balení se pro v#po$et odm%ny z ka"dého 
druhého a následujícího nosi$e z jednoho balení uplatní autorská odm%na ve v#(i 60%. 
Podmínkou pro tento v#po$et je (í&ení celého balení jako neodd%litelného celku. Toto usta-
novení nelze kombinovat s re"imem prodeje v rámci tzv.prémiov#ch nosi$'.

4. Po$et hudebních d%l z repertoáru OSA, která mohou b#t obsa"ena na jednom zvukovém 
nosi$i p&i uplatn%ní autorské odm%ny dle p&edchozích ustanovení:

typ nosi!e délka nosi!e po!et d(l 
na nosi!i typ nosi!e délka nosi!e po!et d(l 

na nosi!i
CD do 80 minut 20 d%l EP (45 ot., 17 cm) do 16 minut 4 díla

CD singl do 12 minut 2 díla Maxisingl (45 ot.) do 16 minut 4 díla 
CD maxisingl do 23 minut 5 d%l EP (33 ot., 17 cm) do 20 minut 6 d%l

MC do 60 minut 16 d%l mini LP 
(33 ot., 25 cm) do 30 minut 10 d%l

MC singl do 8 minut 2 díla LP (33 ot., 30 cm) do 60 minut 16 d%l
MC maxisingl do 16 minut 4 díla MD, DCC do 80 minut 20 d%l 
mini MC do 30 minut 10 d%l DVD audio do 80 minut 20 d%l 
MC double do 120 minut 32 d%l SuperAudio CD do 80 minut 20 d%l 
SP (45 ot., 17 cm) do 8 minut 2 díla

Dílo krat(í ne" 2 minuty je pro ú$ely v#po$tu pova"ováno za polovinu díla.

U"ije-li v#robce na zvukovém nosi$i více d%l nebo p&ekro$í-li celková délka trvání zvukového 
nosi$e o více ne" 60 sekund délky uvedené v#(e, zvy(uje se $ástka autorské odm%ny pom%rn% 
podle toho, o kolik jsou uvedené limity p&ekro$eny.

Hudební zvukov( obrazov' záznam (hudební video)
Za hudební zvukov% obrazové nosi$e se pova"ují nosi$e s audiovizuálním záznamem koncertu, 
hudebního festivalu, videoklipu apod.

A.
jednorázová licen!ní smlouva – nosi!e ur!ené k prodeji

1. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

2. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení hudebních zvukov% ob-
razov#ch nosi$' prodejem ve&ejnosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autor-
ská odm%na za ud%lení licence se hradí za cel# vyroben# náklad. 

3. Autorská odm%na $iní 6,5 % z pr)m(rné první prodejní ceny.

4. Pr'm%rné první prodejní ceny (PPPC) u jednotliv#ch typ' nosi$':

typ nosi!e PPPC typ nosi!e PPPC
DVD 70 min a del(í 140 K$ VHS 70 min a del(í 110 K$

DVD do 70 min 117 K$ VHS do 70 min 92 K$
DVD do 50 min 94 K$ VHS do 50 min 73 K$
DVD do 30 min 70 K$ VHS do 30 min 55 K$

5. V p&ípad%, "e hudební zvukov% obrazov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku 
od p'vodní edice (p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - a je-li 
cena nosi$e v reedici nejmén% o 50 % ni"(í ne" cena nosi$e v p'vodní edici, a v p&ípad%, "e 
nosi$ tvo&í nov% sestavená kompilace z ji" d&íve vydan#ch d%l, kdy je nov# nosi$ prodáván 
za ceny nejmén% o 50 % ni"(í ne" ceny nosi$' v p'vodních edicích, sni$uje se pr)m(rná 
první prodejní cena na 55% ceny v#(e uvedené. 

6. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

7. Minimální fakturovaná autorská odm%na za jednu poskytnutou licenci je 150,-K$ bez DPH. 
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B.
jednorázová licen!ní smlouva – prémiové nosi!e

1. Za prémiové nosi$e se pova"ují nosi$e vyrobené k bezúplatnému (í&ení za ú$elem propaga-
ce jiného produktu, slu"by nebo osoby a nosi$e ur$ené k (í&ení mimo obvyklou prodejní sí+ 
(nosi$e jako dílná i nedílná sou$ást periodik). Pokud jsou nosi$e ur$ené pouze k bezúplat-
nému (í&ení, musí b#t neodstraniteln% ozna$eny jako neprodejné.

2. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

3. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení hudebních zvukov% ob-
razov#ch nosi$' ve&ejnosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autorská odm%-
na za ud%lení licence se hradí za cel# vyroben# náklad. 

4. Autorská odm%na je u prémiov#ch nosi$' odvozena od minimální autorské odm(ny.

5. Minimální autorská odm%na u jednotliv#ch typ' nosi$':

typ nosi!e min. AO typ nosi!e min. AO
DVD 70 min a del(í 6,00 K$ VHS 70 min a del(í 6,00 K$

DVD do 70 min 5,00 K$ VHS do 70 min 5,00 K$
DVD do 50 min 4,00 K$ VHS do 50 min 4,00 K$
DVD do 30 min 3,00 K$ VHS do 30 min 3,00 K$

6. V p&ípad%, "e hudební zvukov% obrazov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku 
od p'vodní edice (p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - 
a. v . p&ípad%, "e nosi$ tvo&í nov% sestavená kompilace z p&evá"n% ji" d&íve vydan#ch d%l, 
sni$uje se minimální autorská odm(na na 55% odm%ny v#(e uvedené. 

