
Vysílání a přenos vysílání  

 

 

1/3 

1) Televizní vysílání 
a) Provozovatelé celoplošného či regionálního televizního vysílání (terestricky, pomocí 

satelitu či kabelových rozvodů atd.) 

Autorská odměna je stanovena jako 
1) procentuální sazba z hrubých příjmů* vysílatele, nejméně však 
2) minimální autorská odměna za domácnost/přípojku. 

 
Ad 1) Výše procentuální sazby je stanovena samostatně za oprávnění k vysílání a za 
oprávnění k synchronizaci (výrobě), přičemž závisí na rozsahu užití repertoáru OSA ve 
vysílání dle následujícího mechanismu: 

Kategorie Rozsah užití 
hudebních děl 

Autorská odměna za 
oprávnění k vysílání 

Autorská odměna za 
oprávnění k synchronizaci 

I. 0 - 9 % 0,21 % 0,50 % 
II. 10 - 19 % 0,63 % 0,50 % 

III. 20 - 29 % 1,05 % 0,50 % 
IV. 30 - 39 % 1,47 % 0,50 % 
V. 40 - 49 % 1,89 % 0,50 % 

VI. 50 - 59 % 2,32 % 0,50 % 
VII. 60 - 69 % 2,74 % 0,50 % 

VIII. 70 - 79 % 3,16 % 0,50 % 
IX. 80 - 89 % 3,58 % 0,50 % 
X. 90 - 100 % 4,00 % 0,50 % 

Ad 2) Minimální autorská odměna je stanovena jako minimální hodnota repertoáru OSA, 
nehledě k hospodářským výsledkům vysílatele. Tato odměna se obvykle rovná výši 
odměny hrazené v předchozím roce navýšené o průměrnou roční míru inflace. 

V případe, že vysílatel uzavírá s OSA smlouvu poprvé, je minimální autorská odměna 
dohodnuta stranami zejména v závislosti na předpokládaných hrubých příjmech vysílatele, 
časovém rozsahu vysílání, způsobu užití repertoáru OSA a pokrytí vysílání. 

Minimální autorská odměna se stanoví dle níže uvedené tabulky v závislosti na počtu 
domácností a/nebo přípojek, do kterých je vysílání šířeno. 

Kategorie Rozsah užití  
hudebních děl 

Minimální měsíční autorská odměna 
za domácnost/přípojku 

I. 0 - 9 % 0,04 Kč 
II. 10 - 19 % 0,12 Kč 

III. 20 - 29 % 0,20 Kč 
IV. 30 - 39 % 0,28 Kč 
V. 40 - 49 % 0,36 Kč 

VI. 50 - 59 % 0,44 Kč 
VII. 60 - 69 % 0,52 Kč 

VIII. 70 - 79 % 0,60 Kč 
IX. 80 - 89 % 0,68 Kč 
X. 90 - 100 % 0,76 Kč 

Pro terestrické a satelitní vysílatele se stanoví minimální odměna dle počtu domácností, 
jež vysílání pokrývá, přičemž se vychází z počtu obyvatel v příslušném regionu a současně 
se má za to, že domácnost tvoří 3 obyvatelé. 

Výše uvedené odměny platí pro vysílání 24 hodin denně a v případě kratší doby vysílání 
budou poměrně sníženy. 

b) Provozovatelé vysílání informačního videotextového programového kanálu 
(tzv. infokanál apod.) 

V případě vysílání informačního či videotextového kanálu, které je doplněno zejména 
nezměněným vysíláním rozhlasové stanice jako podkresu pod textové informace, 
případně je ve výřezu obrazovky vysílán další TV program, je autorská odměna stanovena 
dle následujícího mechanismu: 

Kategorie Rozsah užití  
hudebních děl 

Autorská odměna 
za domácnost/přípojku 

A. méně než 4 hodiny denně 0,32 Kč 
B. více než 4 hodiny denně 0,56 Kč 

 

0 % - 9,99 % 0,18 % 0,19 % 0,50 %
10 % - 29,99 % 0,72 % 0,78 % 0,50 %
30 % - 44,99 % 1,35 % 1,46 % 0,50 %
45 % - 64,99 % 1,99 % 2,14 % 0,50 %
65 % - 79,99 % 2,62 % 2,82 % 0,50 %

