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1.A. 
Účetní závěrka podle zákona o účetnictví a přehled o peněžních tocích 

Přı́loha č. 1 Výročnı́ zprávy 

 

1.B. 
Zpráva o činnosti v účetním období 

 

Jednotné inkasní místo, první rok fungování 

V obdobı ́od 1.1.2011 do 31.12.2017 prováděl pro OAZA výběr autorských odměn z práva 
na provozovánı́ rozhlasového a televiznı́ho vysı́lánı́ podle §23 Autorského zákona 
kolektivnı́ správce Intergram, a to na základě smlouvy o pověřenı́. Jedná se o výběr z užitı́, 
které tvořı́ nejvýznamnějšı́ položku v inkasu kolektivnı́ho správce. S účinnostı́ od 1.1.2018 
byla mezi kolektivnıḿi správci OAZA a Intergram uzavřena nová smlouva o pověřenı ́
výkonem kolektivnı́ správy, přičemž Intergram pověřil kolektivnıh́o správce OSA 
uzavı́ránıḿ licenčnıćh smluv a výběrem autorských odměn za užitı́ způsobem provozovánı ́
rozhlasového a televiznı́ho vysı́lánı́ (§23 Autorského zákona) a provozovánı́ ze záznamu 
(§20 Autorského zákona) pro Intergram i OAZA. Vzhledem k tomu, že obdobné smlouvy 
uzavřeli i ostatnı́ kolektivnı́ smlouvy, stal se kolektivnı́ správce OSA jediným inkasnıḿ 
mıśtem pro uživatele chráněných děl způsobem provozovánı́ televiznı́ho či rozhlasového 
vysı́lánı ́a provozovánı́ ze záznamu. Smlouva mezi kolektivnıḿi správci zaručuje naprostou 
autonomii každého jednotlivého kolektivnı́ho správce při určenı́ výše svých sazeb 
autorských odměn a také při rozúčtovánı́ odměn pro jeho nositele práv. Smlouva zaručuje 
transparentnost výběru odměn, a předevšı́m garantuje uživatelům vypořádánı́ autorských 
práv jednou smlouvou a provedenıḿ jedné platby.  Tato uživatelská přıv́ětivost a odstraněnı ́
zbytečné administrativy byla velmi pozitivně hodnocena samotnými uživateli, jejich 
asociacemi i Hospodářskou komorou Ceské republiky. Lze předpokládat, že uživatelé, po 
zjednodušenı́ agendy uzavı́ránı́ smluv a odváděnı́ plateb, budou ve většı́m počtu plnit svoji 
zákonnou povinnost vypořádat autorská práva. V prvnı́m roce výběru, tedy v kalendářnıḿ 
roce 2018, nastaly prvotnı́ a očekávané komplikace s uživateli, kteřı́ dosud hradili pouze 
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odměny kolektivnıḿu správci OSA (a jıḿ dlouhodobě zastupovanému správci Dilia), ale 
platbě ostatnıḿ správcům se vyhýbali. Prvnı́ rok tedy nelze považovat za referenčnı́, pouze 
je možno z něho vyvodit závěry o možných budoucıćh úpravách sazebnı́ků kolektivnı́ch 
správců, které by mohly reflektovat námitky a názory dotčených povinných subjektů. I přes 
nemožnost posouzenı́ efektivity výše popsaného kroku po uplynutı́ prvnıh́o roku je OAZA 
přesvědčena o správnosti rozhodnutı ́ pověřit výkonem práv podle ustanovenı́ §20 a 23 
Autorského zákona kolektivnı́ho správce OSA, protože věřı ́ v efektivitu jeho sı́tě výběru 
odměn a kontroly povinných subjektů.  

 

Zahraniční vztahy kolektivního správce, aktivity v kalendářním roce 2018 

Ochranná asociace zvukařů-autorů, z. s. v roce 2018 kladla velký důraz na prohlubovánı ́
stávajı́cı́ch a budovánı́ nových vztahů se zahraničnıḿi kolektivnıḿi správci. OAZA uzavřela 
v roce 2018 dvě nové recipročnı́ smlouvy, a to s ukrajinskou sesterskou společnostı́ UARA 
(v audiálnı́ oblasti) a moldavským kolektivnıḿ správcem ANCO (v audiálnı́ i audiovizuálnı ́
oblasti). V roce 2018 také OAZA uzavřela dodatek na spolupráci v audio oblasti 
s kolektivnıḿ správcem ALBAUTOR z Albánie a totéž se chystá s dánským správcem 
COPYDAN a finským KOPIOSTO v roce 2019. 

OAZA má přislı́beno uzavřenı́ bilaterálnı́ spolupráce s polským kolektivnı́m správcem ZAPA 
v roce 2019.  Na podobné úrovni je přı́slib s kolektivnıḿ správcem COTT (Trinidad a 
Tobago), BSCAP (Belize), AEI (Guatemala), ISOCRATIS (Recko). 

Kromě výše zmı́něných bylo o  bilaterálnı́ spolupráci v roce 2018 jednáno s následujı́cıḿi 
kolektivnı́mi správci: PICTRORIGHT (Nizozemı́), MTC (Thajsko), DACIN-SARA (Rumunsko),  
Indian Protecting Rights Society (Indie), NexTone (Japonsko), AEPO – ARTIS (Belgie),  
UPRAVIS (Ruská federace),  SASUR (Surinam), COSCAP (Barbados), SODAV (Senegal) 
SACVEN (Venezuela), ACAM (Costa Rica), BILDUPHOVSRATT (Svédsko), SGA (Guinea 
Bissau), CARCC (Kanada),  GCA (Gruzie), ACDAM (Kuba), APSAV (Peru),  SAVA (Argentina), 
SACK (Jižnı́ Korea), SCD (Cile), OSDEETE (Recko),  Design and artist  copyright society 
(Spojené královstvı́), DUPHO (Nizozemı́), CREAIMAGEN (Cile), SOMAAP (Mexiko), SOCAN 
(Kanada), SODRAC (Kanada), VISARTA (Rumunsko), KOPIPOL (Polsko), ATHINA SADA 
(Recko), AUPO CINEMA (Ukrajina), ADAVIS (Karibská oblast), ARGENTORES (Argentina),  
AUTODIA (Recko), AUPO CINEMA (Etiopie), MUST (Taiwan), SAYCE (Ekvádor), NASCAM 
(Namı́bie), IFMI (Uganda), PSN (Nepál), RPM (Malajsie), FILSCAP (Filipı́ny), COSLIB 
(Libérie), CNR (Kypr), COPAC (Azerbajdžán), KOPINOR (Norsko), AVRS Nigérie, COSOTA 
(Tanzánie), SACIMEG (Salvador), SGACEDOM (Dominikána), IFMI (Uganda), NUUR 
(Kazachstán),  a ost. Jednotlivé země jsou v rozhodovánı́ zdrženlivé buď z politického 
hlediska, hlediska nejednotného autorskoprávnı́ho pohledu na mistra zvuku nebo vyčkávajı́ 
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na zahájenı́ spolupráce s OAZA poté, co bude uznána za řádného člena CISAC (Mezinárodnı ́
konfederace společnostı́ autorů a hudebnıćh skladatelů).   