7. Minimální autorská odm%na za jeden nosi$ se sni"uje podle nákladu vyroben#ch kus' ná-
sledovn%:

mno$ství vyroben'ch ks % min. AO minimální odm(na za 1 ks
do 499  100% 6,00 K$ 5,00 K$ 4,00 K$ 3,00 K$
500 - 999 80% 4,80 K$ 4,00 K$ 3,20 K$ 2,40 K$
1.000 - 1.999 70% 4,20 K$ 3,50 K$ 2,80 K$ 2,10 K$
2.000 - 4.999 60% 3,60 K$ 3,00 K$ 2,40 K$ 1,80 K$
5.000 - 9.999 50% 3,00 K$ 2,50 K$ 2,00 K$ 1,50 K$
10.000 - 19.999 40% 2,40 K$ 2,00 K$ 1,60 K$ 1,20 K$
20.000 - 49.999 35% 2,10 K$ 1,75 K$ 1,40 K$ 1,05 K$
50.000 - 99.999 30% 1,80 K$ 1,50 K$ 1,20 K$ 0,90 K$
100.000 - 199.999 25% 1,50 K$ 1,25 K$ 1,00 K$ 0,75 K$
200.000 - 399.999 20% 1,20 K$ 1,00 K$ 0,80 K$ 0,60 K$
400.000 - 699.999 15% 0,90 K$ 0,75 K$ 0,60 K$ 0,45 K$
700.000 - 999.999 10% 0,60 K$ 0,50 K$ 0,40 K$ 0,30 K$
1.000.000 - 1.999.999 8% 0,48 K$ 0,40 K$ 0,32 K$ 0,24 K$
2.000.000 - 2.999.999 6% 0,36 K$ 0,30 K$ 0,24 K$ 0,18 K$
nad 3.000.000 5% 0,30 K$ 0,25 K$ 0,20 K$ 0,15 K$

8. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

C.
celoro!ní hromadná licen!ní smlouva 

4. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení hudebních zvukov% ob-
razov#ch nosi$' prodejem ve&ejnosti i k bezúplatnému (í&ení pro v(echny nosi$e v#robce 
&ádn% nahlá(ené OSA. Autorská odm%na za ud%lení licence se hradí za prodané nebo bezú-
platn% (í&ené nosi$e za p&íslu(né kalendá&ní pololetí.

5. Autorská odm%na $iní 6,5 % z první prodejní ceny v'robce (PPD).
Pokud je autorská odm%na ni"(í ne" minimální autorská odm%na, aplikuje se minimální 
autorská odm%na:
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typ nosi!e min. AO typ nosi!e min. AO
DVD 70 min a del(í 6,00 K$ VHS 70 min a del(í 6,00 K$

DVD do 70 min 5,00 K$ VHS do 70 min 5,00 K$
DVD do 50 min 4,00 K$ VHS do 50 min 4,00 K$
DVD do 30 min 3,00 K$ VHS do 30 min 3,00 K$

Celoro$ní hromadná licen$ní smlouva obsahuje dal(í podrobná ujednání o autorské odm%-
n% i o podmínkách v#roby a (í&ení nosi$'.

6. Nárok na uzav&ení celoro$ní hromadné licen$ní smlouvy vzniká v#robci v p&ípad%, "e v uply-
nulém kalendá&ním roce uhradil autorské odm%ny za u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&e-
ní hudebních zvukov% obrazov#ch nosi$' alespo* na 3 r'zn#ch jím vydávan#ch hudebních 
zvukov% obrazov#ch nosi$ích.

Spole!ná ustanovení
1. Podíl autorské odm%ny OSA odpovídá délce trvání skladeb v repertoáru OSA v pom%ru 

k .celkové délce nosi$e (princip pro rata temporis).

2. V p&ípad% prodeje více nosi$' v rámci jednoho balení se pro v#po$et odm%ny z ka"dého 
druhého a následujícího nosi$e z jednoho balení uplatní autorská odm%na ve v#(i 60%. 
Podmínkou pro tento v#po$et je (í&ení celého balení jako neodd%litelného celku. Toto usta-
novení nelze kombinovat s re"imem prodeje v rámci tzv.prémiov#ch nosi$'.

Filmov' zvukov( obrazov' záznam (Video nosi!e)
Za ) lmové zvukov% obrazové nosi$e se pova"ují nosi$e se záznamem jakéhokoliv audiovizuál-
ního díla, pokud nejde o hudební zvukov% obrazové nosi$e anebo multimédia.

A.
jednorázová licen!ní smlouva – nosi!e ur!ené k prodeji

1. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

2. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení ) lmov#ch zvukov% obra-
zov#ch nosi$' prodejem ve&ejnosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autor-
ská odm%na za ud%lení licence se hradí za cel# vyroben# náklad. 

3. Autorská odm%na $iní 5 % z pr)m(rné první prodejní ceny.

4. Pr'm%rné první prodejní ceny (PPPC) u jednotliv#ch typ' nosi$':

nosi! PPPC
DVD 60 min a del(í 112 K$

DVD do 60 min 84 K$
DVD do 30 min 56 K$

5. V p&ípad%, "e ) lmov# zvukov% obrazov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku 
od p'vodní edice (p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - a je-li 
cena nosi$e v reedici nejmén% o 50 % ni"(í ne" cena nosi$e v p'vodní edici, a v p&ípad%, "e 
nosi$ tvo&í nov% sestavená kompilace z ji" d&íve vydan#ch d%l, kdy je nov# nosi$ prodáván 
za ceny nejmén% o 50 % ni"(í ne" ceny nosi$' v p'vodních edicích, sni$uje se pr)m(rná 
první prodejní cena na 55% ceny v#(e uvedené. 