80 % - 100,00 % 3,25 % 3,50 % 0,50 %

Podíl hudby
ve vysílání

I. 0 % - 9,99 % 0,04 Kč
II. 10 % - 29,99 % 0,16 Kč
III. 30 % - 44,99 % 0,32 Kč
IV. 45 % - 64,99 % 0,48 Kč
V. 65 % - 79,99 % 0,60 Kč
VI. 80 % - 100,00 % 0,76 Kč

Kategorie 
Rozsah užití

hudebních děl 

Minimální měsíční 
autorská odměna 

za domácnost / přípojku 

Autorská odměna z příjmů vysílatele (v %)

Sazba za oprávnění k Vysílání a Simulcasting 
v daných kalendářních letech (v %)

Sazba 
za oprávnění 

k Synchronizaci 
za kalendářní rok2013 2014
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2014, 2015

Úvodní společná ustanovení

Za televizního vysílatele se považuje každý provozovatel terestrického či neterestrického (po kabelu, satelitem, IPTV, či obdobnou technologií) televizního 
vysílání, jenž zpřístupňuje hudební díla s textem či bez textu a je současně dle § 21 autorského zákona považován za vysílatele.

Autorská odměna je stanovena jako procentuální sazba z hrubých tržeb vysílatele dle tabulky A, nejméně však jako minimální autorská odměna 
za domácnost/přípojku dle tabulky B a C.

Minimální autorská odměna je stanovena jako minimální hodnota repertoáru OSA, nehledě k hospodářským výsledkům vysílatele.

Odměny uvedené v tabulkách B a C platí pro vysílání 24 hodin denně. V případě kratší doby vysílání jsou uvedené minimální odměny úměrně kráceny.

Má se za to, že domácnost tvoří 3 osoby.

Sazby autorských odměn jsou uváděny bez DPH, která je k nim vždy připočítána.

Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Podíl hudby ve vysílání Procentní sazba autorské odměny

do 9% 0,19%

10-29% 0,78%

30-44% 1,35%

45-64% 1,95%

65-79% 2,74%

80-100% 3,50%

Tabulka A: Konečná výše autorské odměny dle hrubých tržeb vysílatele

V případě, kdy licenční smlouva zahrnuje 
oprávnění k synchronizaci, je ke konečné 
procentní sazbě autorské odměny 
připočteno 0,5%.
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1) Televizní vysílání 
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(tzv. infokanál apod.) 
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2014, 2015

Tabulka B: Výpočet měsíční minimální odměny v případě terestrického vysílání

86 - 100% 15 000 Kč 30 000 Kč 45 000 Kč 60 000 Kč 80 000 Kč 100 000 Kč

66 - 85% 13 500 Kč 27 000 Kč 40 500 Kč 54 000 Kč 72 000 Kč 90 000 Kč

40 - 65% 10 500 Kč 21 000 Kč 31 500 Kč 42 000 Kč 56 000 Kč 70 000 Kč

20 - 39% 9 000 Kč 18 000 Kč 27 000 Kč 36 000 Kč 48 000 Kč 60 000 Kč

6 - 19% 6 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč 32 000 Kč 40 000 Kč

1 - 5% 4 500 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč 12 000 Kč 16 000 Kč 20 000 Kč

do 1% 3 000 Kč 4 000 Kč 4 500 Kč 6 000 Kč 8 000 Kč 10 000 Kč

V případě druhé souběžně terestricky vysílané stanice téhož vysílatele v rámci jedné smlouvy je poskytnuta sleva 15% z celkové minimální autorské odměny, 
v případě tří a více televizních stanic je sleva 30% z celkové minimální autorské odměny.

Od roku 2017 do roku 2018 se bude minimální autorská odměna navyšovat vždy o míru inflace za minulý kalendářní rok, stanovenou Českým statistickým 
úřadem se zaokrouhlením na celé sto koruny nahoru. 

do 9% 10-29% 30-44% 45-64% 65-79% 80-100%

Podíl hudby ve vysílání Pokrytí 
obyvatelstva

vysíláním

Tabulka C: Výpočet měsíční minimální odměny v případě neterestrického a kombinovaného vysílání

V případě neterestrického vysílání (po kabelu, satelitem, IPTV, či obdobnou technologií) se rovná měsíční minimální autorská odměna částce 40,- Kč za každých 
1000 předplatitelských domácností a v případě hudebních kanálů 60,- Kč za každých 1000 předplatitelských domácností, a to u každého vysílaného programu 
téhož vysílatele, avšak minimálně vždy alespoň 3000,- Kč za měsíc.