OAZA v roce 2018 zahájila prostřednictvı́m mezinárodnı ́ organizace MAOMZA jednánı ́
s asociacemi mistrů zvuku v jednotlivých národnı́ch státech. OAZA navázala spojenı́ s 
asociacemi mistrů zvuku  sdruženými v mezinárodnı́ Audio inženýrské společnosti AES 
(AUDIO ENGINEERING SOCIETY) pro sekce jednotlivých států po celém světě vč. Ceské 
republiky, http://www.aes.org/sections/, dále pak např. s Association of sound engineers 
of Ghana,https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Ghana-Sound-
engineers-Association-171247996261652/, Sweedish sound engineers society SSE,  
http://www.sses.org/ či zástupci Všeruského kongresu zvukových inženýrů, 
https://soundcongress.ru/en/home. 

OAZA navázala kontakt s americkým kolektivnı́m správcem SOUNDEXCHANGE 
(https://www.soundexchange.com/), poté to prezident USA podepsal v řı́jnu 2018  „Zákon 
o modernizaci hudby MUSIC MODERNIZATION ACT“, jehož třetı́ část „Alokace prostředků 
pro hudebnı́ producenty a mistry zvuku (mixéry, audio) AMP“ 
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-
bill/881?q=%7B%22search%22%3A%5B%22AMP+Act%22%5D%7D&r=1 postavila 
amerického zvukaře na roveň ostatnıćh držitelů práv s právem na odměnu za své dı́lo. 

OAZA je od roku 2018 v dvouleté probačnı́ době prozatı́mnı́ho členstvı́ v Mezinárodnı ́
konfederaci společnostı ́ autorů a hudebnı́ skladatelů CISAC, které vysoce zvýšilo úroveň 
kolektivnı́ho správce z pohledu sesterských organizacı́ po celém světě. Rádné členstvı ́
vzniká po dvou letech uplynutı́ probačnı́ doby při splněnı́ požadavků kladených na OAZA 
(kladné hospodařenı́, rozúčtovánı́, uzavı́ránı́ bilaterálnı́ch smluv, navazovánı́ kontaktů 
s asociacemi sdruženými na poli zvuku v audiu nebo audiovizi a ost.).  

 

Reciproční smlouvy uzavřené kolektivnıḿ správcem OAZA z.s. k 31.12.2018: 

1) KS SUISSIMAGE (Svýcarsko) pro územı́ Svýcarska 

2) KS SUISSIMAGE (Svýcarsko) pro územı́ Lichtenštejnska 

3) KS KOPIOSTO pro územı́ Finska 

4) KS ALBAUTOR pro územı́ Albánie 

5) KS ARMA pro územı́ Ukrajiny 

6) KS COPYDAN pro územı́ Dánska 

7) KS UARA pro zemı́ Ukrajiny  
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8) KS ANCO pro územı́ Moldávie 

 

Tvorba a schvalování sazebníků po novele Autorského zákona 

Ke dni 20.4.2017 nabyla účinnosti novela Autorského zákona, která nastavila přıśná 
pravidla pro vytvářenı́ a sjednávánı́ sazebnı́ků autorských odměn kolektivnı́ch správců, 
která kolektivnı́ správci musı́ akceptovat a přizpůsobit se jim. Autorský zákon nově stanovil 
taxativnı́ výčet povinnostı,́ které musı ́kolektivnı́ správce dodržet při vytvářenı́ a sjednávánı ́
sazebnı́ků. V současné době již nenı́ možné, aby kolektivnı́ správci pouze na základě 
vlastnıh́o uváženı́ sazebnıḱy měnili či zvedali své sazby o vı́ce než inflačnı́ doložku.  

Kolektivnı́ správci jsou povinni do 31.8. kalendářnı́ho roku zveřejnit návrhy svých 
sazebnı́ků pro přı́štı́ rok spolu s odůvodněnıḿ na svých webových stránkách. V uvedeném 
termı́nu OAZA zveřejnila sazebnı́ky na výkon práv podle ust. §§ 20, 21, 22 a 23AutZ, když je 
před tı́mto datem přizpůsobila systematice vybı́rajı́cıh́o kolektivnıh́o správce OSA a velmi 
intenzivně pracovala na jejich precizaci a odůvodněnı́. Ve stejné lhůtě zaslala OAZA návrh 
sazebnı́ků právnickým osobám sdružujı́cı́m uživatele a Ceské televizi a Ceskému rozhlasu. 
Tyto osoby měly lhůtu dvou měsı́ců k zaslánı́ námitek proti sazebnı́kům, této lhůty beze 
zbytku všechny osoby využily, a od listopadu 2018 započalo jednánı́ mezi kolektivnıḿ 
správcem a právnickými osobami sdružujıćıḿi uživatele, dále s Ceskou televizı́ s Ceským 
rozhlasem. V roce 2018 se podařilo dojednat sazby pro rok 2019 s Asociacı́ hotelů a 
restauracı́ CR, Komorou fitness CR, Sdruženı́m uživatelů autorských práv a Svazem 
léčebných láznı́, přičemž se jednalo o sazby v sektoru užitı́ dle §§ 20 a 23 AutZ. Bohužel 
v oblasti přenosu vysı́lánı́, tedy v užitı́ dle §22 AutZ, se s právnickými osobami sdružujıćıḿi 
uživatele, tedy konkrétně provozovatele kabelových televizı́, nepodařilo dohodnout na 
sazbách pro rok 2019, tedy jednánı́ budou pokračovat před prostřednı́kem podle ust §101 
AutZ. 

