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  Sazebník OOA-S pro individuální správu práv 
   

 

Sdělování prostřednictvím internetu a obdobných sítí 

– downloading, on-demand služby a streaming 

 

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. 

 

Jakých děl se tento sazebník týká? 

Za dílo se považují předměty ochrany z repertoáru OOA-S: 

Filmy, seriály, minisérie, klipy, krátká videa, apod. – licencujeme vizuální složku 
audiovizuálních děl, na jejichž vzniku se podíleli námi zastupovaní autoři 
(kameramani, střihači, scéničtí architekti a kostýmní výtvarníci, výtvarníci 
animovaného filmu a další filmoví výtvarníci). 

Fotografie umělecké, reportážní, komerční i amatérské. 

Reprodukce uměleckých děl klasických výtvarných umění (malba, sochařství, grafika, 
apod.) i užitých umění (architektura, urbanismus, interiéry, design, grafický design). 

 

Komu je tento sazebník určen? 

Každý, kdo zpřístupňuje chráněná díla (z repertoáru autorů zastupovaných OOA-S) 
prostřednictvím sítě internet nebo jiné obdobní datové sítě 

a užívá tak díla jejich sdělováním (zpřístupňováním v nehmotné podobě, včetně 
zpřístupňování způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup v místě a čase podle 
své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, podle § 18 odst. 1 a 2 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění). 

 

O koho konkrétně jde? 

Provozovatelé serverů, provozovatelé datových uložišť, tvůrci obsahu webových 
stránek, organizátoři on-line galerií, poskytovatelé on-line služeb zpřístupňování 
obsahu on-demand, provozovatelé framů umožňujících zpřístupnění prolinkovaného 
nebo zrcadleného obsahu jiných poskytovatelů, apod. 
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Sazby 

Základní návrh minimální výše odměn (způsob jejich určení) za poskytnutí licenčních 
oprávnění k užití předmětů ochrany sdělováním prostřednictvím internetu. 

 

Společná ustanovení 

Sazby jsou uvedeny bez DPH (zvyšují se o DPH v zákonné výši). 
Případy neupravené tímto základním nebo jiným zvláštním sazebníkem budou řešeny 
dohodou. Zásadně se pro případy výslovně neupravené v tomto sazebníku mají 
analogicky použít sazby povahově nejbližší danému konkrétnímu užití. 
Sazebník je účinný od 1.10.2019 do odvolání. 

 

A) Download 

Umožnění stahování trvalých rozmnoženin děl pro osobní potřebu koncových 
uživatelů (downloading) do pamětí počítačů, tabletů, telefonů a jiných uložišť, 
za úplatu: 

 Podílová odměna 

 

z koncové ceny pro zákazníka 

bez DPH 

 za každé jednotlivé stažení 
 

  8 % 

Vždy však nejméně: 

 Podle typu obsahu 
 
 
 

při výši koncové ceny 
pro zákazníka 

 
v rozmezí (bez DPH) 

minimální sazba 
/ měsíc 

 
 

 

 1 samostatné 
 drobné dílo 
 
 (fotografie, reprodukce, 
 krátký videoshot, apod.) 
 

vyšší než 25,- Kč 0,48 Kč 

vyšší než 18,- Kč 
do 25,- Kč vč. 0,36 Kč 

vyšší než 15,- Kč 
do 18,- Kč vč. 0,31 Kč 

vyšší než 13,- Kč 
do 15,- Kč vč. 0,29 Kč 

do 13,- Kč vč. 0,22 Kč 

 

 film, 
 seriál, 
 album drobných děl 

vyšší než 250,- Kč 4,16 Kč 

vyšší než 200,- Kč 
do 250,- Kč vč. 3,67 Kč 

vyšší než 150,- Kč 
do 200,- Kč vč. 2,94 Kč 

vyšší než 125,- Kč 
do 150,- Kč vč. 2,45 Kč 

vyšší než 100,- Kč 
do 125,- Kč vč. 1,47 Kč 

vyšší než 70,- Kč 
do 100,- Kč vč. 1,17 Kč 

vyšší než 50,- Kč 
do 70,- Kč vč. 0,97 Kč 

do 50,- Kč vč. 0,73 Kč 

 minisérie (max. 3 díla) 

 

 

 

 0,73 Kč 
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Umožnění stahování trvalých rozmnoženin děl pro osobní potřebu koncových 
uživatelů (downloading) do pamětí počítačů, tabletů, telefonů a jiných uložišť, 
bezúplatně: 

 Podle typu obsahu 
 

 minimální sazba 
/ měsíc 

 

 1 samostatné 
 drobné dílo 
 
 (fotografie, reprodukce, 
 krátký videoshot, apod.) 
 

dílo nabízené v rámci 
reklamní kampaně, 

 
příp. za účelem jiného nepřímého 

hospodářského prospěchu 

0,36 Kč 

ostatní bezúplatné nabídky 
stahování díla 0,22 Kč 

 

 film, 
 seriál, 
 album drobných děl 

díla nabízená v rámci 
reklamní kampaně, 

 
příp. za účelem jiného nepřímého 

hospodářského prospěchu 

3,67 Kč 

ostatní bezúplatné nabídky 
stahování děl 0,73 Kč 

 

 minisérie 
 (maximálně 3 díla) 

nabízená v rámci 
reklamní kampaně, 

 
příp. za účelem jiného nepřímého 

hospodářského prospěchu 

0,73 Kč 

ostatní bezúplatné nabídky 
stahování  0,44 Kč 

 

