
Sazby kolektivního správce OOA-S za přenos vysílání 

 (kabelové TV, IPTV, a obdobné technologie) 
 

OOA-S: 

 

- Pokud bude uzavřena smlouva min. na 5 let, kolektivní správce OOA-S se zavazuje 

navyšovat dalších 5 let sazby na provozování KT pouze o inflaci. 

 

- Sleva 

- OOA-S  při uzavírání licenčních smluv přihlíží i k charakteru a specifikům místa nebo 

regionu, ve kterém dochází k užití předmětu ochrany (§100 odst. 6 AutZ, písm. c). 

 

- Slevy ze základních sazeb poskytované vzhledem k regionům, ve kterých k užití děl 

dochází: 

obce do 500 obyvatel    15% sleva 

      obce nad 500 do 5 000 obyvatel   10% sleva 

      obce nad 5 000 do 100 000 obyvatel   5% sleva 

      obce nad 100 000 obyvatel   0% sleva 

Dále slevy množstevní, vždy dle nahlášeného aktuálního počtu aktivních účastníků.  

5%  - sleva - nad 50.000 zásuvek 

10% - sleva - nad 100.000 

15% - sleva - nad 200.000 

20% - sleva - nad 300.000  

Sleva  od 20% ze sazby za prokázané členství v asociaci  

-  

                                                 
1 § 2 odst. 1 písm. b) ZRTV v souvislosti § 2 odst. 3 ZRTV 

Uživatelé: 

 

 

Subjekty, které získali dle zákona č. 231/2001 Sb. 

registraci na přenos vysílání, provozování převzatého 

vysílání, jakož i další osoby uskutečňující přenos 

televizního vysílání dle § 22 AutZ, pokud se považuje za 

převzaté vysílání1 

Předměty ochrany: vše v gesci OOA-S 

Rozsah užití: 1 roční, pro celé území ČR, avšak pouze pro danou oblast 

provozování přenosu televizního vysílání (v případě užití 

po drátě pro oblast vedení kabelových rozvodů), jinak 

neomezený 

hromadná smlouva za všechny nositele práv bez ohledu na 

zastupování 

Výše odměn:             (2010:   0,65 Kč za zásuvku / měs). 

2011:   0,80 Kč za zásuvku / měs. 

2012:   0,95 Kč za zásuvku / měs. 

2013:   1,10 Kč za zásuvku / měs. 

2014:   1,25 Kč za zásuvku / měs. 

2015:   1,40 Kč za zásuvku / měs. 

2016:   1,41 Kč za zásuvku / měs. 

2017:   1,42 Kč za zásuvku / měs. 

2018:   1,46 Kč za zásuvku / měs. 

 

2019:   1,46 + Inflace Kč za zásuvku / měs.  

 

 2016 – 2020 navyšování o státem uznanou inflaci u 

smluv dlouhodobých  