    

Jednání se Státním fondem kinematografie 

V průběhu roku 2018 proběhlo několik jednánı ́mezi kolektivnı́m správcem OAZA a Státnıḿ 
fondem kinematografie, který spravuje majetková práva ke staršı́m českým filmům, 
vyrobených ve Filmovém studiu Barrandov a Filmovém studiu Zlı́n v letech 1965-1991. 
Cást odměn, které zıśkává z obchodnı́ho využitı́ těchto filmů distribuuje nositelům práv 
prostřednictvıḿ jednotlivých kolektivnı́ch správců. I přes to, že mistři zvuku byli za autory 
uznáni rozhodnutı́m soudu i Ministerstva kultury již před vıće než 12 lety, Státnı́ fond 
kinematografie odmı́tá s mistry zvuku seriózně jednat a odměny pro ně kolektivnı́mu 
správci OAZA odvádět. Mistři zvuku jsou tak jedinou autorskou skupinou, která je při 
vypořádánı́ nároků za staršı́ české filmy po dlouhé roky opomı́jena. Situaci řešil kolektivnı ́
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správce OAZA také na půdě Ministerstva kultury CR, sami zastupovanı ́ mistři zvuku 
podepsali petici se stı́žnostı́ na postup Státnı́ho fondu kinematografie, do konce roku 2018 
však bez jasného výsledku.     

 

Jednání s uživateli chráněných autorských děl, sledování užití děl 

Kolektivnı́ správce OAZA každoročně jedná nejen s právnickými osobami sdružujıćıḿi vyššı ́
než zanedbatelný počet uživatelů chráněných autorských děl, jako je AHR, HKCR apod., ale 
také přı́mo s uživateli, a to předevšıḿ v sektoru užitı́ vlastnı́ho vysı́lánı́ a přenosu vysı́lánı ́
dle ust. §§ 21 a 22 AztZ. Tato jednánı́ jsou vedena za účelem vyjednánı́ kolektivnı́ smlouvy, 
tedy smlouvy mezi kolektivnı́m správcem a právnickou osobou sdružujı́cı́ uživatele, 
přı́padně uzavřenı́ licenčnı́ smlouvy přıḿo s uživatelem chráněných děl. 

I přes to, že se v oblasti přenosu vysı́lánı́ jedná o povinnou kolektivnı́ správu a v oblasti 
vlastnıh́o vysı́lánı́ rozhlasem o rozšıř́enou, považuje OAZA za velmi důležité pracovat na 
systému sledovánı́ užitı́ zastupovaných nositelů práv, a to v oblasti audio videa i audia. 
Autorská komise OAZA na svých pracovnı́ch zasedánı́ch spolu s oddělenı́m IT pracovala na 
zlepšenı́ sledovánı́ v přı́padech, kdy uživatel nedodá playlist užitých děl a zároveň ve svém 
programu vysı́lánı́ užıv́á dı́la v blocı́ch, z jejichž názvu nenı́ zřejmý rozsah užitých děl.   

 

Podpora významných projektů a mladých tvůrců z Kulturního fondu OAZA 

Kolektivnı ́ správce OAZA se snažı́ podporovat významné projekty zastupovaných mistrů 
zvuku a začı́najıćıćh mladých autorů. V přı́padě kladného posouzenı́ jejich pıśemné žádosti 
může být z Kulturnıh́o fondu OAZA uvolněna částka na přı́spěvek. V roce 2018 bylo 
vyplaceno: 

 5 000Kč na školnı́ práci studentovi audioinženýrstvı́ VUT Brno 
 50 000Kč FAMO Pı́sek na projekt „Jitka Molavcová a Juraj Jakubisko“ 
 5 000Kč na absolventsou práci studenta VUT Brno 
 20 000Kč na projekt audiohry 
 5 000Kč na studentský projekt posluchačů FAMO 
 14 000Kč na projekt Cena Asociace pracovnı́ků se zvukem pro kategorii Zvuk – 

dabing pro výherce této kategorie v rámci cen Františka Filipovského v Přelouči 
 5 000Kč pro pět posluchačů VUT Brno na projekt vytvořenı́ nahrávky ve studiové 

kvalitě spolu se skladatelem mladé jazzové scény 
 20 000Kč na ozvučenı́ akce Symfonického orchestru hl.m.Prahy FOK 
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Tato zpráva obsahuje pouze vybrané akce z činnosti OAZA 2017, neodrážı́ kompletnı́ činnost 
kolektivnı́ho správce. 

 

1.C. 
Informace o případech odmítnutí udělit licenci podle §98 odst. 1 AZ 

V účetnıḿ obdobı́ roku 2017 nedošlo k přı́padu odmı́tnutı́ udělit licenci podle §98 odst. 1 
AZ 

 

1.D. 
Popis právní formy a systému řízení kolektivního správce 

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek (OAZA) vznikla v roce 2003 jako 
profesnı́ organizace, sdružujı́cı́ na principu dobrovolného členstvı́ mistry zvuku. OAZA se 
od počátku své činnosti zaměřila na ochranu práv této profesnı́ skupiny, zajišťovala osvětu 
o právech a povinnostech mistrů zvuku, navázala spolupráci s dalšıḿi ochrannými 
organizacemi v CR. Nejdůležitějšıḿ úkolem OAZA bylo vypracovat žádost Ministerstvu 
kultury CR, na jejı́mž podkladě mohla být profesnı́ skupina mistru zvuku oficiálně uznána 
za autorskou tvůrčı́ profesi, tedy dosaženı́ souladu faktického stavu se stavem právnı́m. 
Tato dlouhodobá činnost vyústila v úspěšné obhájenı́ práv mistrů zvuku u Městského 
soudu v Praze v roce 2005, kdy bylo soudně uznáno, že mistři zvuku vytvářı́ při splněnı ́
nároků kladených na autorské dı́lo umělecká dı́la. V důsledku rozsudku soudu pak bylo 
rozhodnutı́m Ministerstva kultury Ceské republiky dne 15. listopadu 2006, pod č.j. 
10145/2003 OAZA dle § 98 autorského zákona uděleno oprávněnı́ k výkonu kolektivnı ́
správy práv osob, jimž přı́slušı́ majetkové právo autorské k dı́lům mistrů zvuku. Uvedené 
oprávněnı́ nabylo právnı́ moci dne 20. listopadu 2006 a od tohoto dne vystupuje OAZA již 
jako kolektivnı́ správce majetkových autorských práv mistrů zvuku. 

