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Sazebník odměn za provozování a přenos ze záznamu 

a provozování rozhlasového a televizního vysílání pro rok 2021 

– segment M a M1 (ubytovací zařízení a lázeňské poplatky) 

 

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

M a M1 pro ubytovací zařízení a lázeňské poplatky. Sazby jsou uvedeny bez DPH.   

 

M 

Užití děl na pokojích v ubytovacích zařízeních. 

Za 1 zvukové zařízení (CD, rádio, minivěž, apod.)   2,89 Kč 

Za 1 zvukově obrazové zařízení 6,34 Kč 

Výše odměny se snižuje v závislosti na procentu průměrné pokojové obsazenosti v aktuálním roce 
(dále jen obsazenost), a to až o 70 % (tj. pro 30 % 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 - 49 5 % 

50 - 99 8 % 

100 - 299 12 % 

300 - 499 15 % 

500 - 799 20 % 

800 a více 25 % 

 

M1 

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

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 slev platné pro 
hotelový segment (viz. segment M) 

 

 



 

 

Zdůvodnění k sazebníku Veřejné produkce 

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

 

Segment M 

Sazby za užívání předmětů ochrany v pokojích ubytovacích zařízení jsou kolektivním správcem aplikovány historicky. Sazby 

byly součástí sazebníku, který byl přiložen k žádosti o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy, od té doby jsou sazby 

zvyšovány nejvýše o inflaci. Výše sazeb byla několikrát prověřována nezávislým soudem a Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže a nikdy nebyla shledána její nepřiměřenost. Sazba je dlouhodobě trhem akceptována a byla opakovaně předmětem 

jednání s asociací sdružující uživatele.  

Pro rok 2021 kolektivní správce vychází ze sazeb pro rok 2020, které zvyšuje pouze o míru inflace.  

 

Segment M1 

Kolektivní správce od roku 2019 nově zavedl kombinovanou odměnu pro lázeňské subjekty. Sazba se odvíjí od sazeb za pokoj 

v ubytovacím zařízení. V sazbách je zohledněn poměr hotelových a lázeňských hostů v těchto zařízeních. Dále je zohledněna 

zákonná sleva dle § 98e odst. 4 AZ a průměrná obsazenost pokojů. V roce 2019 kolektivní správce navrhl tuto sazbu fixní. Na 

základě námitek SLL došlo k úpravě sazby v navržené výši. Sazba vychází ze sazby M1, která je zvyšována o inflaci.  

Pro segment M a M1 je do sazebníku pro rok 2020 vložena dohodnutá sleva platná pro ubytovací zařízení včetně lázeňského 

segmentu ve výši 25% pro 800 a více provozoven. 

 


