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  Sazebník OOA-S 2020 
   

 

Televize 

– část T (vlastní vysílání a přenos vysílatelem) 

 

Komu je tento sazebník určen? 

Vysílatelé (tvůrci vlastního programu) dle zákona č. 231/2001 Sb., kterým byla 
udělena licence k provozování celoplošného, regionálního nebo místního televizního 
vysílání, terestrického či neterestrického (po kabelu, satelitem, IPTV či obdobnou 
technologií), popř. jsou vedeni v seznamu provozovatelů televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím družice, jakož i vysílatelé dle zákona č. 483/1991 Sb. 

Vysílání je způsob užití upravený v § 21 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), 
v platném znění. Kolektivní správce OOA-S je oprávněn udělovat souhlas k užití 
předmětů ochrany jejich zpřístupňováním televizí a jiným takovým zpřístupňováním 
předmětů ochrany jakýmikoli jinými prostředky sloužícími k šíření obrazů a zvuků 
nebo jejich vyjádření bezdrátově nebo po drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání 
pomocí družice, původním vysílatelem. 

 

Kdo s Vámi vše vyřídí? 

Obracejte se prosím přímo na pracovníky kanceláře OOA-S – můžete nás navštívit 
osobně nebo se s námi spojit telefonicky či e-mailem. Naše kontaktní údaje: 

Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. 

zapsaná ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 5386, 
IČ: 60166916, DIČ: CZ60166916 
 
sídlo: Národní 973/41, 110 00 Praha 1 
web: http://www.ooas.cz 
e-mail: info@ooas.cz 
tel: (+420) 224 934 406 
 
bankovní spojení: 
CZK: č.ú. 482860133/0300 
EUR: č.ú. 482860483/0300 
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Sazby 

Autorská odměna je stanovena jako procentuální sazba z hrubých tržeb vysílatele 
nejméně však jako minimální autorská odměna uvedená níže.  

Výše minimálních odměn platí pro vysílání 24 hodin denně. V případě kratší doby 
vysílání jsou uvedené minimální odměny úměrně kráceny. 

Pro rok 2021 a následující se minimální měsíční odměna navyšuje o inflaci. 

 

  

 Vlastní vysílání 
 

  

  

  výše autorské odměny se počítá dle hrubých tržeb vysílatele 
  – soukromoprávní subjekty, veřejnoprávní subjekty 
  

0,466 % 

 

 

  

 Minimální odměna – terestrické vysílání 
 

  

 Pokrytí obyvatelstva ČR vysíláním 
   

Minimální výše 
měsíční odměny 

100 – 80 % 15 000 Kč 

79 – 60 % 12 375 Kč 

59 – 40 % 9 750 Kč 

39 – 20 % 7 125 Kč 

19 – 0% 4 500 Kč 

 

 

 
Minimální odměna u jiného než terestrického vysílání 

 

  – vysílání IPTV, kabelem, satelitem či obdobnou technologií   

Minimální výše měsíční odměny 
 

10 Kč za každých 
1000 předplatitelských 

domácností 

Minimální výše minimální měsíční odměny činí 760 Kč za měsíc .   

 

Sazby jsou uvedeny bez DPH (zvyšují se o DPH v zákonné výši). 
Případy neupravené tímto základním nebo jiným zvláštním sazebníkem budou řešeny 
dohodou. 
Sazebník je účinný od 1.1.2020 do odvolání. 
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Kdo je OOA-S a koho zastupuje? 

OOA-S je neziskovým samosprávným spolkovým subjektem sdružujícím činné autory 
a další nositele autorských práv k dílům oboru výtvarného (malíře, sochaře, grafiky, 
designéry a jiné výtvarné tvůrce) a oboru architektonického (urbanisty, architekty, 
interiérové designery aj.). Patří k nám i autoři výtvarné složky audiovizuálních děl 
(v oblasti audiovizuální tvorby sdružujeme kameramany, střihače, filmové 
architekty, kostýmní výtvarníky, tvůrce všech druhů animovaného filmu a další 
filmové výtvarníky). Základním posláním OOA-S je obecně prospěšná činnost při 
ochraně a správě práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 
audiovizuálních děl a ostatních zastupovaných nositelů autorských práv k těmto 
dílům, která pro ně vyplývají z autorského zákona. 

 

Jaké jsou pravomoci OOA-S? 

OOA-S je v oblasti autorských práv profesionál. Má postavení kolektivního správce 
autorských práv [dle § 95 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), v platném znění], a to na základě oprávnění udělených rozhodnutím 
Ministerstva kultury ze dne 5.8.2009 č.j. 4365/2009 OAP, ve znění rozhodnutí 
Ministerstva kultury ze dne 1.3.2010 č.j. 2843/2010 OAP, a rozhodnutím Ministerstva 
kultury ze dne 31.10.2006 č.j. 8881/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Děkujeme Vám, že respektováním zákonů na ochranu duševního vlastnictví podporujete vznik nových děl výtvarných a filmových!    