Kolektivnı́ správce od počátku své činnosti v oblasti kolektivnı́ správy majetkových práv 
mistrů zvuku hodlal a nadále hodlá vykonávat veškerá, jemu oprávněnıḿ svěřená práva. 
Realizace většiny práv vyžadovala poměrně dlouhou přı́pravu, a to kromě právnı́ch a 
ekonomických analýz a průzkumů reálného trhu, předevšıḿ zıśkánı́ silného kmene 
zastupovaných nositelů práv a děl, která jsou v té které oblasti užıv́ána. Kolektivnı́ správu 
práv bylo zpočátku nutno zahájit v oblasti povinné a kvazipovinné kolektivnı́ správy, aby se 
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zastupovanı́ nositelé práv přesvědčili o funkčnosti a smysluplnosti kolektivnı́ správy. 
Zahájenı́ výkonu tak zvaně dobrovolné kolektivnı́ správy předpokládal nejen silnou 
základnu českých smluvně zastupovaných nositelů práv, ale také uzavřenı́ přı́slušných 
recipročnı́ch smluv se zahraničnı́mi kolektivnıḿi správci tak, aby kolektivnı́ správce při 
sjednávánı́ autorské odměny a uzavı́ránı́ smluv mohl vystupovat jménem domácıćh i 
zahraničnıćh nositelů práv. Vzhledem k několik let trvajı́cıḿ správnı́m řı́zenı́m vedenıḿ ze 
strany Ministerstva kultury CR, během nichž došlo i k autoritativnıḿu zásahu do sazebnı́ku 
OAZA, byl proces zı́skávánı́ nových zastupovaných nositelů práv a předevšı́m vyjednávánı́ 
s ostatnıḿi kolektivnıḿi správci a zı́skánı́ zahraničnı́ spolupráce značně a uměle 
zpomalený. Kolektivnı́ správa majetkových autorských práv mistrů zvuku byla i v 
celosvětovém měřı́tku historicky velmi opomı́jena a mistři zvuku v zahraničı́ zıśkávajı ́
ochranu svých práv, tak jak tomu bylo i v Ceské republice, pouze pozvolna. Až od roku 2016 
kolektivnı́ správce OAZA navázal spolupráci se zahraničnıḿi kolektivnı́mi správci a 
v současné době má uzavřeno již osm recipročnı́ch smluv. O vzrůstajıćı́ prestiži mistrů 
zvuku v celosvětovém měřı́tku svědčı́ i fakt, že se OAZA stala asociovaným členem 
organizace CISAC, Mezinárodnı́ konfederace společnostı́ autorů a hudebnı́ch skladatelů, 
která reprezentuje vı́ce než 4 miliony tvůrců ze všech koutů světa a uměleckých 
repertoárů: hudby, audiovize, divadla, literatury a výtvarného uměnı́. CISAC sdružuje 239 
kolektivnı́ch správců ve 121 zemı́ch světa.   

Základnı́m a hlavnıḿ poslánı́m OAZA je vyvı́jet veřejně prospěšné činnosti při ochraně a 
správě práv zvukařů - autorů (tzv. mistrů zvuku) jakožto ochranná organizace autorská – 
kolektivnı́ správce, a to v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejı́cı́ch s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve zněnı́ pozdějšı́ch předpisů, souvisejıćıćh zákonů a z mezinárodnıćh autorskoprávnı́ch 
úmluv, jakož i ostatnı́ch mezinárodnı́ch smluv, jimiž je Ceská republika vázána. 
 
OAZA však plnı́ také dalšı́ cı́le činnosti, a to předevšıḿ osvětovou a vzdělávacı́ činnost, 
motivaci a podporu mládeže a talentů v oblastech zvukové tvorby a dalšıćh přı́buzných 
oblastech, spolupráci s profesnıḿi organizacemi a sdruženıḿi autorů, vědeckými a 
odbornými ústavy, s vysokými školami a dalšı́mi kulturnıḿi institucemi a pracovnı́ky v 
oblasti kultury, pořádánı ́ odborných kurzů, školenı́ a jiných vzdělávacı́ch akcı ́ včetně 
lektorské činnosti, činnost informačnıćh a zpravodajských kancelářı́, činnost sociálnı ́
podpory pro autory a jiné nositele práv. 
 
OAZA zabezpečuje a provádı́ jakožto hlavnı́ předmět činnosti ochranu a správu autorských 
práv na základě oprávněnı́ k výkonu kolektivnı́ správy, uděleného Ministerstvem kultury 
CR1, a to soustavně, vlastnı́m jménem, na vlastnı́ odpovědnost a v rozsahu smluv o 
zastupovánı́ při výkonu autorských práv, uzavřených s jednotlivými autory či dědici 
autorských práv, popřı́padě jinými nositeli či nabyvateli těchto práv.  

                                                                    
1  Oprávnění ze dne 15.11.2006, č.j. 10145/2003  
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Práva zastupovaných autorů a nositelů autorských práv je OAZA oprávněna chránit i mimo 
územı́ Ceské republiky, a to zejména na základě bilaterálnı́ch smluv se zahraničnı́mi 
partnerskými organizacemi, zajišťujıćıćh vzájemnou reciprocitu při jejich plněnı́. 
 
 
OAZA je oprávněna bez omezenı́ působit na územı́ Ceské republiky i na územı́ jiných států, 
zejména členských států Evropské unie nebo států tvořıćı́ch Evropský hospodářský 
prostor. 
 
Právo jednat jménem spolku a jeho jménem se zavazovat a podpisovat má Představenstvo, 
a to buď samostatně Předseda anebo společně dva členové Představenstva, z nichž alespoň 
jeden je mıśtopředseda Představenstva. 
 
Clenové Představenstva, kteřı́ byli Představenstvem pověřeni, jsou oprávněni samostatně 
jednat jménem OAZA v rozsahu vyplývajı́cı́m z pı́semného vyhotovenı́ přı́slušného usnesenı ́
Představenstva. 
 
Zaměstnanci OAZA jsou oprávněni jednat jménem OAZA v rozsahu jim svěřené funkce a 
kompetence. Jejich podpisové právo upravuje internı́ předpis spolku. 
 
Pravomoci a jejich rozsah pro jednotlivé orgány, funkcionáře, popř. zaměstnance vymezuje 
Organizačnı́ řád a Jednacı́ řád. 
 

 

Orgány zapsaného spolku OAZA jsou: 
 
Valná hromada, Představenstvo, Dozorčı́ rada 

 

Pracovnıḿi orgány spolku, zřı́zené v souladu s internı́mi předpisy spolku, jsou zejména 
odborné komise. 

