Sazebník R odměn pro užití hudebních a jiných autorských děl prostřednictvím
přístrojů
Tento sazebník stanoví návrh výše odměn nebo způsob jejich určení za udělení licence k užití hudebních a jiných autorských děl případně výkonů
výkonných umělců a záznamů výrobců (dále jen „díla“) prostřednictvím přístrojů zvukových (např. rozhlasový přijímač, CD přehrávač, hudební věž)
nebo zvukově obrazových (např. televizor, DVD přehrávač, počítač) v těch případech, kdy provozování děl nemá charakter programu, není určeno
k tanci, a při kterém díla neprovádějí výkonní umělci. Provozování děl je pouze doplňkovou součástí jiných služeb, a proto případné vstupné nesouvisí
bezprostředně s provozováním děl.
Sazba A – užije se v případě, že provozovatel podal žádost o zaslání návrhu licenční smlouvy bez asistence zaměstnance OSA přítomného na
provozovně nebo bez návaznosti na kontrolu jeho provozovny
Sazba B – užije se pro ostatní případy. Pokud sazba B není uvedena, vypočte se jako 1,4 násobek sazby A.

I. SAZEBNÍK PRO BĚŽNÝ ZPŮSOB UŽITÍ
Běžným užitím se rozumí užití děl, které slouží jako kulisa v provozovnách poskytujících pohostinské služby (např. restaurace, hostince, bary, herny, kasina,
kavárny, vinárny, cukrárny, jídelny, stánky s občerstvením), jiné služby či prodej zboží (např. prodejny, obchodní domy, supermarkety, prostory bank,
kadeřnictví, čekárny). Tento sazebník se vztahuje i na veřejně přístupné prostory ubytovacích, lázeňských a podobných zařízení včetně zaměstnaneckých
prostor. Podle části I. bude výpočet odměny proveden, pokud není konkrétní způsob užití děl uveden v části II. až III. Sazby jsou uvedeny paušálně za jeden
měsíc užití.
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sleva za počet obyvatel v obci
druhy přístrojů
TV přístroj /* (umožňující příjem televizního vysílání):
z toho OSA:
z toho Dilia:
hudební kulisa či sdělování audiovizuálních děl vyjma
televizního vysílání (např. rádio, hi-fi, MP3, MP4 přehrávač,
DVD) - sazba za každý jednotlivý přístroj včetně dvou
reproduktorů:
TV přístroj převážně na sportovní utkání:
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z toho OSA:
z toho Dilia:
2 přístroje - hudební kulisa + TV v jednom prostoru – sazba
za jeden audio a jeden TV přístroj:
z toho OSA:
z toho Dilia:

147,09 Kč
107,10 Kč
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149,94 Kč
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186,35 Kč
134,95 Kč

118,32 Kč
85,68 Kč

165,65 Kč
119,95 Kč

355,50 Kč

497,70 Kč

319,95 Kč

447,93 Kč

284,40 Kč

398,16 Kč

261,00 Kč
94,50 Kč

365,40 Kč
132,30 Kč

234,90 Kč
85,05 Kč

328,86 Kč
119,07 Kč
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jukebox - audio či video/**/***

870,00 Kč

1 218,00 Kč

783,00 Kč

1 096,20 Kč

696,00 Kč

974,40 Kč

Reproduktor nebo sluchátko (třetí a každý další):

31,32 Kč

43,85 Kč

28,19 Kč

39,46 Kč

25,06 Kč

35,08 Kč

Monitor (první a každý další):

75,00 Kč

105,00 Kč

67,50 Kč

94,50 Kč

60,00 Kč

84,00 Kč

II. SAZEBNÍK PRO ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB UŽITÍ
jednotlivé typy zvláštního způsobu užití
Propagační akce (public relations), reklamní akce (promotions), prodejní akce
Ozvučení reklamního vozu (bez prodeje výrobků či služeb)
Výstavy, veletrhy, trhy - za každého vystavovatele, prodejce
Konference, školení apod.
Vozidla taxislužby / vozidla autopůjčovny