6. Podíl autorské odm%ny OSA odpovídá délce trvání skladeb v repertoáru OSA v pom%ru 
k.celkové délce audiovizuálních d%l zaznamenan#ch na nosi$i (princip pro rata temporis).

7. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

8. Minimální fakturovaná autorská odm%na za jednu poskytnutou licenci je 150,-K$ bez DPH. 

9. Podíl autorské odm%ny OSA odpovídá délce trvání skladeb v repertoáru OSA v pom%ru 
k.celkové délce nosi$e (princip pro rata temporis).

B.
jednorázová licen!ní smlouva – prémiové nosi!e

1. Za prémiové nosi$e se pova"ují nosi$e vyrobené k bezúplatnému (í&ení za ú$elem propaga-
ce jiného produktu, slu"by nebo osoby a nosi$e ur$ené k (í&ení mimo obvyklou prodejní sí+ 
(nosi$e jako dílná i nedílná sou$ást periodik). Pokud jsou nosi$e ur$ené pouze k bezúplat-
nému (í&ení, musí b#t neodstraniteln% ozna$eny jako neprodejné.

2. Jednorázová licen$ní smlouva se u"ije pro vydání zpravidla 1 titulu.

3. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení ) lmov#ch zvukov% obra-
zov#ch nosi$' ve&ejnosti pro cel# vyroben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autorská odm%na 
za ud%lení licence se hradí za cel# vyroben# náklad. 

4. Autorská odm%na je u prémiov#ch nosi$' odvozena od minimální autorské odm(ny.

5. Minimální autorská odm%na u jednotliv#ch typ' nosi$':
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nosi! min. AO
DVD 60 min a del(í 1,50 K$

DVD do 60 min 1,00 K$
DVD do 30 min 0,50 K$

6. Minimální autorská odm%na za jeden nosi$ se sni"uje podle nákladu vyroben#ch kus' ná-
sledovn%:

mno$ství vyroben'ch ks % min. AO minimální odm(na za 1 ks
do 499  100% 1,50 K$ 1,00 K$ 0,50 K$

500 - 999 80% 1,20 K$ 0,80 K$ 0,40 K$
1.000 - 1.999 70% 1,05 K$ 0,70 K$ 0,35 K$
2.000 - 4.999 60% 0,90 K$ 0,60 K$ 0,30 K$
5.000 - 9.999 50% 0,75 K$ 0,50 K$ 0,25 K$
10.000 - 19.999 40% 0,60 K$ 0,40 K$ 0,20 K$
20.000 - 49.999 35% 0,53 K$ 0,35 K$ 0,18 K$
50.000 - 99.999 30% 0,45 K$ 0,30 K$ 0,15 K$
100.000 - 199.999 25% 0,38 K$ 0,25 K$ 0,13 K$
200.000 - 399.999 20% 0,30 K$ 0,20 K$ 0,10 K$
nad 400.000 15% 0,23 K$ 0,15 K$ 0,08 K$

V p&ípad%, "e ) lmov# zvukov% obrazov# nosi$ je znovu vydán nejd&íve po uplynutí 1 roku od 
p'vodní edice (p'vodní edicí se rozumí vydání na jakémkoli nosi$i) - tzv. reedice - a v p&ípa-
d%, "e nosi$ tvo&í nov% sestavená kompilace z ji" d&íve vydan#ch d%l, sni$uje se minimální 
autorská odm(na na 55% odm%ny v#(e uvedené. 

7. Podíl autorské odm%ny OSA odpovídá délce trvání skladeb v repertoáru OSA v pom%ru 
k .celkové délce audiovizuálních d%l zaznamenan#ch na nosi$i (princip pro rata temporis).

8. V p&ípad% vydání nosi$' ur$en#ch k prodeji i k (í&ení jako prémiov#ch nosi$' je mo"né uza-
v&ít tzv. kombinovanou smlouvu.

9. Minimální fakturovaná autorská odm%na za jednu poskytnutou licenci je 150,-K$ bez DPH. 

C.
celoro!ní hromadná licen!ní smlouva 

1. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení ) lmov#ch zvukov% ob-
razov#ch nosi$' prodejem ve&ejnosti i k bezúplatnému (í&ení pro v(echny nosi$e v#robce 
&ádn% nahlá(ené OSA. Autorská odm%na za ud%lení licence se hradí za prodané nebo bezú-
platn% (í&ené nosi$e za p&íslu(né kalendá&ní pololetí.

2. Autorská odm%na $iní 3,5 % z hrub'ch tr$eb v#robce bez uplatn%ní principu pro rata 
temporis. Pokud je autorská odm%na ni"(í ne" minimální autorská odm%na, aplikuje se mi-
nimální autorská odm%na:

nosi! min. AO
DVD 60 min a del(í 1,50 K$

DVD do 60 min 1,00 K$
DVD do 30 min 0,50 K$

Celoro$ní hromadná licen$ní smlouva obsahuje dal(í podrobná ujednání o autorské odm%-
n% i o podmínkách v#roby a (í&ení nosi$'.

3. Nárok na uzav&ení celoro$ní hromadné licen$ní smlouvy vzniká v#robci v p&ípad%, "e v uply-
nulém kalendá&ním roce uhradil autorské odm%ny za u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&e-
ní ) lmov#ch zvukov% obrazov#ch nosi$' alespo* na 3 r'zn#ch jím vydávan#ch hudebních 
zvukov% obrazov#ch nosi$ích.