 
Valná hromada je nejvyššı́m orgánem OAZA. Rozhoduje o všech podstatných záležitostech 
týkajı́cıćh se činnosti spolku. Rádná Valná hromada se scházı́ alespoň jednou ročně. 
Zasedánı́ Valné hromady se nesmı́ konat formou dı́lčı́ch zasedánı.́ Působnost Valné 
hromady nesmı́ plnit shromážděnı́ delegátů. Valnou hromadu svolává Představenstvo 
OAZA, a to nejméně 4 týdny předem doručenı́m pozvánky členům spolku či jiným 
prokazatelným způsobem o uvědoměnı́ o konánı́ Valné hromady. Učinı́ tak vždy, požádá-li o 
to nejméně 2/5 členů; v takovém přı́padě se Valná hromada musı́ sejı́t nejpozději do 60 
dnů. Neučinı-́li tak Představenstvo, svolá Valnou hromadu Dozorčı́ rada. Valná hromada je 
usnášenı́schopná, sejde-li se ve stanovenou hodinu nadpolovičnı́ počet členů. Usnesenı́ je 
přijato, hlasuje-li pro ně nadpolovičnı́ většina přı́tomných. 
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Představenstvo jedná jménem spolku jakožto statutárnı́ orgán. Představenstvo přijı́má 
rozhodnutı́ a usnášı́ se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny Valné hromadě, nebo ve 
věcech a záležitostech, které byly Představenstvu Valnou hromadou svěřeny nebo uloženy. 
Představenstvo je minimálně třı́členné a funkčnı́ obdobı́ je pětileté. Podrobnosti k volbě 
členů Představenstva může stanovit Jednacı́ řád anebo Organizačnı́ řád. Opakované členstvı ́
v Představenstvu je možné. 
 
Dozorčı́ rada je minimálně třı́členným kontrolnıḿ a rozhodčı́m orgánem spolku (ve smyslu 
ustanovenı́ § 262 a § 265 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonı́k). Cleny Dozorčı́ rady volı ́
Valná hromada a jejich funkčnı́ obdobı́ je pětileté. Clenstvı́ v Dozorčı́ radě je neslučitelné 
s členstvıḿ ve Představenstvu. Podrobnosti k volbě členů Dozorčı́ rady stanovı́ Jednacı́ řád. 
 
 

Po kalendářnı́ obdobı́ roku 2018 pracovaly orgány spolku OAZA v následujıćıḿ složenı́: 

Představenstvo spolku: 

Předseda představenstva Jı́na Robert 

1. mı́stopředseda Stěpánek Jiřı ́

2. mı́stopředseda Babický Martin, Ing. 

Clenka Krejčová Lucie 

Clenka Simáková Ivana 

 

 

  

  

  
Dozorčí rada  

Předseda Jaroš Karel, Doc., Ing. 

Clen Ulm Karel, Mgr. 

Clen Martı́nek Karel 
 

Komise pro autorské právo 

Předseda Spalj Ivo, Ing. 

Clen Skall Vladimı́r, Mgr. 

Clen Halfar René, Mgr. 

Clen Jı́na Robert 

Clen Martı́nek Karel 
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Právo požádat ochrannou organizaci o zastupovánı ́ má každý nositel práv k dı́lům mistra 
zvuku, tedy osoba, které přı́slušı́ majetkové právo autorské, nebo podle Autorského zákona 
výkon majetkových práv k dı́lu, nebo ze smlouvy výhradnı́ oprávněnı́ k výkonu práva 
kolektivně spravovaného po celou dobu trvánı́ majetkových práv a alespoň pro územı́ české 
republiky s právem poskytnout podlicenci. 
 
O zastoupenı́ uzavı́rá OAZA s nositelem práv “Smlouvu o zastupovánı́ majetkových práv 
autorských”, která upravuje smluvnı́ vztah mezi kolektivnı́m správcem a nositelem práv. 
Podle autorského zákona se kolektivnı́ správa vykonává i pro ty nositele práv, kteřı ́
neuzavřeli smlouvu   
Zastupovaný nositel práv je povinen bez zbytečného odkladu zaslat kolektivnı́mu správci 
oznámenı́ o každém vytvořeném dıĺe, přı́padně o nově zıśkaném právu k takovému dı́lu, 
a to na zvláštnıḿ tiskopise vydaném OAZA a označeném “Ohláška dı́la”, v němž je povinen 
pravdivě uvést všechny požadované údaje, které jsou nezbytné k výkonu kolektivnı́ správy. 
Ohláška dı́la může být i elektronická. Nositelé práv toto oznámenı́ učinı́ bez zbytečného 
odkladu po nabytı́ práv. V přı́padě potřeby je nositel práv povinen prokázat své autorstvı,́ 
přı́p. splněnı́ zákonných podmı́nek pro přiznánı ́ statutu nositele práv (např. dědicové či 
zaměstnavatelé). 
  
Je-li autorů vůči jednomu předmětu ochrany vı́ce (např. spoluautorstvı́), mohou tito 
uplatňovat svá autorská práva pouze prostřednictvı́m jednoho společného zástupce, který 
jako jejich zmocněnec je k tomuto předmětu ochrany oprávněn vůči OAZA. Toto své 
oprávněnı́ doložı́ pıśemnou plnou mocı́ s ověřenými podpisy zúčastněných. 
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Nositel práv má právo na vyúčtovánı́ a výplatu odměn a přı́padných přı́jmů z vydánı́ 
bezdůvodného obohacenı́. Nositeli práv umožňuje OAZA kontrolu správnosti výše jemu 
vyplacené odměny či přı́padného přı́jmu z bezdůvodného obohacenı́. Nositel práv je 
povinen neprodleně ohlásit OAZA veškeré změny osobnıćh dat a bankovnı́ho spojenı́. Tyto 
údaje jsou důvěrné a OAZA je nesmı́ použı́t v rozporu s účelem, za jakým byly poskytnuty. 
Nositel práv má právo přıśtupu k výročnı́ zprávě o činnosti a hospodařenı́ OAZA. 
 