B) On-demand zpřístupnění video obsahu a výtvarných děl 

Zpřístupnění děl stahováním jejich dočasných rozmnoženin pro bezprostřední 
použití koncových uživatelů do pamětí počítačů, tabletů, telefonů, digitálních 
televizních přijímačů a jiných uložišť (služba video-on-demand, on-line knihovny 
výtvarných děl): 

 Podílová odměna 

 za každé jednotlivé stažení 

z koncové ceny pro zákazníka 

bez DPH 

 audiovizuální dílo 
(film, seriál, videoklipy, apod.) 

  2,50 % 

 knihovna / ucelený soubor ryze výtvarných děl   6,50 % 

Vždy však nejméně: 

 Podle typu obsahu 
 
 

při délce stopáže 
 

v rozmezí  

minimální sazba 
 

/ měsíc 

 

 audiovizuální dílo 
(film, seriál, videoklipy, apod.)  

do 75 min. včetně 0,53 Kč 

nad 75 min. 1,00 Kč 

 

 Knihovna / soubor 
 ryze výtvarných děl 

do 75 min. včetně 0,99 Kč 

nad 75 min. 1,86 Kč 
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C) Streaming 

Okamžité zpřístupňování děl on-line bez možnosti pořizování trvalých rozmnoženin, 
sestavené do uceleného programu (bez možnosti ovlivnit obsah ze strany koncového 
zákazníka), či i jen jednotlivě na vyžádání (dle volby koncového zákazníka), do 
koncových uživatelských zařízení (počítačů, tabletů, telefonů, digitálních televizních 
přijímačů a jiných terminálů), za úplatu: 

 Podílová odměna 
z hrubých tržeb (bez DPH) 

generovaných streamovací službou 
zejména z reklamy a předplatného 

 audiovizuální dílo 
(film, seriál, videoklipy, apod.) 

  2,50 % 

 knihovna / ucelený soubor ryze výtvarných děl   6,50 % 

Vždy však nejméně: 

 Podle typu obsahu 
 
 

při délce stopáže 
 

v rozmezí  

minimální sazba 
 

/ měsíc 

 a) u nepředplatitelských služeb za každé 1 přehrání 

 

 - audiovizuální dílo 
    (film, seriál, videoklipy, aj.)  

do 75 min. včetně 0,20 Kč 

nad 75 min. 0,33 Kč 

 

 - Knihovna / soubor 
   ryze výtvarných děl 

do 75 min. včetně 0,37 Kč 

nad 75 min. 0,62 Kč 

 b) u předplatitelských služeb za každého 1 předplatitele / rok 

 

 - audiovizuální dílo 
    (film, seriál, videoklipy, aj.)  

 0,48 Kč 

 

 - Knihovna / soubor 
   ryze výtvarných děl 

. 1,47 Kč 

 

Zahrnuje-li předplatné i jiné služby a nelze-li tedy oddělitelně specifikovat část ceny 
připadající na streaming audiovizuálních děl nebo ryze výtvarných děl, stanoví se 
autorská odměna výpočtem obdobně podle minimálních sazeb příslušných pro 
nepředplatitelské služby. 

U služeb, u nichž obsah programu převážně vyrábí sám provozovatel služby a svým 
charakterem odpovídají televiznímu vysílání, lze užít sazbu autorské odměny 
příslušnou pro televizní vysílatele dle jiného sazebníku kolektivního správce. 

 

V případě, kdy provozovatel stránky zpřístupňuje za účelem přímého či nepřímého 
obchodního prospěchu vnořené odkazy na audiovizuální díla nebo knihovny / 
soubory / galerie ryze výtvarných děl, k nimž nebyla vypořádána autorská práva pro 
dané užití provozovatelem stránek, na které je odkazováno, odpovídá sazba měsíční 
autorské odměny částce 72,- Kč za každý jednotlivý vnořený odkaz (embeded 
hyperlink).   
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Okamžité zpřístupňování děl on-line bez možnosti pořizování trvalých rozmnoženin, 
sestavené do uceleného programu (bez možnosti ovlivnit obsah ze strany koncového 
zákazníka), či i jen jednotlivě na vyžádání (dle volby koncového zákazníka), do 
koncových uživatelských zařízení (počítačů, tabletů, telefonů, digitálních televizních 
přijímačů a jiných terminálů), je-li poskytováno bezúplatně: 

 Podle typu obsahu 
 
 

 

minimální sazba 
za každé 1 přehrání  

 

nebo alternativně 

paušální sazba 
za každých 10 minut z celkové stopáže 

všech děl zpřístupněných v daném měsíci  

 

 audiovizuální dílo 
 (film, seriál, videoklipy, aj.)  

0,01 Kč 72,- Kč 

 

 Knihovna / soubor 
 ryze výtvarných děl 

0,007 Kč 216,- Kč 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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