Spole!ná ustanovení
V p&ípad% prodeje více nosi$' v rámci jednoho balení se pro v#po$et odm%ny z ka"dého druhé-
ho a následujícího nosi$e z jednoho balení uplatní autorská odm%na ve v#(i 60%. Podmínkou 
pro tento v#po$et je (í&ení celého balení jako neodd%litelného celku. Toto ustanovení nelze 
kombinovat s re"imem prodeje v rámci tzv.prémiov#ch nosi$'.
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Multimediální zvukov( obrazové záznamy (v!etn( po!íta!ov'ch her)

1. Za multimédia se pova"ují nosi$e ur$ené k u"ití v osobních po$íta$ích, které obsahují záro-
ve* n%kolik druh' záznam' d%l (hudební díla, obrazová díla, texty, audiovizuální díla ad.)

2. Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA p&i v#rob% a (í&ení multimediálních nosi$' 
(v$etn% po$íta$ov#ch her) ve&ejnosti prodejme a/nebo k bezúplatnému (í&ení pro cel# vy-
roben# náklad sjednan# ve smlouv%. Autorská odm%na za ud%lení licence se hradí za cel# 
vyroben# náklad.

3. Autorská odm%na u nosi$' ur$en#ch k bezúplatnému (í&ení $iní 0,20 K! za ka$dou zapo!a-
tou minutu hudby z repertoáru OSA na nosi$i. Autorská odm%na u nosi$' ur$en#ch k.pro-
deji $iní 0,40 K! za ka$dou zapo!atou minutu hudby z repertoáru OSA na nosi$i.

4. Minimální fakturovaná autorská odm%na za jednu poskytnutou licenci je 150,-K$ bez DPH. 

Ve&keré v'&e uvedené sazby autorsk'ch odm(n se navy&ují o DPH v zákonné základní 
sazb(.
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Obecná ustanovení
Ka$d' u$ivatel chrán(ného hudebního díla je povi-
nen podle zákona $. 121/2000 Sb. o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm%n% 
n%kter#ch zákon' (autorsk# zákon) opat"it si p"edem 
od nositele práv licenci (souhlas) k u"ití díla a zaplatit za 
u"ití díla autorskou odm(nu. 

!eské a zahrani$ní autory hudebních d%l s textem $i bez 
textu a dal(í nositele práv p&i ud%lování licence a vybí-
rání autorské odm%ny zastupuje OSA – Ochrann' svaz 
autorsk' pro práva k díl)m hudebním, o.s. (OSA) na 
základ%:

a) autorského zákona v platném zn%ní; 

b) oprávn%ní k v#konu kolektivní správy majetkov#ch
 práv autor' a jin#ch nositel' práv ud%leného 
 Miniterstvem kultury !eské republiky; 

c) smluv o zastupování autorsk#ch majetkov#ch práv 
 uzav&en#ch s autory hudebních d%l s textem $i bez 
 textu a dal(ími nositeli práv uveden#mi v § 95 
 autorského zákona;

d) recipro$ních smluv se zahrani$ními kolektivními 
 správci o vzájemném zastupování a ochran% 
 autorsk#ch práv zahrani$ních autor' hudebních 
 d%l s textem $i bez textu.

O ud%lení licence musí u"ivatel po"ádat OSA p&ed u"itím 
díla $ádostí, na jejím" základ% je pak uzav&ena licen!ní 
smlouva. V'&i autorské odm(ny za u$ití díla sjednává 
s u"ivateli OSA podle tohoto sazebníku odm(n schvá-
leného p&edstavenstvem OSA po projednání dozor$í 
radou OSA. V. p&ípad% zm%ny rozhodn#ch okolností na 
stran% u"ivatele lze sjednat s OSA dodatek k licen$ní 
smlouv%, kter# upraví vzniklé zm%ny, není-li dále stano-
veno jinak.

V p&ípad%, "e si u"ivatel hudebních d%l s textem $i bez textu neopat"í p"edem licenci k u"ití, a p&esto díla u"ije, ani" by s OSA &ádn% 
vedl jednání o uzav&ení licen$ní smlouvy, dochází k neoprávn(nému u$ití autorsk#ch d%l. S takov#m u"itím bez licence autorsk# zá-
kon (§ 40 odst. 4) spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydání bezd)vodného obohacení vzniklého na stran% 
toho, kdo neoprávn%n% díla u"il, a to ve v#(i dvojnásobku obvyklé autorské odm(ny. 

Dal(í osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n podle autorského zákona (§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3), které vybírá kolektivní správce 
OSA v rámci v#konu povinné kolektivní správy, jsou povinny platit OSA odm%ny podle autorského zákona, vyhlá(ky $. 488/ 2006 Sb. 
a tohoto sazebníku.

U"ivatelé hudebních d%l s textem $i bez textu, jako" i osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n jsou podle autorského zákona (§ 100 
odst. 4) povinni poskytnout OSA informace nezbytné k v#konu kolektivní správy a umo"nit OSA (zpravidla v osobách obchodních 
zástupc' OSA - kontrolor') kontrolu &ádného a v$asného pln%ní smluv s OSA uzav&en#ch. 

Synchronizace - souhlas se za"azením hudebního díla z repertoáru OSA do díla audiovizuálního 
a p"i v'rob( reklamních spot)
Sazby uvedené ní"e se aplikují za p&edpokladu, "e auto&i p&íslu(né hudební skladby jsou zastupováni OSA a nemají sjednánu tzv. 
synchroniza$ní v#jimku. 