Podle rozhodnutı́ Ministerstva kultury CR ze dne 15.11.2006 vykonává OAZA kolektivnı ́
správu následujı́cı́ch práv v rozsahu uvedeném v citovaném rozhodnutı́ (v právnı́m stavu ke 
dni nabytı́ právnı́ moci rozhodnutı́): 
 
Práva povinně kolektivně spravovaná: 

 právo na odměnu za zhotovenı́ rozmnoženiny dı́la pro osobnı́ potřebu na podkladě 
zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesenı́m jeho obsahu pomocı́ 
přı́stroje na nenahraný nosič takového záznamu podle § 96 odst. 1 pı́sm. a) bod 3 
AutZ; toto oprávněnı́ zahrnuje pouze rozdělovánı́ odměn, které na základě 
uděleného oprávněnı́ vybı́rá kolektivnı́ správce OSA - Ochranný svaz autorský pro 
práva k dı́lům hudebnıḿ, 

 právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny dı́la 
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam podle § 96 odst. 1 
pı́sm. b) AutZ; toto oprávněnı́ zahrnuje pouze rozdělovánı́ odměn, které na základě 
uděleného oprávněnı́ vybı́rá kolektivnı́ správce OSA - Ochranný svaz autorský pro 
práva k dı́lům hudebnıḿ,  

 právo na užitı́ kabelovým přenosem děl podle § 97d odst. 1 pıśm. c) AutZ. 
 
 
Práva dobrovolně kolektivně spravovaná: 

 právo na rozmnožovánı́ dıĺa podle § 12 odst. 4 pı́sm. a) a § 13 AutZ, 
 právo na rozšiřovánı́ originálu nebo rozmnoženiny dı́la podle § 12 odst. 4 pı́sm. b) a 

§ 14 AutZ, 
 právo na zpřıśtupňovánı́ dı́la veřejnosti způsobem, že kdokoliv může mı́t k němu 

přı́stup na mıśtě a v čase podle své vlastnı́ volby, zejména počı́tačovou nebo 
obdobnou sı́tı,́ podle § 12 odst. 4 pı́sm. f) a § 18 odst. 2 AutZ, 

 právo na nedivadelnı́ provozovánı́ dı́la živě nebo ze záznamu a právo na přenos 
provozovánı́ dı́la dle § 12 odst. 4 pıśm. f) bod 1 a § 19 a 20 AutZ, 

 právo na vysı́lánı́ dı́la rozhlasem či televizı́ podle § 12 odst. 4 pı́sm. f) bod 2 a § 21 
AutZ, 

 právo na provozovánı́ rozhlasového či televiznı́ho vysı́lánı́ dı́la podle § 12 odst. 4 
pı́sm. f) bod 4 a § 23 AutZ.  

 

Klı́čovým dokumentem, který určuje pravidla rozdělenı́ inkasa kolektivnı́ho správce, je 
Rozúčtovacı́ řád, jenž je přijı́mán a schvalován Valnou hromadou OAZA. Kolektivnı́ správce 
při rozdělovánı ́a vyplácenı́ přı́jmů z výkonu práv a přı́jmů z investovánı́ přı́jmů z výkonu 
práv (souhrnně inkaso) přihlı́žı́ pouze k takovým nositelům práv, jejichž práva k týmž 
předmětům ochrany, popřı́padě k týmž druhům děl kolektivně spravuje na základě 
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smlouvy, nebo kteřı́ se u něj za tı́mto účelem přihlásili k evidenci, přičemž nepřihlı́žı́ 
k dı́lům dosud nezveřejněným. Pokud kolektivnı́ správce vybral odměny pro nositele práv, 
kteřı́ jsou mu známi, ale nevede je v seznamu nositelů práv přihlášených k evidenci, vyzve 
je, aby se k evidenci přihlásili.  

Kolektivnı́ správce rozdělı́ a vyplatı́ odměny v souladu s Rozúčtovacı́m řádem nejpozději 
do devı́ti měsıćů od konce účetnıh́o obdobı́, v němž tyto odměny vybral, ledaže by mu 
v dodrženı́ této lhůty bránily objektivnı́ důvody. Pokud některé odměny nemohou být 
rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě devı́ti měsı́ců z toho důvodu, že nositelé práv nemohli 
být určeni nebo nalezeni, vede tyto odměny ve svém účetnictvı́ odděleně a je s nimi 
naloženo podle pravidel stanovených Valnou hromadou.   

Kolektivnı́ správce do třech měsı́ců po rozdělenı́ a vyplacenı́ odměn zpřıśtupnı ́nositelům 
práv, pro které vykonává kolektivnı́ správu, a kolektivnı́mu správci, pro něhož spravuje 
práva na základě smlouvy, vhodným způsobem informace o dı́lech, u kterých nebyl určen 
ani nalezen jeden nebo vı́ce nositelů práv.  Kolektivnı́ správce přijme veškerá opatřenı ́
nezbytná k určenı́ nebo nalezenı́ nositelů práv. Nejpozději do jednoho roku od lhůty podle 
tohoto odstavce kolektivnı́ správce uveřejnı́ vhodným způsobem dostupné informace o 
nositeli práv, který nebyl určen ani nalezen. Pokud ani do třech let od konce účetnıh́o 
obdobı́, v němž došlo k výběru přı́jmů, nemohl kolektivnı́ správce rozdělit odměny, 
protože nositelé práv nebyli určeni ani nalezeni, rozhodne o použitı́ těchto přı́jmů Valná 
hromada. 

Nositelům práv, kteřı́ nejsou smluvně OAZA zastupováni a ani se nepřihlásili k evidenci, je 
OAZA povinna vyplatit z fondu rezerv podı́l na vybraných odměnách z výkonu práv 
povinně kolektivně spravovaných za dobu 3 let zpětně od roku, kdy o to nositel práv 
požádal, a vznikl mu podı́l na vybraných odměnách, zároveň uzavřel smlouvu o 
zastupovánı́ nebo podal dodatečnou přihlášku k evidenci a také zároveň zadal na 
formuláři OAZA řádnou ohlášku děl, která byla užita, včetně jejich užitı́, s tı́m, že kolektivnı ́
správce  vyplácı́ odměnu dle aktuálnı́ výše hodnoty bodu vyplývajı́cı́ z Rozúčtovacı́ho řádu. 

Kolektivnı́ správce je na základě Autorského zákona oprávněn požadovat náhradu účelně 
vynaložených nákladů. Výši nákladů Představenstvo každoročně presentuje Valné 
hromadě a také ji uvede do Výročnı́ zprávy. 

