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  Sazebník OOA-S 2020 
   

 

Kabelové a bezdrátové sítě, IPTV 

– část KT (přenosy vysílání) 

 

Komu je tento sazebník určen? 

Provozovatelé sítí (nebo poskytovatelé ucelených produktových služeb s využitím 
kapacity v cizích sítích), jejichž prostřednictvím dochází ke zpřístupňování 
autorskoprávně chráněných děl současným, úplným a nezměněným přenosem 
vysílání (byť i jen z části převzatého od tvůrce programu) ve smyslu ustanovení 
§ 22 zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon), v platném znění. 

 

O koho konkrétně jde? 

Kabelové televize s převzatým vysíláním, mikrovlnné systémy, datové sítě, 
poskytovatelé IPTV a další subjekty, u nichž dochází k přenosu programu (vysílání 
děl), bez ohledu na použitou přenosovou technologii. Z hlediska autorského práva 
není rozhodné, zda subjekt má úřední povolení Rady pro rozhlasové a televizní 
vysílání dle zákona č. 231/2001 Sb. 

 

Na koho se nevztahuje? 

Nevztahuje se na případy, kdy právo na přenos vykonává přímo sám vysílatel (tvůrce 
programu) ke svému vlastnímu vysílání. Úprava licenčních odměn za vysílání a 
vlastní přenosy vysílatele je vyčleněna do zvláštního sazebníku (Televize– část T). 

 

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 

Základní návrh výše odměn (způsob jejich určení) za poskytnutí licenčních 
oprávnění k užití předmětů ochrany přenosem vysílání: 

Tento sazebník byl sjednán v roce 2007 po projednání mezi zástupci nositelů 
autorských práv a zástupci provozovatelů kabelových televizí, se závazným výhledem 
na období do roku 2020 tak, že sazby odměn v každém následujícím roce smějí být 
navýšeny oproti předchozímu období pouze v poměru odpovídajícím státem uznané 
míře inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny. 

V tabulce je tak uveden způsob určení příslušné sazby; konečný výpočet dané 
konkrétní sazby pro rok 2020 bude možné provést až po vyhlášení míry inflace za rok 
2019 Českým statistickým úřadem (mírou inflace se rozumí přírůstek průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech). 

 Měsíční sazba podle velikosti sídla (obce) 

 za jednu přípojku 
nad 100 000 

obyvatel 
 

(základní sazba) 

od 5 000 
do 100 000 

obyvatel 
(sleva 5 %) 

od 500 
do 5 000 
obyvatel 

(sleva 10 %) 

do 500 
obyvatel 

 
(sleva 15 %) 

 

 2020 
 

1,23 Kč 
+ inflace 2019 

1,18 Kč 
+ inflace 2019 

1,11 Kč 
+ inflace 2019 

1,05 Kč 
+ inflace 2019 

 

 2021 
 

sazba 2020 
+ inflace 2020 

sazba 2020 
+ inflace 2020 

sazba 2020 
+ inflace 2020 

sazba 2020 
+ inflace 2020 

 
 při uzavření dlouhodobé smlouvy  
 (alespoň na pětileté obdobi) 
 

1,23 Kč 
+ inflace 2019 

 
a každý další rok 

valorizace o inflaci 
předchozího roku 

1,18 Kč 
+ inflace 2019 

 
a každý další rok 

valorizace o inflaci 
předchozího roku 

1,11 Kč 
+ inflace 2019 

 
a každý další rok 

valorizace o inflaci 
předchozího roku 

1,05 Kč 
+ inflace 2019 

 
a každý další rok 

valorizace o inflaci 
předchozího roku 

 

Přípojkou se rozumí každý přípojný bod koncového uživatele (koncového zákazníka), 
tj. zásuvka kabelového rozvodu nebo koncové připojovací či dešifrovací zařízení 
distribučního systému provozovatele. 
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. 

 

 

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. 
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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!    