Sazba A
4% z nákladů na pořádání akce nebo 4 Kč za každého diváka
957,- Kč/vůz/den
42 Kč stánek/den
400,- Kč/den
15,-Kč/vozidlo/ měsíčně

Velké prostředky hromadné dopravy nad 60 lidí (letadla, lodě, vlaky,
autobusy)/****

Pouze hudební kulisa 450 Kč měsíčně/obraz i zvuk 1755 Kč měsíčně za každý
dopravní prostředek

Malé prostředky hromadné dopravy do 60 lidí (mikrobusy, autobusy, letadla,
lodě)/****

Pouze hudební kulisa 225 Kč měsíčně/obraz i zvuk 878 Kč měsíčně za každý
dopravní prostředek

Užití hudby v telefonních přijímačích, záznamnících

8% z hrubé tržby, nejméně však 945 Kč měsíčně/ústředna

OBLAST ZÁBAVY
Pouliční hudební produkce s reprodukovanou hudbou pořádané
účinkujícím/i bez vstupného

200,- Kč/den

Užití reprodukované hudby v rámci koncertů (doplněk při živých hudebních
produkcích)

1,- Kč za diváka

Zábavný podnik-atrakce (kolotoče, houpačky, střelnice atd.)

550,- Kč/ozvučená atrakce/měsíc

Cirkus

1,5 Kč za diváka
VEŘEJNÁ OBLAST

Pohřby, svatby, imatrikulace, promoce apod., pokud je hudební produkce
součástí zpoplatněných služeb

32,- Kč/obřad

Hudební produkce šířené místním rozhlasem na veřejná prostranství v obci či
přímo do domácností obce

912,- Kč/rok/ústředna a 100 Kč /rok/reproduktor nebo 1 Kč ročně za
obyvatele (platí pro kolektivní smlouvu pro celý region či kraj)

Školní zvonění (tj. užití hudebního díla jako znělka školního zvonění
1044,- Kč ročně
OBLAST VZDĚLÁNÍ A SPORTU
Hudba je užita jako nedílná či podstatná součást celé sportovní či jiné akce
(např. ice show, motoshow, krasobruslení, taneční soutěže, soutěže v
aerobiku, synchronizované plavání apod.)

4% z hrubé tržby, nejméně však 4,-Kč za diváka

Hudba je užita v průběhu sportovní akce jako doprovodná součást (hokej,
fotbal, volejbal, atletika, florbal apod.)

1,5 Kč za diváka

Aerobik, kondiční a jiná opakovaná skupinová cvičení – do 30 osob / nad 30
osob

24,- Kč za cvičební hodinu / k 24,- Kč se připočte 12,- Kč za každých dalších
započatých 10 osob na cvičební hodině

Taneční kurzy – do 30 osob / nad 30 osob

150,- Kč za taneční hodinu / ke 150,- Kč se připočte 50,- Kč za každých dalších
započatých 10 osob na taneční hodině

Cvičební a posilovací zařízení pro individuální použití vybavené TV
přístrojem/*

45,- Kč za přístroj a měsíc

SLEVY – platné pro sazebník I. a II. běžný i zvláštní způsob užití
Sleva za počet obyvatel v obci (v sazebníku I. pro běžný způsob užití je již
zohledněna)
město/obec do 80 tisíc obyvatel / do 1 tis. ob., (slevu nelze uplatnit pro sazby
týkající se dopravních prostředků, zábavných podniků, zábavných atrakcí,
telefonních ústředen)

10% sleva / 20% sleva

Užití nanejvýše 3 dny v týdnu
provozovna s otevírací dobou max. 3 dny v týdnu; slevu nelze uplatnit pro
sazby odměn uvedené v sazebníku II.

