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Sazebník odměn za provozování ze záznamu a jeho přenos 

a provozování rozhlasového či televizního vysílání pro rok 2022 

- segment F (kina) a N (divadla) 

 
 

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

pro kina a N pro divadla. Sazby jsou uvedeny bez DPH.  

 

 

F 

Užití autorských děl v kinech před a po představeních 

Roční procentní odměna z čistých tržeb 
po odpočtu poplatku z kinematografického představení  

0,02% 

 

Minimální odměna za udělenou licenci činí 150 Kč. 

 

N1 

Užití autorských děl při divadelních a tanečních představeních – hudba jako dominantní 
součást scény (taneční divadlo, hudební divadlo, činohra se zpěvy apod.) 

Sazba odměny za představení 0,8%* 

 

Minimální odměna za udělenou licenci činí 150 Kč. 

 

N2 

Užití autorských děl při divadelních a tanečních představeních – podkresová hudba 

Sazba odměny za představení  0,6%* 

 

Minimální odměna za udělenou licenci činí 150 Kč. 

 

Pro rok 2022 je uplatněna sleva 25%. 

*Z aplikovatelných tržeb vstupného. 

Procento je alikvotně sníženo úměrně k podílu užité hudby vůči celé délce představení. 
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Zdůvodnění k sazebníku Veřejné produkce – segment F a N 

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

 

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. 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 2022) a 
poměr sazeb, který historicky aplikovali další kolektivní správci. 
 
Minimální odměna je aplikována až do derniéry inscenace za každý kalendářní rok, v němž byla 
v repertoáru, byť jen část takového roku. V případě kolektivních smluv má sdružení uživatelů právo na 
udělení slevy zohledňující administrativní úsporu dosaženou kolektivní smlouvou. Pro rok 2022 je 
uplatněna sleva 25%. 
 

 

 


