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VI.

Obecná ustanovení

Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autor-
ský zákon) opatřit si předem od nositele práv licenci (souhlas) k užití díla a zaplatit za užití díla 
autorskou odměnu. 

České a zahraniční autory hudebních děl s textem či bez textu a další nositele práv při udělová-
ní licence a vybírání autorské odměny zastupuje OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dí-
lům hudebním, o.s. (OSA) na základě:
a) autorského zákona v platném znění; 
b) oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv udě-

leného Ministerstvem kultury České republiky; 
c) smluv o zastupování autorských majetkových práv uzavřených s autory hudebních děl 

s textem či bez textu a dalšími nositeli práv uvedenými v § 95 autorského zákona;
d) recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci o vzájemném zastupování a ochra-

ně autorských práv zahraničních autorů hudebních děl s textem či bez textu.

O udělení licence musí uživatel požádat OSA před užitím díla žádostí, na jejímž základě je pak 
uzavřena licenční smlouva. 

V případě, že si uživatel hudebních děl s textem či bez textu neopatří předem licenci k užití, 
a přesto díla užije dochází k neoprávněnému užití autorských děl. S takovým užitím bez licence 
autorský zákon (§ 40 odst. 4) spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydá-
ní bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně díla užil, a to ve výši 
dvojnásobku obvyklé autorské odměny. 

Rozmnožování tzv. pracovních rozmnoženin zvukových záznamů 
za účelem jejich veřejného provozování - „DJ“

Sazebník autorských odměn pro užití hudebních děl s textem nebo bez textu při zhotovování 
tzv. pracovních/provozních rozmnoženin hudebních děl 

I. 

Působnost sazebníku

Tento sazebník stanovuje výpočet autorské odměny za poskytnutí licence k užití hudebních 
děl s textem či bez textu z repertoáru Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudeb-

ním, o.s. (poskytovatele licence) při zhotovování tzv. pracovních/provozních rozmnoženin hu-
debních děl.

II. 

Autorská odměna 
Autorská odměna je stanovena fi xní částkou na daný počet měsíců dle níže uvedené tabulky:

Doba Aktuální sazba

Licence na 1 den 150,-Kč

Licence na 1 měsíc 1.000,-Kč

Licence na 3 měsíce 2.000,-Kč

Licence na 6 měsíců 3.000,-Kč

Licence na 12 měsíců 5.000,-Kč

Takto určená sazba autorské odměny se navyšuje o DPH v zákonné základní výši.

III. 

Pojmy 

Dokladem prokazujícím vypořádání majetkových práv k dílům hudebním v rozsahu licenční 
smlouvy, pro kterou je určen tento sazebník, je řádně uzavřená licenční smlouva s poskytovate-
lem a včas a řádně zaplacená autorská odměna. 

Licenční smlouva je nepřenosná. Nabyvatel licence je povinen se jí prokázat v případě kontro-
ly zplnomocněným nebo pověřeným zástupcem poskytovatele licence. 

IV. 

Společná ustanovení

Případy neupravené tímto nebo jiným sazebníkem OSA budou řešeny dohodou. 


