O S A S A Z E B N Í K
AUTORSKÝCH ODMĚN

SAZEBNÍK
ZA PRONÁJEM
A PŮJČOVÁNÍ 2021

platné od 1 / 1 / 2021

I. Úvodní
ustanovení

1.1

 ento sazebník stanoví sazby autorských odměn kolektivního správce  OSA - Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen
T
„OSA“) za poskytnutí licence k užití hudebních děl autorů a dalších nositelů práv, jejichž práva OSA spravuje (dále jen „repertoár OSA“) v rámci pronájmu
a půjčování děl z repertoáru OSA při jejich půjčování a pronájmu dle § 14 a 15 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „AZ“ nebo
„autorský zákon“).

1.2	Za hudební dílo se dle tohoto sazebníku považuje hudební dílo a slovesné dílo užité ve spojení s hudebním dílem.

II. Sazba

2

1.3

Sazby autorských odměn jsou uváděny bez DPH, která je k nim připočítána v základní sazbě podle obecných právních předpisů.

1.4

Od 1. 1. 2022 budou každoročně sazby autorské odměny vyjádřené v nominální výši v Kč (tedy nikoliv vyjádřené procentní sazbou) navyšovány od počátku
roku o míru inflace roku předcházejícího. Za míru inflace je v souladu s § 98f AZ považován přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen
zboží a služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti poměru 12 předchozích měsíců,
vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející. Po uveřejnění míry inflace dle předchozí věty budou i sazby
autorské odměny platné pro daný rok kvantifikovány v sazebníku pro rok následující a následně uveřejněny již v kvantifikované podobě. Sazby takto
kvantifikované budou zaokrouhleny dolů na dvě desetinná místa.

1.5

Případy neupravené tímto nebo jiným sazebníkem budou řešeny dohodou.

1.6

Sazby odměn jsou stanoveny za každý i započatý kalendářní měsíc užití, není-li stanoveno jinak.

1.7

Tento sazebník nahrazuje všechny předchozí sazebníky, které stanovily sazby odměn za poskytnutí licence k užití děl uvedenému v tomto sazebníku.

1.8

Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti od 1. 1. 2021.

2.1

 ýše fixní měsíční odměny se vypočítá dle následující tabulky v závislosti na počtu titulů nabízených k pronájmu nebo k půjčování a velikosti místa, kde je
V
provozovně umístěna.

2.2

Výše sazby zahrnuje odměnu i pro ostatní kolektivní správce, kterými jsou DILIA, INTERGRAM a OOA-S.

Počet nabízených
titulů

Základní
odměna

Obec nad 150 tis.
obyvatel

Obec od 20 tis.
do 150 tis. obyvatel

Obec od 500
do 20 tis. obyvatel

Obec
do 500 obyvatel

do 2 500 ks nosičů

758,52 Kč

720,34 Kč

682,15 Kč

643,97 Kč

520,13 Kč

nad 2 500 ks nosičů

975,24 Kč

925,70 Kč

877,20 Kč

828,70 Kč

780,19 Kč
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