Spl*uje-li tyto p&edpoklady jen n%kter# z autor' p&íslu(né hudební skladby, bude sazba sní"ena na pom%r odpovídající podílu autora 
zastupovaného OSA (bez synchroniza$ní v#jimky) na p&íslu(né hudební skladb%.

1. reklamní rozhlasové spoty – za ka"d#ch zapo$at#ch 30 s u"ití hudební skladby 

OBLAST DOBA U2ITÍ 1 m(síc 3 m(síce 6 m(síc) 12 m(síc)
Region !R 3.000,- 8.000,- 15.000,- 27.000,-
!R-ve&ejnoprávní st. 6.000,- 17.000,- 30.000,- 54.000,-
!R-komer$ní stanice 8.000,- 23.000,- 40.000,- 72.000,-
!R-v(echny stanice 10.000,- 29.000,- 50.000,- 90.000,-
!R+SR 12.000,- 35.000,- 60.000,- 108.000,-
!R+1 dal(í zem% EU 15.000,- 44.000,- 75.000,- 135.000,-

Sv%t 80.000,- 230.000,- 400.000,- 720.000,-
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2. reklamní TV spoty – za ka"d#ch zapo$at#ch 30 s u"ití hudební skladby

OBLAST DOBA U2ITÍ 1 m(síc 3 m(síce 6 m(síc) 12 m(síc)
Obec 2.000,- 5.000,- 8.000,- 14.000,-
Region !R 7.000,- 15.000,- 28.000,- 49.000,-
!R-kabelové TV 15.000,- 32.000,- 60.000,- 105.000,-
!R-ve&ejnoprávní TV 20.000,- 43.000,- 80.000,- 140.000,-
!R-NOVA, PRIMA 40.000,- 84.000,- 160.000,- 280.000,-
!R-v(echny stanice 55.000,- 115.000,- 220.000,- 385.000,-
!R+SR 60.000,- 126.000,- 240.000,- 420.000,-
!R+1 dal(í zem% EU 80.000,- 168.000,- 320.000,- 560.000,-

Sv%t 300.000,- 610.000,- 1.200.000,- 2.000.000,-

3. reklamní spoty – kina, internet – za ka"d#ch zapo$at#ch 30 s u"ití hudební skladby

OBLAST DOBA U2ITÍ 1 m(síc 3 m(síce 6 m(síc) 12 m(síc)
Kina – region !R 2.000,- 5.000,- 8.000,- 14.000,-
Kina - !R 4.000,- 9.000,- 16.000,- 28.000,-
Kina - sv%t 10.000,- 22.000,- 40.000,- 70.000,-
Internet 15.000,- 32.000,- 60.000,- 105.000,-
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4. jiná AV díla – % lm, dokument, osobní video atd. – za ka"d#ch zapo$at#ch 10 s u"ití hudební skladby

KATEGORIE popis *R+SR sv(t

Distribu$ní ) lm hrané $i animované AVD ur$ené pro promítání 
v kinech a pro vysílání v TV 600,- 1.800,- 

Televizní ) lm hrané $i animované AVD ur$ené pro vysílání v TV 400,- 1.200,- 
Dokumentární ) lm dokumentární AVD ur$ené pro TV vysílání 200,- 600,-  
Krátkometrá"ní ) lm hran# $i animovan# ) lm v délce trvání do 30 min. 150,- 450,-  

Videodokument dokumentární AVD ur$ené pro (í&ení 
na nosi$ích a na internetu 150,- 450,-  

V#ukov# ) lm AVD ur$ené v#hradn% pro v#ukové ú$ely 50,- 150,-  
Po$íta$ová hra délka skladby p&ed zasmy$kováním 300,- 900,-  

Amatérsk# ) lm krátkometrá"ní AVD vytvo&ené amatérsk#m tv'rcem 100,- nebo 150,- za AVD 
s omezen#m u"itím

300,- nebo 500,- za AVD
 s omezen#m u"itím  

Osobní video záznamy svateb, maturit. ples', 
d%tsk#ch p&ehlídek apod.

150,- za AVD nebo 2.000,- 
za 6 m%síc' 450,-

Prezenta$ní video AVD ur$ené k prezentaci spole$nosti (ziskov# sektor) 300,- 600,-

Prezenta$ní video AVD ur$ené k prezentaci osob nebo 
spole$nosti (neziskov# sektor) 150,- 300,-

Prezenta$ní video AVD ur$ené k prezentaci spole$nosti 
pouze pro její interní pot&ebu 50,- 100,-

Studentsk# ) lm AVD vytvo&ené studenty ) lmové (koly 30,- 60,-

Pokud je u"itá hudba v AVD za&azena do tzv. druhého plánu, sni"ují se sazby odm%ny na 50%.

* Poznámky k sazebníku synchroniza!ních odm(n 4.:
„AVD“ 
audiovizuální dílo

„sv%t“
v(echny státy sv%ta v$etn% !R a SR

„Film $i dokument“ 
rozumí se jakékoli AV dílo a+ ji" v hrané, animované $i loutkové form%

„Po$íta$ová hra“
stopá" u"ití hudby se posuzuje p&ed zasmy$kováním

„Amatérsk# ) lm“„Omezené u"ití“
) lm, kter# je vyroben za ú$elem nekomer$ního u"ití a 
za jeho" provozování není vybíráno vstupné v jakékoli 
form% u"ití AVD jen v rámci festival' amatérského ) lmu 
bez komer$ního ú$elu

„Osobní video“
jeli ur$eno pouze pro okruh osob zú$astn%n#ch na akci, 
odm%na $iní 150,- K$ za celé AVD bez ohledu na po$et a 
stopá" u"it#ch d%l

