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Sazebník odměn za provozování a přenos ze záznamu a 
provozování rozhlasového a televizního vysílání pro rok 

2019 

Tento sazebník se vztahuje na užití dle § 20 a § 23 autorského zákona. Sazby jsou uvedeny bez DPH.  
Dojde-li k uzavření smlouvy na základě kontrolní činnosti, násobí se výše odměny uvedená v tab. 
SAZEB A. 1 koeficientem 1,15. 
 

A 

Veškeré produkce, kde užití děl slouží jako "kulisa" a není vybíráno vstupné (např. restaurace, fast 
food, bary, herny, obchody, provozovny služeb, a ozvučení bazénů, koupališť, kanceláří, dílen, 

výrobních hal, šaten, provozních a technických zázemí a ostatních podobných prostor. 

Druh zařízení 
Počet obyvatel obce 

do  1 000 1 000 - 80 000 nad 80 000 

Zvukové zařízení vč. 2 ks reproduktorů 26,69 Kč 30,98 Kč 35,27 Kč 

Reproduktor nad 2 ks 6,91 Kč 8,59 Kč 9,63 Kč 
Zvukově obrazové zařízení 43,75 Kč 49,08 Kč 56,61 Kč 
Zvukově obrazové zařízení převážně na 
sportovní utkání 37,18 Kč 41,72 Kč 48,12 Kč 

2 přístroje – zvukové zařízení + zvukově 
obrazové zařízení v jednom prostoru 52,83 Kč 60,05 Kč 68,91 Kč 

Doplňkové zařízení k základnímu zvukově 
obrazovému zařízení 11,20 Kč 13,92 Kč 16,01 Kč 

Měsíční sazby odměn za kanceláře / dílny/  výrobní haly / šatny v podnicích / provozní a technické 
zázemí a ostatní podobné prostory    -  sleva 50 % ze základní sazby 

Druh zařízení 
Počet obyvatel obce 

do  1 000 1 000 - 80 000 nad 80 000 

Zvukové zařízení vč. 2 ks reproduktorů 13,34 Kč 15,49 Kč 17,63 Kč 
Reproduktor nad 2 ks 3,46 Kč 4,29 Kč 4,81 Kč 
Zvukově obrazové zařízení 21,87 Kč 24,54 Kč 28,31 Kč 
2 přístroje – zvukové zařízení + zvukově 
obrazové zařízení v jednom prostoru 26,41 Kč 30,02 Kč 34,45 Kč 

Doplňkové zařízení k základnímu zvukově 
obrazovému zařízení 5,60 Kč 6,96mKč 8,00 Kč 

 

 

 



A1 

Užití děl ve vozidlech taxislužby, vozidlech provozujících smluvní přepravu a služebních vozidlech, 
která jsou využívána právnickou či fyzickou osobou k výkonu své činnosti a neslouží k provozování 

veřejné hromadné dopravy. 

Výše měsíční odměny za zařízení. 5,47 Kč 

 

A2 

Užití děl ve vozidlech autopůjčoven. 

Výše měsíční odměny za vozidlo vybavené rozhlasovým přijímačem. Odměna je 
snížena podle rozsahu zapůjčení vozidla. 2,74 Kč 

 

A3 

Užití děl v dopravních prostředcích sloužící k provozování veřejné hromadné dopravy. 

Malé dopravní prostředky 
s kapacitou  
do 60 osob 

Výše měsíční odměny za dopravní prostředek vybavený 
pouze zvukovým zařízením  77,82 Kč 

Výše měsíční odměny za dopravní prostředek vybavený i 
zvukově obrazovým zařízením 190,97 Kč 

Velké dopravní prostředky 
s kapacitou nad 60 osob 

Výše měsíční odměny za dopravní prostředek vybavený 
pouze zvukovým zařízením 149,70 Kč 

Výše měsíční odměny za dopravní prostředek vybavený i 
zvukově obrazovým zařízením 372,31 Kč 

TABULKA SLEV platná pro segment dopravních prostředků 

Počet provozovaných dopravních prostředků v součtu bez ohledu na jejich typ  výše slevy 

10  –  049 5% 
50  –  099 8% 
100  a více 15% 

 

C2 

Fitness, taneční a baletní školy, cvičení s hudbou, in door cycling 

 Měsíční sazby odměn pro fitness s paušálním členstvím 

zóna 
výše průměrného měsíčního členství  

do 499 Kč (včetně) 500 Kč- 999 Kč  1000 Kč a více 

1 - cvičební sál 
odměna za každý 1 m2 plochy cvičebních sálů pro skupinové cvičení 

0,70 Kč 0,85 Kč 1,01 Kč 

2 - ostatní prostory 

odměna za plochu do 100 m2 (plocha mimo cvičební sály) 

24,18 Kč 29,36 Kč 34,54 Kč 

odměna za každý 1m2 nad 100 m2 (plocha mimo sál) 

0,26 Kč 0,32 Kč 0,38 Kč 

odměna za TV 

39,57 Kč 48,05 Kč 56,53 Kč 

odměna za doplňkový monitor 

10,98 Kč 13,33 Kč 15,68 Kč 



odměna za kardio stroj s TV 

4,10 Kč 4,98 Kč 5,86 Kč 

Měsíční sazby odměn pro fitness bez členství 

zóna 
velikost obce 

do  1 000 1 000 - 80 000 nad 80 000 

1 - cvičební sál 

odměna za cvičení - 1 lekce do 7 osob 

1,40 Kč 1,70 Kč 2,00 Kč 

odměna za cvičení - 1 lekce do 12 osob 

3,36 Kč 4,08 Kč 4,80 Kč 

odměna za cvičení - 1 lekce nad 12 osob 

4,77 Kč 5,79 Kč 6,82 Kč 

cvičení 1 lekce nad 20 osob (základní cena viz tabulka) + 20Kč / 25Kč / 30Kč za každých dalších 10 osob 

