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  Sazebník OOA-S 2020 
   

 

Půjčování vydaných děl v knihovnách 

– část K (Právo na odměnu za půjčování dle § 37 odst. 2 AZ) 

 

Na koho se vztahuje? 

Knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy a jiná nevýdělečná školská a 
vzdělávací zařízení mohou v rozsahu zákonné licence dle § 37 odst. 2 a s respektem 
k ustanovení § 29 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění, užít 
vydaná díla půjčováním originálů nebo rozmnoženin v rámci tzv. absenčních 
výpůjček. 

Za to přísluší nositelům autorských práv odměna ve výši stanovené přímo zákonem, 
kterou za všechny shora označené subjekty v rámci systému knihoven hradí 
stát, a to prostřednictvím Národní knihovny České republiky. 

Knihovnické subjekty vymezené v § 37 odst. 1 AZ tedy nemusejí provádět žádné 
platby. OOA-S (jakožto příslušný kolektivní správce dle § 97d odst. 1 písm. a) bod 6. 
autorského zákona) však v některých případech potřebuje od relevantních knihoven 
základní analytické údaje nezbytné pro rozúčtování odměn jednotlivým autorům. 

 

Sazby 

Výši odměn nestanovuje kolektivní správce tímto sazebníkem, nýbrž je určena 
právním předpisem – dle Přílohy č. 1 k autorskému zákonu, bod 10. 

Předpisem daná sazba odměny je stanovena jako celková, konečná, úhrnná pro 
všechny oprávněné kolektivní správce, kteří se v jejím rámci dále dělí o podíly 
připadající na jimi zastupované nositele autorských práv. 

V této sazbě je tedy již zahrnut i podíl příslušející autorům děl oboru výtvarných 
umění a oboru architektonického, zastupovaných OOA-S. 

 

  

 Odměna za půjčování 
 

  

  

 sazba za jednu výpůjčku 
 (úhrnná pro všechny kolektivní správce) 
 

0,50 Kč 

Sazba je uvedena bez DPH (zvyšuje se o DPH v zákonné výši). 

 

 

 

 



Sazebník OOA-S 2020 
Půjčování vydaných děl v knihovnách – část K (Právo na odměnu za půjčování dle § 37 odst. 2 AZ) 2 

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. 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Děkujeme knihovnám i všem čtenářům, kteří respektují práva tvůrců obsahu a spoluvytvářejí podmínky pro vznik nových děl!    