„Prezenta$ní video pro ziskov# sektor“
ziskov#m sektorem se rozumí podnikatelé ve smyslu §2 
obchodního zákoníku

„Prezenta$ní video pro neziskov# sektor“
neziskov#m sektorem se rozumí fyzické osoby - nepod-
nikatelé, právnické osoby zalo"ené za jin#m ú$elem ne" 
za ú$elem podnikání (i jsou-li zapsány v obchodním 
rejst&íku)

„Prezenta$ní video pro interní pot&ebu“
AVD m'"e b#t u"ito pouze ve vztahu k zam%stnanc'm 
nebo statutárním orgán'm v#robce AVD, nikoli ve vzta-
hu k zákazník'm nebo jin#m t&etím osobám

„Studentsk# ) lm“
AVD vytvo&ené "ákem nebo studentem p&i pln%ní jeho 
(kolních nebo studijních povinností (nap&. FAMU)

„Druh#m plánem“    
rozumí se u"ití, kdy hudba je vnímána jako nedominant-
ní pozadí scény, v ní" pochází z ) lmov% reáln#ch zdroj' 
(rádio, TV, p&ehráva$ v aut%, "ivá hudba apod.)

Ve&keré v'&e uvedené sazby autorsk'ch odm(n se 
navy&ují o DPH v zákonné základní sazb(.
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Obecná ustanovení
Ka"d# u"ivatel chrán%ného hudebního díla je povinen 
podle zákona $. 121/2000 Sb. o právu autorském, o prá-
vech souvisejících s právem autorsk#m a o zm%n% n%-
kter#ch zákon' (autorsk# zákon) opat"it si p"edem od 
nositele práv licenci (souhlas) k u"ití díla a zaplatit za 
u"ití díla p&im%&enou autorskou odm(nu. 

!eské a zahrani$ní autory hudebních d%l s textem $i bez 
textu a dal(í nositele práv p&i ud%lování licence a vybí-
rání autorské odm%ny zastupuje OSA – Ochrann' svaz 
autorsk' pro práva k díl)m hudebním, o.s. (OSA) na 
základ%:

a) autorského zákona v platném zn%ní; 

b) oprávn%ní k v#konu kolektivní správy majetkov#ch 
 práv autor' a jin#ch nositel' práv ud%leného 
 Ministerstvem kultury !eské republiky; 

c) smluv o zastupování autorsk#ch  majetkov#ch práv 
 uzav&en#ch s autory hudebních d%l s textem $i bez 
 textu a dal(ími nositeli práv uveden#mi 
 v § 95 autorského zákona;

d) recipro$ních smluv se zahrani$ními kolektivními 
 správci o vzájemném zastupování a ochran% 
 autorsk#ch práv zahrani$ních autor' 
 hudebních d%l s textem $i bez textu.

O ud%lení licence musí u"ivatel po"ádat OSA p&ed u"itím 
díla $ádostí, na jejím" základ% je pak uzav&ena licen!ní 
smlouva. V'&i autorské odm(ny za u$ití díla sjednává 
s u"ivateli OSA podle tohoto sazebníku odm(n schvá-
leného p&edstavenstvem OSA po projednání dozor$í 
radou OSA. V. p&ípad% zm%ny rozhodn#ch okolností na 
stran% u"ivatele lze sjednat s OSA dodatek k licen$ní 
smlouv%, kter# upraví vzniklé zm%ny, není-li dále stano-
veno jinak.

V p&ípad%, "e si u"ivatel hudebních d%l s textem $i bez textu neopat"í p"edem licenci k u"ití, a p&esto díla u"ije, ani" by s OSA &ádn% 
vedl jednání o uzav&ení licen$ní smlouvy, dochází k neoprávn%nému u"ití autorsk#ch d%l. S takov#m u"itím bez licence autorsk# zákon 
(§ 40 odst. 4) spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydání bezd)vodného obohacení vzniklého na stran% toho, 
kdo neoprávn(n( díla u"il, a to ve v#(i dvojnásobku obvyklé autorské odm(ny. 

Dal(í osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n podle autorského zákona (§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3), které vybírá kolektivní správce 
OSA v rámci v#konu povinné kolektivní správy, jsou povinny platit OSA odm%ny podle autorského zákona, vyhlá(ky $. 488/ 2006 Sb. 
a tohoto sazebníku.

U"ivatelé hudebních d%l s textem $i bez textu, jako" i osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n jsou podle autorského zákona (§ 100 
odst. 4) povinni poskytnout OSA informace nezbytné k v#konu kolektivní správy a umo"nit OSA (zpravidla v osobách obchodních 
zástupc' OSA - kontrolor') kontrolu &ádného a v$asného pln%ní smluv s OSA uzav&en#ch. 

1. V'po!et autorské odm(ny v!etn( tzv. p"im("ené odm(ny za 1 kalendá"ní m(síc:
-  Licence zahrnuje souhlas k u"ití repertoáru OSA a v#(i tzv. p&im%&ené odm%ny p&i pronájmu a p'j$ování zvukov% obrazov#ch 

nosi$' ve&ejnosti pro v(echny tituly, které pronajímatel nabízí ve&ejnosti.sjednan# ve smlouv%. 
-  V#(e sazby zahrnuje odm%nu i pro ostatní kolektivní správce, kter#mi jsou DILIA, INTERGRAM a OOA-S
-  V#(e odm%ny se vypo$ítá dle následující tabulky:

po!et 
nabízen'ch titul)

základní 
odm(na

nad 150 000 
obyvytel

od 20 000 do 150 000 
obyvatel

od 500 do 20 000 
obyvatel

do 500 
obyvatel

do 2500 ks 700,- 665,- 630,- 595,- 480,-

nad 2500 ks 900,- 855,- 810,- 765,- 720,-

K autorsk'm odm(nám bude p"ipo!teno DPH v zákonné základní sazb(.
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Obecná ustanovení
Ka"d# u"ivatel chrán%ného hudebního díla je povinen podle zákona $. 121/2000 Sb. o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorsk#m a o zm%n% n%kter#ch zákon' (autorsk# 
zákon) opat"it si p"edem od nositele práv licenci (souhlas) k u"ití díla a zaplatit za u"ití díla 
autorskou odm(nu. 