 

 

1.E. 
Informace o všech osobách, ve kterých má kolektivní správce majetkovou účast 
nebo je přímo nebo nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti ovládá: 

V účetnıḿ obdobı́ 2018 neměl kolektivnı́ správce majetkovou účast v žádné třetı́ osobě, 
přı́mo nebo nepřıḿo, v celém rozsahu nebo zčásti neovládal žádnou třetı́ osobu 
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1.F. 
Informace o celkové výši odměn vyplacených osobám vykonávajícím kontrolní 
funkci a osobám, které řídí kolektivního správce, a o jakýchkoli jiných výhodách, 
které jim byly poskytnuty v roce 2018:   

 

Představenstvu byly vyplaceny odměny v celkové výši:  1 247 966Kč 

Dozorčı́ radě byly vyplaceny odměny v celkové výši:       137 604Kč 

 

Autorské odměny vyplacené v roce 2017 členům Představenstva: 103 268Kč  

Autorské odměny vyplacené v roce 2017 členům Dozorčı́ rady:   431 578Kč 

 

Clenovi představenstva bylo dále vyplaceno ve formě stravenek:     12 375Kč 

 

 

 

1.G. 
Finanční informace: 1.G.A.-1.G.B. 

 

1.G.A. 
Informace o celkové výši příjmů z výkonu práv podle kategorií spravovaných práv a 
způsobu užití, včetně informací o příjmech z investování příjmů z výkonu práv, a o 
použití těchto příjmů 

 

Ochranná asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek. v kalendářnı́m roce 2018 zıśkala 
autorské odměny z výkonu celkem čtyř následujıćı́ch práv: 

Cástky jsou zaokrouhleny na celé tisı́ce Kč 
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- Povinně kolektivně spravované právo na užitı́ kabelovým přenosem děl podle §97 
odst. 1 pıśm. c), §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 3 v rozsahu podle § 22 odst. 2 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:  3 844 000Kč 
 

- Dobrovolně kolektivně spravované právo na provozovánı́ rozhlasového a 
televiznıh́o vysı́lánı́ dı́la podle §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 4 a §23 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:  31 318 000Kč 
 

- Dobrovolně kolektivně spravované právo na vysı́lánı́ dı́la rozhlasem nebo televizı́ 
podle §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 2 a §21 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:           18 000Kč 
 

- Povinně kolektivně spravované právo na zhotovenı́ rozmnoženiny pro osobnı́ 
potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesenı́m 
jeho obsahu pomocı́ přıśtroje na nenahraný nosič takového záznamu podle §97 d 
odst. 2 v rozsahu podle §25 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:  2 350 000Kč 
 
Celkové inkaso Ochranné asociace zvukařů – autorů, zapsaného spolku v roce 2018: 
        

37 530 000Kč 
 

- Kolektivnı́ správce OAZA v roce 2018 vymohl částku bezdůvodného obohacenı́ ve 
výši 164 205Kč a zıśkal výnosy z investic ve výši 478 884,76Kč. Přı́jmy z investovánı ́
i vymožené bezdůvodné obohacenı́ byly připočteny poměrově ke každému inkasu 
z práv.  
  

1.G.B. 
1) Informace o výši nákladů na správu práv a jiné služby poskytované kolektivním 
správcem nositelům práv: 

Náklady Ochranné asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek z.s. v kalendářnı́m roce 2018, 
zaokrouhleno na celé tisıće Kč: 

 

Spotřeba materiálu (kancelářský materiál, DHIM)       87 000Kč 
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Opravy a údržba             2 000Kč 

Náklady na stravenky           13 000Kč 

Služby (IT služby, sledovánı́ užitı́, právnı́ služby, nájem, účetnı́, překlady, telefon, audit atd) 
                     6 551 000Kč 

Mzdové náklady, včetně odměn za výkon funkce                 2 783 000Kč 

Zákonné sociálnı́ pojištěnı ́         907 000Kč 

Zákonné sociálnı́ náklady            45 000Kč 

Ostatnı́ sociálnı́ náklady            82 000Kč 

Kurzové ztráty z přepočtu cizı́ch měn            57 000Kč 

Bankovnı́ poplatky              14 000Kč 

                

Celkem náklady roku 2018 bez zaokrouhlení   10 542 793,67Kč 

 

 

Kancelář Ochranné asociace zvukařů – autorů, zapsaný spolek z.s. se v roce 2018 snažila o 
minimalizaci nákladů vynaložených na výkon kolektivnı́ správy. Náklady byly rovnoměrně 
odečteny od výnosů z každého spravovaného práva. OAZA účtovala všechny náklady jako 
nepřı́mé a byly rozděleny poměrem k výši výběru podle jednotlivých práv.  

 

2) provozní a finanční náklady s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a v 
případě, kdy se jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více 
kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých nákladů, týkají-li 
se pouze správy práv, včetně úhrady nákladů na správu práv, která je odečtena nebo 
vyrovnána z příjmů z výkonu práv nebo z příjmů z investování příjmů z výkonu práv: 

Výnosy použité na úhradu nákladů na správu práv činily v roce 2018 částku 500 000Kč.  

 

3) provozní a finanční náklady týkající se jiných služeb než správy práv, avšak včetně 
srážek na úhradu nákladů na poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích 
služeb: 
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OAZA v účetnıḿ roce 2018 neúčtovala žádné provoznı́ a finančnı́ náklady na úhradu 
nákladů na poskytovánı́ sociálnı́ch, kulturnı́ch a vzdělávacı́ch služeb. 

 

4) zdroje použité k úhradě nákladů na správu práv: 

OAZA v účetnıḿ roce 2018 použila na úhradu nákladů na správu práv přı́jmy z výkonu práv 
a přı́jmy z investovánı́ z výkonu práv. 

 

5) srážky z příjmů z výkonu práv s rozdělením podle kategorií spravovaných práv, 
způsobu užití a účelu srážky: 

OAZA v účetnı́m roce 2018 učinila srážky z přı́jmů z výkonů práv za účelem úhrady nákladů 
na výkon práv, a to poměrově ze všech přı́jmů z vykonávaných práv. 

 

 

 

6) procentní výše nákladů na správu práv a jiné služby poskytované kolektivním 
správcem nositelům práv v porovnání s procentní výší příjmů z výkonu práv v 
příslušném účetním období podle kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se 
jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií, 
vysvětlení metody použité k přidělení těchto nepřímých nákladů: 

V účetnı́m roce 2018 vykázal kolektivnı́ správce výši nákladů na správu práv a jiné služby 
poskytované kolektivnıḿ správcem ve výši 26,75% v porovnánı́ s výšı́ přı́jmů v roce 2018. 

