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Sazebník odměn za provozování a přenos ze záznamu 

a provozování rozhlasového a televizního vysílání  
pro rok 2021 – segment F (kina a divadla) 

 
 

Tento sazebník se vztahuje na užití dle § 20 a § 23 autorského zákona, veřejné produkce v segmentu F 

pro kina a divadla. Sazby jsou uvedeny bez DPH.  

 

 

F 

Užití děl v kinech a divadlech před a po představeních 

Kapacita sálu do 100 míst: 

vstupenka do 50 Kč - sazba za sál a den 1,34 Kč 
+ inflace za 2020 

vstupenka do 100 Kč - sazba za sál a den 2,32 Kč 
+ inflace za 2020 

vstupenka nad 100 Kč - sazba za sál a den 2,98 Kč 
+ inflace za 2020 

Kapacita sálu nad 100 míst: 

vstupenka do 50 Kč - sazba za sál a den 1,97 Kč 
+ inflace za 2020 

vstupenka do 100 Kč - sazba za sál a den 3,22 Kč 
+ inflace za 2020 

vstupenka nad 100 Kč - sazba za sál a den 4,67 Kč 
+ inflace za 2020 
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Zdůvodnění k sazebníku Veřejné produkce 

dle § 98f zák. č. 121/2000 Sb. Autorského zákona 

 

Segment F 

Kolektivní správce zavedl v roce 2019 sazbu pro užití předmětů ochrany v kinech a divadlech mimo 
hlavní představení, tedy před a po představení. Jedná se doprovodná užití, která nemají charakter 
uceleného programu. Sazby jsou členěny dle ceny vstupenky a kapacity sálu, protože tyto dva 
ukazatelé vypovídají o kvalitě technického vybavení místa a potenciálu zákazníků, kteří jsou technikou 
osloveni. Základna pro výpočet sazeb je harmonizována s ostatními kolektivními správci. Konkrétní 
výše sazeb zohledňuje sazby kolektivního správce v segmentu A (viz. Sazebník odměn za provozování 
a přenos ze záznamu a provozování rozhlasového a televizního vysílání pro rok 2021) a poměr sazeb, 
který historicky aplikovali další kolektivní správci v segmentu F a A.  
 
Pro rok 2021 kolektivní správce vychází ze sazeb pro rok 2020, které zvyšuje pouze o míru inflace.  

 

 


