CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“) vykonává
kolektivní správu autorských majetkových práv. Je povinen postupovat s péčí řádného hospodáře
ke společnému prospěchu autorů, jejichž práva spravuje. Z příjmů z výkonu práv nebo z příjmů
z investování těchto příjmů je OSA oprávněn odečíst nebo započíst úhradu účelně vynaložených
a doložených nákladů na výkon kolektivní správy. Jde o tzv. režijní srážky. Jejich výše je
uvedena v tomto ceníku. Některé služby, které OSA poskytuje, ale vyžadují zvýšené náklady
a/nebo je nejistá efektivita činností s poskytnutím služby spojených. Z těchto důvodů je
poskytování těchto služeb vázáno na úhradu účelně vynaložených nákladů, stanovených
v paušálních částkách tímto ceníkem.
REŽIJNÍ SRÁŽKY PLATNÉ V ROCE 2017

Režie (%)

Veřejné
provozování

15%
(max. 30tis.Kč za koncert)
15%

Koncerty nad 30 tis. Kč

Reprodukovaná hudba (vč. jukeboxů)

28%

Kina

16%

Mechanika a Vysílání a
audiovize online média

Druh užití

Rozhlasové vysílání

16%

Televizní vysílání

16%

Ostatní koncerty a živé hudební produkce

Přenos rozhlasového a televizního vysílání

8%

Internet - stream + download + mobilní sítě

10%

Výroba a prodej nosičů

8%

Náhradní odměny

8%

Pronájem

8%

Půjčování

7%

Agenturní
činnost

Synchronizace

8%

Užití děl v divadelních představeních

16%

Jiná užití licencovaná v rámci agenturní činnosti

16%

Autorské odměny ze zahraničí

6%

Na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s výkonem povinné a rozšířené kolektivní
správy se pro nositele práv kolektivně spravovaných ze zákona uplatní režie ve výši dvojnásobku
režijní srážky stanovené pro dané užití.

SEPARÁTNĚ ZPOPLATNĚNÉ ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY
Platnost od 1.7.2017

popis služby

výše úhrady nákladů

registrace nositele práv (autora nebo dědice)
v souvislosti s uzavřením smlouvy o správě
autorských majetkových práv

500,- Kč

registrace nositele práv (nakladatele) v souvislosti
s uzavřením smlouvy o správě autorských
majetkových práv

2 000,- Kč

zaevidování každé varianty občanského jména

500,- Kč

nebo každého pseudonymu
zaevidování každého edičního označení (u

500,- Kč

nakladatele)
vynětí kategorie práv z kolektivní správy

200,- Kč ročně za každou kategorii

výjimka z kolektivní správy při vydávání hudebních

2 400,- Kč za album

nebo audiovizuálních nahrávek
tisk vyúčtovacích lístků

50,- Kč + 1,- Kč za každou vytištěnou
stránku

výplata odměny mimo řádné výplatní termíny

200,- Kč za každou takovou výplatu

(březen, červen, září a prosinec)
kopírování a tisk písemností

50,- Kč + 1,- Kč za stránku

nadstandardní odborná konzultace vyžadující
hlubší analýzu např. právních nebo účetních
dopadů

1 000,- Kč za hodinu

V případě, že bude poskytována služba, která není uvedena v tomto ceníku, bude výše úhrady
nákladů stanovena podle konkrétních okolností.
Uvedené částky se zvyšují o DPH v zákonné výši.
Poskytnutí služby je podmíněno dohodou na výši úhrady nákladů a jejím zaplacením na základě
faktury/daňového dokladu vystavené OSA.

