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  Sazebník OOA-S 2021 
   

 

část PC – Grafické rozhraní počítačových programů 
 (Pronájem PC stanic, herních a loterijních terminálů) 

 

Komu je tento sazebník určen? 

Provozovatelům počítačových terminálů, herních stanic, video loterijních 
terminálů a dalších obdobných zařízení, která jsou zákazníkům poskytována 
k využití (dočasné osobní potřebě) za úplatu, resp. s přímým i nepřímým 
majetkovým prospěchem (koncový uživatel si přímo hradí čas strávený u těchto 
přístrojů nebo přístup k nim je důvodem setrvání zákazníka v provozovně uživatele a 
k nákupu občerstvení či dalšího zboží). 

 

O jaká zařízení konkrétně jde? 

PC stanice, herní stanice a video loterijní terminály 

ve veřejném prostoru, v provozovnách obchodu a služeb (kavárny, hotelové haly, 
apod.), v hernách a kasinech 

 

Co je grafické uživatelské rozhraní počítačových programů? 

Grafická složka komunikačního rozhraní počítačových programů je dílem z oboru 
výtvarných umění. Je vnímatelná výrazovými prostředky zrakových vjemů 
ve dvouprostorovém formátu, prostřednictvím technických zařízení, z datového 
záznamu. 

 

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 

Návrh výše přiměřené odměny za pronájem děl grafického uživatelského prostředí 
počítačových programů, zpřístupňovaných prostřednictvím technických zařízení, na 
jednu provozovnu:  

 Paušální měsíční sazba při celkovém počtu terminálů v jedné provozovně 

 za všechna zaznamenaná díla  
 zpřístupňovaná prostřednictvím všech 
 koncových zařízení v jedné provozovně 
 

1 – 5 stanic 6 – 10 stanic 11 a více stanic 

 běžné PC stanice 
  ve veřejném prostoru, 
  v provozovnách obchodu a služeb 
  (kavárny, hotely, apod.) 
 

279,50 Kč 524,00 Kč 607,70 Kč 

 herní stanice / PC /  
 / video loterijní terminály 
  (herny, kasina, apod.) 
 

582,10 Kč 873,30 Kč 931,50 Kč 

Všechny sazby jsou uvedeny bez DPH (zvyšují se o DPH v zákonné výši). 
Případy neupravené tímto sazebníkem budou řešeny dohodou. 
Sazebník je účinný od 1.1.2021 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. 

 

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 pomáháte vytvářet prostředí pro umění a kreativitu!    