 

1.G.C. 
 Finanční informace o částkách příslušejících nositelům práv: 

1) celková částka přidělená nositelům práv s rozdělením podle kategorií 
spravovaných práv a způsobů užití: 
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V účetnıḿ roce 2018 OAZA přidělila nositelům práv částku 21 434 073Kč, a to z výkonu 
práv podle ust. §§ 21 a 22, 23 a 25 Aut.Zák, včetně rozdělenı́ rezervnıh́o fondu. 

2) celková částka vyplacená nositelům práv s rozdělením podle kategorií 
spravovaných práv a způsobů užití: 

V účetnıḿ roce 2018 OAZA vyplatila nositelům práv celkem 20 588 941Kč v kategoriı́ch 
provozovánı ́vysıĺánı́, přenosu vysı́lánı́, vlastnı́ho vysı́lánı́ a nenahraných nosičů  (§§ 21, 
22 a §23 a §25 Aut.Zák.) 

 

3) četnost plateb s rozdělením podle kategorií spravovaných práv a způsobů užití: 

V účetnıḿ roce 2018 OAZA rozdělila autorské odměny ve dvou termıńech, přičemž 
dodržela zákonnou lhůtu do 30.9.2018. Kladně posouzené reklamace byly vyplaceny 
v termı́nu do 31.12.2018. 

 

 

 

 

4) celková výše příjmů z výkonu práv před rozdělením mezi příslušné nositele práv, s 
rozdělením podle kategorie spravovaných práv a způsobu užití a uvedením 
účetního období, v němž byly tyto částky vybrány: 

V účetnıḿ roce 2018 OAZA dosáhla následujıćıćh přı́jmů z výkonu práv: 

Cástky jsou zaokrouhleny na celé tisı́ce Kč 

- Povinně kolektivně spravované právo na užitı́ kabelovým přenosem děl podle §97d 
odst. 1 pıśm. c), §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 3 v rozsahu podle § 22 odst. 2 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:   3 794 742,27Kč 
 

- Dobrovolně kolektivně spravované právo na provozovánı́ rozhlasového a 
televiznıh́o vysı́lánı́ dı́la podle §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 4 a §23 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:   30 753 743,89Kč 
 

- Dobrovolně kolektivně spravované právo na vysı́lánı́ dı́la rozhlasem nebo televizı́ 
podle §12 odst. 4 pı́sm. f) bod 2 a §21 
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Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:            17 780,99Kč 
 

- Povinně kolektivně spravované právo na zhotovenı́ rozmnoženiny pro osobnı́ 
potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesenı́m 
jeho obsahu pomocı́ přıśtroje na nenahraný nosič takového záznamu podle §97 d 
odst. 2 v rozsahu podle §25 
Inkaso v roce 2018 z tohoto práva celkem:            2 320 477,40Kč 
 

5) důvody prodlení, pokud kolektivní správce neprovedl rozdělení a platby ve 
lhůtě stanovené v § 99c odst. 2: V účetnıḿ roce 2018 OAZA provedla rozdělenı́ a 
platby v zákonných lhůtách, tedy do 30.9.2018. Pouze v přı́padě uznánı́ 
oprávněných reklamacı́ byly tyto vyplaceny do termı́nu 31.12.2018. 
 

6) celková výše nerozdělitelných částek společně s vysvětlením užití těchto 
částek: 
 

Kolektivnı́ správce OAZA má vytvořena pravidla pro použitı́ přı́jmů z výkonu práv a přı́jmů 
z investovánı́ přı́jmů z výkonu práv, které nemohou být rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě 
podle § 99 c odstavce 2 AZ z důvodu, že nositelé práv nemohli být určeni nebo nalezeni; 
tyto přı́jmy vede kolektivnı́ správce ve svém účetnictvı́ odděleně. V roce 2018 vznikly 
takové přı́jmy ve výši 844 284Kč. Tyto prostředky byly schváleny k rozúčtovánı́ autorům. 

 

1.G.D. 
Informace o vztazı́ch s jinými kolektivnı́mi správci: 

1) částky obdržené od jiných kolektivních správců a částky vyplacené jiným 
kolektivním správcům s rozdělením podle kategorií práv a kolektivních 
správců: 

Na základě smlouvy o pověřenı́ (účinná ode dne 1.1.2012) obdržela OAZA od kolektivnı́ho 
správce Intergram celkem 30 753 743,98Kč, a to jako inkaso za výkon práva na provozovánı ́
televiznıh́o či rozhlasového vysı́lánı́. 

OAZA obdržela od kolektivnı́ho správce OSA celkem částku 2 320 477,40Kč, a to jako inkaso 
za provozovánı́ povinně kolektivně spravovaného práva na zhotovenı́ rozmnoženiny pro 
osobnı́ potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesenıḿ 
jeho obsahu pomocı́ přıśtroje na nenahraný nosič takového záznamu 



 

19 

 

 

 

2) úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z příjmů z výkonu práv splatných 
jiným kolektivním správcům s rozdělením podle kategorií práv a kolektivních 
správců: 

OAZA uhradila náklady na správu práv z přı́jmů z výkonu práv splatných jiným kolektivnıḿ 
správcům ve výši 4 452 333Kč, z toho kolektivnı́mu správci Intergram částku 
4 213 849,57Kč a kolektivnı́mu správci OSA částku 238 483,46Kč (náklad na realizaci 
inkasa podle bodu 1 tohoto článku). 

3) úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z částek vyplacených jinými 
kolektivními správci s rozdělením podle kategorií práv a kolektivních 
správců: 0Kč 

 

4) částky rozdělené přímo nositelům práv pocházející od jiných kolektivních 
správců s rozdělením podle kategorií práv a kolektivních správců: 0Kč 

 

 

1.H. 
Zvláštní zpráva o využití částek sražených na poskytování sociálních, kulturních a 
vzdělávacích služeb: 

1) výše částek sražených na úhradu nákladů na poskytování sociálních, 
kulturních a vzdělávacích služeb v daném účetním období s rozdělením podle 
účelu, a u každého účelu s rozdělením podle kategorií spravovaných práv:  

OAZA v roce 2018 nesrážela žádnou finančnı́ částku na úhradu nákladů na poskytovánı́ 
sociálnı́ch, kulturnıćh a vzdělávacı́ch služeb. 

  

2) informace o použití částek uvedených v písmenu a) s rozdělením podle účelu, 
pro který byly použity. 

OAZA za účetnı́ rok 2018 žádnou takovou informacı ́nedisponuje. 
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V Praze dne 2.5.2019 

     Robert Jı́na, předseda Představenstva OAZA, z.s. 

  
