5,97 Kč 7,24 Kč 8,52 Kč 

2 - ostatní prostory 

odměna za plochu do 100 m2 (plocha mimo cvičební sály) 

24,18 Kč 29,36 Kč 34,54 Kč 

odměna za každý 1m2 nad 100 m2 (plocha mimo sál) 

0,26 Kč 0,32 Kč 0,38 Kč 
odměna za TV 

39,57 Kč 48,05 Kč 56,53 Kč 

odměna za doplňkový monitor 

10,98 Kč 13,33 Kč 15,68 Kč 

odměna za kardio stroj s TV 

4,10 Kč 4,98 Kč 5,86 Kč 

 

D1 

Užití děl na veřejném prostranství prostřednictvím obecního rozhlasu 

Měsíční odměna za ústřednu (rozhlas) včetně jednoho reproduktoru / amplionu                                                                       
8,96 Kč  

Měsíční sazba za každý další reproduktor /  amplion                                                                       
1,92 Kč  

 

E 

Užití děl na poutích, lidových zábavách, slavnostech, zábavních parcích a další 

Měsíční odměna za každou provozovanou atrakci (za každý započatý kalendářní 
měsíc) 

                                                                 
117,63 Kč  

J1 
Užití děl při ozvučení lyžařských vleků a lanovek. 

Odměna za započatý kalendářní měsíc 130,13 Kč                                                               

K Užití děl jako hudební doprovod erotických show. 



  

Procentní odměna z násobku návštěvnosti a průměrné výše vstupného. Pokud vstupné 
není vybíráno nebo je nižší než 51,00 Kč, pro potřeby výpočtu je považována za základ 
částka 51,00 Kč. 

2,88% 



 

M 

Užití děl na pokojích v ubytovacích zařízeních. 

Za 1 zvukové zařízení (CD, rádio, minivěž, apod.)                                                                         
2,73 Kč  

Za 1 zvukově obrazové zařízení                                                                       
5,98 Kč  

Výše odměny se snižuje v závislosti na procentu průměrné pokojové obsazenosti v předcházejícím 
roce (dále jen obsazenost).  
 
Obsazenost se počítá pouze z doby, po kterou byla provozovna v provozu. V případě nových 
provozovatelů se užije průměrná obsazenost příslušné kategorie ubytování v regionu.  
 
V případě 10 a více provozoven se na součet odměn za všechny provozovny aplikuje dle tabulky slev.  
 
Odměna je uvedena za každý započatý kalendářní měsíc. 

TABULKA SLEV platná pro hotelový segment 

Počet provozoven  výše slevy 
10  –  049 5% 
50  –  099 8% 
100  –  299 12% 
300  –  499 15% 
500  a více 20% 

 

M1 

Sazba odměny pro lázeňské subjekty 
(v souladu s §98 e odst.4) 

Výchozí sazbou je sazba odměny v kategorii M, která je následně rozdělena podílem dle procentní 
obsazenosti pacientů s komplexní lázeňskou péčí a hotelovými hosty, případně pacienty s 
příspěvkovou lázeňskou péčí. Podíl stanovuje a dokládá lázeňský subjekt. 
V té části odměny, která se vztahuje prokazatelně k užití předmětů ochrany v ubytovacích zařízeních 
využívanými pacienty s komplexní lázeňskou péčí, je zohledněno ponížení sazby v souladu s §98  
odst. 4. Obě části takto rozdělené sazby jsou poníženy lineárně o procento obsazenosti a dále se 
přihlíží k počtu měsíců, během kterých je zařízení provozováno (typicky jeden odstávkový měsíc 
roce). Výslednou sazbou je součet obou složek, na kterou lze dále aplikovat slevu dle tabulky níže: 

TABULKA SLEV  

Počet provozoven  výše slevy 
10  –  049 5% 
50  –  099 8% 
100  –  299 12% 
300  –  499 15% 
500  a více 20% 



Změny v důsledku projednání námitek dle § 98f AZ: 
 

A – Sazby změněny v důsledku užití zohlednění inflace za 2018, která není v době návrhu sazebníku známa. 
Původní návrh byl zvýšen o známou inflaci roku 2017. Úprava vychází z upozornění Ministerstva kultury ČR a 
námitek subjektů sdružujících uživatele.  

C2 – Sazba změněna v důsledku akceptace námitek podaných Českou komorou fitness.  

C3 – Došlo k nastavení fixní sazby v důsledku zesouladnění se zveřejněnými sazebníky dalších KS. Jedná se o 
dobrovolné snížení sazby kolektivním správcem.  

M – Sazba změněna v důsledku akceptace námitek Asociace hotelů a restaurací České republiky. Bylo upraveno 
zohledňování průměrné obsazenosti pokojů. Kolektivní správce nebude uplatňovat minimální obsazenost ve 
výši 30 %.  

Sazby změněny v důsledku užití zohlednění inflace za 2018, která není v době návrhu sazebníku známa. Původní 
návrh byl zvýšen o známou inflaci roku 2017. Úprava vychází z upozornění Ministerstva kultury ČR a námitek 
subjektů sdružujících uživatele. 

M1 – Sazba změněna v důsledku částečné akceptace námitek podaných Svazem léčebných lázní České 
republiky.  

 

Navržené sazby C,C1,D,F,G,G1,I,J,L nejsou dosud schváleny Ministerstvem kultury. Do schválení těchto sazeb 
upouští kolektivní správce od jejich uplatňování.  

 

 

 

 