20% sleva

Užití ve více než v 5 provozovnách
Licence, která zahrnuje užití děl ve více než 5 provozovnách
Užití v zařízeních poskytujících zdravotní, sociální nebo vzdělávací služby či
zájmovou činnost
tj. nemocnice, Domovy dětí a mládeže, domy seniorů a sociální ústavy v
případech, kdy užití není za účelem přímého či nepřímého hospodářského
prospěchu

5% sleva

50% sleva

Užití v rámci kanceláře či jiných prostor pouze pro potřeby zaměstnanců
licence omezená na užití děl výhradně v rámci prostor určených pro
zaměstnance, slevu nelze uplatnit pro sazby odměn uvedené v sazebníku II.

50% sleva

/*Pokud zvukově obrazový přístroj umožňuje provozování televizního vysílání, je v celkové autorské odměně zahrnuta i autorská odměna pro
DILIA.
/** Odměna zahrnuje i odměnu za nezbytně připojené základní reproduktory či monitory, které jsou nedílnou součástí přístroje s tím, že jsou ve
vlastnictví majitele jukeboxu a nejsou v provozovně používány pro jiný účel užití.
/*** Odměna zahrnuje i odměnu za udělení licence k provozování uměleckých výkonů ze zvukového nebo zvukově obrazového záznamu a
k provozování takových záznamů, k nimž majetková práva spravuje kolektivní správce INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s (50%).
/**** výpočet lze alternativně provést podle I. SAZEBNÍKU PRO BĚŽNÝ ZPŮSOB UŽITÍ.

III. SAZEBNÍK PRO UŽITÍ NA POKOJÍCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
jednotlivé druhy přístrojů
Rozhlasový přístroj či jiné audio zařízení
z toho OSA:
z toho Dilia:

Televizní přístroj či jiné audiovizuální zařízení
z toho OSA:
z toho Dilia:

Televizní přístroj s rozhlasovým příjmem
z toho OSA:
z toho Dilia:

měsíční sazba A
11,25 Kč

měsíční sazba B
15,75 Kč

10,86 Kč
0,39 Kč

15,20 Kč
0,55 Kč

33,76 Kč

47,26 Kč

19,58 Kč
14,18 Kč

24,51 Kč
17,75 Kč

45,01 Kč

63,01 Kč

30,44 Kč
14,57 Kč

42,61 Kč
20,40 Kč

Celková odměna podle tohoto sazebníku zahrnuje i autorskou odměnu pro DILIA .

Slevy - platné pro sazebník III. UŽITÍ NA POKOJÍCH UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
Zpřístupňování děl pacientům na pokojích v registrovaných státních či
nestátních lázeňských zdravotnických zařízeních

25% sleva

Zpřístupňování děl pacientům na pokojích v léčebných rehabilitačních
ústavech

50% sleva

Užití na pokojích v nemocničních zařízeních zřízených jako nepodnikatelské
subjekty

75% sleva

Od 7. 11. 2014 OSA zohledňuje průměrnou pokojovou obsazenost ubytovacího zařízení po dobu, kdy je zařízení v provozu (tzn. v období, kdy není zařízení v provozu, není třeba licence,
avšak toto období nelze započítat v rámci procentuální obsazenosti). Maximální zohlednění obsazenosti je 30% (max. sleva 70%). Pro výpočet se použije průměrná obsazenost
v předcházejícím roce. V případě nových uživatelů se použije průměrná vytíženost regionu odpovídající kategorii ubytování.

Společná ustanovení
1.
2.
3.

4.

Případy neupravené tímto nebo jiným sazebníkem OSA budou řešeny dohodou.
Tento sazebník nahrazuje všechny předchozí sazebníky, které stanovily sazby odměn za udělení licence k užití děl uvedenému
v tomto sazebníku.
Uvedené sazby autorských odměn se zvyšují o DPH v zákonné základní sazbě.
Tento sazebník je platný od 11. 12. 2014 a účinnosti nabývá dnem 1. 1. 2015.