!eské a zahrani$ní autory hudebních d%l s textem $i bez textu a dal(í nositele práv p&i ud%lování 
licence a vybírání autorské odm%ny zastupuje OSA – Ochrann' svaz autorsk' pro práva k.dí-
l)m hudebním, o.s. (OSA) na základ%:
a) autorského zákona v platném zn%ní; 
b) oprávn%ní k v#konu kolektivní správy majetkov#ch práv autor' a jin#ch nositel' práv ud%-

leného Ministerstvem kultury !eské republiky; 
c) smluv o zastupování autorsk#ch  majetkov#ch práv uzav&en#ch s autory hudebních d%l 

s .textem $i bez textu a dal(ími nositeli práv uveden#mi v § 95 autorského zákona;
d) recipro$ních smluv se zahrani$ními kolektivními správci o vzájemném zastupování a ochra-

n% autorsk#ch práv zahrani$ních autor' hudebních d%l s textem $i bez textu.

O ud%lení licence musí u"ivatel po"ádat OSA p&ed u"itím díla $ádostí, na jejím" základ% je pak 
uzav&ena licen!ní smlouva. V'&i autorské odm(ny za u$ití díla sjednává s u"ivateli OSA pod-
le tohoto  sazebníku odm%n schváleného p&edstavenstvem OSA po projednání dozor$í radou 
OSA. V.p&ípad% zm%ny rozhodn#ch okolností na stran% u"ivatele lze sjednat s OSA dodatek k .li-
cen$ní smlouv%, kter# upraví vzniklé zm%ny, není-li dále stanoveno jinak.

V p&ípad%, "e si u"ivatel hudebních d%l s textem $i bez textu neopat"í p"edem licenci k u"ití, 
a.p&esto díla u"ije, ani" by s OSA &ádn% vedl jednání o.uzav&ení licen$ní smlouvy, dochází k.ne-
oprávn(nému u$ití autorsk#ch d%l. S takov#m u"itím bez licence autorsk# zákon (§ 40 odst. 4) 
spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydání bezd)vodného obohacení 
vzniklého na stran% toho, kdo neoprávn(n( díla u"il, a to ve v'&i dvojnásobku obvyklé au-
torské odm(ny. 

Dal&í osoby povinné k platb( zvlá&tních odm(n podle autorského zákona (§ 96 odst. 
1.písm. a) bod 3), které vybírá kolektivní správce OSA v rámci v'konu povinné kolektivní 
správy, jsou povinny platit OSA odm(ny podle autorského zákona, vyhlá&ky !. 488/ 2006 
Sb. a.tohoto sazebníku.

U"ivatelé hudebních d%l s textem $i bez textu, jako" i osoby povinné k platb% zvlá(tních odm%n 
jsou podle autorského zákona (§ 100 odst. 4) povinni poskytnout OSA informace nezbytné k.v#-
konu kolektivní správy a umo"nit OSA (zpravidla v osobách obchodních zástupc' OSA - kontro-
lor') kontrolu &ádného a v$asného pln%ní smluv s OSA uzav&en#ch. 

Rozmno$ování tzv. pracovních rozmno$enin zvukov'ch záznam) 
za ú!elem jejich ve"ejného provozování - „DJ“
Sazebník autorsk#ch odm%n pro u"ití hudebních d%l s textem nebo bez textu p&i zhotovování 
tzv. pracovních/provozních rozmno"enin hudebních d%l .

I. 
P)sobnost sazebníku
Tento sazebník stanovuje v#po$et autorské odm%ny za poskytnutí licence k u"ití hudebních 
d%l s textem $i bez textu z repertoáru Ochranného svazu autorského pro práva k díl'm hu-
debním, o.s. (poskytovatele licence) p&i zhotovování tzv. pracovních/provozních rozmno"enin 
hudebních d%l.

II. 
Autorská odm(na 
Autorská odm%na je stanovena ) xní $ástkou na dan# po$et m%síc' dle ní"e uvedené tabulky:

Doba Aktuální sazby
Licence na 3 m%síce 2 100 K$ (tj. 700 K$/ p.m.)

Licence na 6 m%síc' 3 500 K$ (tj. 583 K$/ p.m.)
Licence na 12 m%síc' 6 000 K$ (tj. 500K$/ p.m.)

Takto ur$ená sazba autorské odm%ny se navy(uje o DPH v zákonné základní v#(i.

III. 
Pojmy 
Dokladem prokazujícím vypo&ádání majetkov#ch práv k díl'm hudebním v rozsahu licen$ní 
smlouvy, pro kterou je ur$en tento sazebník, je &ádn% uzav&ená licen$ní smlouva s poskytovate-
lem a v$as a &ádn% zaplacená autorská odm%na. 

Licen!ní smlouva je nep&enosná. Nabyvatel licence je povinen se jí prokázat v p&ípad% kontroly 
zplnomocn%n#m nebo pov%&en#m zástupcem poskytovatele licence. 

IV. 
Spole!ná ustanovení
P&ípady neupravené tímto nebo jin#m sazebníkem OSA budou &e(eny dohodou. 
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VII.

A) 
P"ístroje k zhotovování rozmno$enin záznamu

AUDIO P3ÍSTROJE
I.  P"ístroje k zhotovování rozmno$enin zvukového záznamu

Sazba Z toho pro OSA
a) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na magnetickou pásku 
     (napr. kazetové magnetofony ) 3,00% 1,50%

b) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na optick# nosi$ 
     (nap&. CD rekordéry) 3,00% 1,50%

c) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na zabudovan# pevn# disk 
 (napr. MP3 p&ehráva$e, multimediální p&ístroje) 3,00% 1,50%

d) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na pam%+ovou kartu 
     (napr. MP3 p&ehráva$e, multimediální prístroje) 3,00% 1,50%

e) Kombinace v#(e uveden#ch p&ístroj' umo"*ujících 
     zhotovování rozmno"enin 3,00% 1,50%

II.  Rozhlasové p"ijímac!e umo$#ující zhotovení záznamu vysílání

Sazba Z toho pro OSA
f) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na magnetickou pásku 1,50% 0,75%
g) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na optick# nosi$ 1,50% 0,75%
h) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na zabudovan# pevn# disk 1,50% 0,75%
i)  P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na pam%+ovou kartu 1,50% 0,75%

j)  Kombinace v#(e uveden#ch p&ístroj' umo"*ujících 
     zhotovení záznamu 1,50% 0,75%

VIDEO P3ÍSTROJE
I.  P"ístroje k zhotovování rozmno$eniny zvukove obrazového záznamu

Sazba Z toho pro OSA
k) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na magnetickou pásku 
     (nap&. videorekordéry) 3,00% 1,80%

l)  P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na optick# nosic 
    (nap&. DVD, BD rekordéry) 3,00% 1,80%

m) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na zabudovan# 
       pevn# disk (napr. HDD rekordéry, prijímace DVB-T/S s HDD, 
       multimediální prístroje, MP4) 

3,00% 1,80%

n) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na pam%+ovou kartu 3,00% 1,80%

o) Kombinace v#(e uveden#ch p&ístroj' umo"nujících 
     zhotovování rozmno"enin 3,00% 1,80%

II.  Televizní p"ijíma!e umo$nující zhotovení záznamu vysílání

Sazba Z toho pro OSA
p) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na magnetickou pásku 1,50% 0,90%
q) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na optick# nosi$ 1,50% 0,90%
r) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na zabudovan# pevn# disk 1,50% 0,90%
s) P&ístroje k zhotovování rozmno"enin na pam%+ovou kartu 1,50% 0,90%

t) Kombinace v#(e uveden#ch p&ístroj' umo"nujících zhotovení 
     záznamu 1,50% 0,90%
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VII.

PC KOMPONENTY

Sazba Z toho pro OSA
u) CD zapisova$ky nezabudovatelné a zabudovatelné 
     nebo zabudované (externí a interní CD zapisova$ky) 3,00% 53%

v) DVD a BD zapisova$ky nezabudovatelné a zabudovatelné 
     nebo zabudované (externí a interní DVD a BD zapisova$ky) 3,00% 58%

w) zapisova$ky pam%+ov#ch karet 3,00% 53%

x) Pevné disky zabudované nebo zabudovatelné 
     do osobního po$íta$e (interní harddisky) 3,00% 58%

B) 
Nenahrané nosi!e záznamu a v'&e pau&ální odm(ny bez DPH

I.  Nenahrané analogové nosi!e zvukov'ch záznamu
Za kus Z toho pro OSA

a) s délkou záznamu do 60 minut 1,50 K$ 50%
b) s délkou záznamu nad 60 minut 2,00 K$ 50%

II.  Nenahrané analogové nosi!e zvukov( obrazov'ch záznam)
Za kus Z toho pro OSA

c) s délkou záznamu do 180 minut 3,00 K$ 60%
d) s délkou záznamu nad 180 minut 4,00 K$ 60%

III. Nenahrané optické nosi!e
Za kus Z toho pro OSA

e) CD v(ech formát' bez mo"nosti p&episování 0,40 K$ 53%
f) CD v(ech formát' s mo"ností p&episování 2,00 K$ 53%

g) DVD v(ech formát' a ostatní optické nosi$e 
     bez mo"nosti p&episování 1,00 K$ 58,70%

h) DVD v(ech formát' a ostatní optické nosi$e 
     s mo"ností p&episování 5,00 K$ 58,70%

i) minidisky 4,00 K$ 52,50%

IV. Pam(4ová média nezabudovatelná a zabudovaná nebo zabudovatelná 
      do p"ístroje, pokud nejsou zpoplatn(na jako prístroje
 Za zapo!at'ch 1GB (max 90 K!) Z toho pro OSA
(nap&. pametové karty, - ash disky, 
pametová média mobilních telefonu) 1,50 K$ 53%

V.  Pevné disky nezabudovatelné do osobního po!íta!e (externí harddisky)
 Za zapo!at'ch 1GB Z toho pro OSA
nep&esahuje-li celková kapacita disku 1TB 0,15 K$ 58%

p&esahuje-li celková kapacita disku 1TB, 
platí se 150K$ za kus a z kapacity nad 1TB dále 0,10 K$ 58%

Spole!ná ustanovení
dle zákona $.121/2000 Sb. a vyhlá(ky $.488/2006 ve zn%ní vyhlá(ky 408/2008 Sb.
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