Pokud je týž kanál vysílán současně terestricky i jinou formou, odpovídá minimální autorská odměna vyšší částce vypočtené způsobem dle Tabulky B a Tabulky C. 
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2) Rozhlasové vysílání 
Vysílání rozhlasové stanice – terestricky (analogově a digitálně), pomocí satelitu 

Autorská odměna je stanovena jako:  
1) procentuální sazba z hrubých příjmů vysílatele*, nejméně však  
2) minimální autorská odměna za domácnost/přípojku. 

 

Ad 1) Výše procentuální sazby je 5 %. 

Ad 2) Minimální autorská odměna je stanovena jako minimální hodnota repertoáru OSA, 
nehledě k hospodářským výsledkům vysílatele. Tato odměna se obvykle rovná výši 
odměny hrazené v předchozím roce navýšené o inflaci. 

V případe, že vysílatel uzavírá s OSA smlouvu poprvé, je minimální autorská odměna 
dohodnuta stranami v závislosti zejména na předpokládaných hrubých příjmech vysílatele, 
časovém rozsahu vysílání, způsobu užití repertoáru OSA a pokrytí vysílání. 

 

Pro vysílatele, jejichž vysílání je zaměřeno převážně na užití mluveného slova, může být 
autorská odměna stanovena nižší procentní sazbou z jeho hrubých příjmů dle rozsahu užití 
repertoáru OSA. 

* Hrubými příjmy, které tvoří základ pro výpočet plateb podle předchozího odstavce, jsou 
veškeré příjmy bezprostředně spojené s provozováním vysílání, zejména: 

a) příjmy, kdy je jako protihodnota poskytnuto jiné než peněžité plnění (tzv. 
barterové obchody), získané především v souvislosti s vysíláním reklamy, 
reklamních informací, sponzorských vzkazu, pronájmu vysílacího času, včetně 
příjmu za výrobu reklamních snímku dle této smlouvy atd., 

b) subskripce / předplatitelské karty 

c) dále pak veškeré příjmy, které nejsou přímo spojeny s prodejem reklamního času, 
avšak jsou generovány v návaznosti na provozování vysílání, zejména: 
- dary, dotace a subvence dalších subjektu, 
- příspěvky sponzorů (např. sponzorované programy, sponzorované části, product 

placement), 
- příjmy z SMS, MMS a dalších telefonických služeb (např. hlasování při různých 

soutěžích apod.), 
- barterové obchody, včetně výherních cen pro posluchače, 
- příjmy spojené s provozováním internetových stránek, např. sponzorované 

odkazy, různé druhy bannerů, sponzorované internetové stránky apod., 
- jakékoli další formy příjmu, které jsou generovány v návaznosti na provozování 

vysílání. 
 

3/4



Vysílání a přenos vysílání   

 

3/3 

3) Přenos rozhlasového a televizního vysílání 
a) Prostřednictvím kabelových systémů, IPTV (po drátě), družice, satelitu, mobilních 

sítí (bezdrátově) apod. 

Autorská odměna bude za užití během období do konce roku 2018 stanovena jako 
paušální odměna za jednu přípojku a měsíc dle následujícího mechanismu: 

Období  
(kalendářní rok) 

Autorská odměna  
za jednu přípojku a měsíc 

2012 4,29 Kč 
2013 4,83 Kč 
2014 5,43 Kč 
2015 6,11 Kč 

Od roku 2016 do roku 2018 se bude autorská odměna navyšovat vždy o míru inflace za 
minulý kalendářní rok, stanovenou Českým statistickým úřadem. 

 

b) Simulcasting prostřednictvím sítě internet 

Současný, úplný, nezměněný přenos rozhlasového a televizního vysílání, který je usku-
tečňován vysílatelem původního vysílání.  

Autorská odměna pro již smluvně zavázaného vysílatele s OSA je stanovena ve výši 9.000,- 
až 12.000,- Kč za kalendářní rok, v závislosti na rozsahu užití repertoáru OSA. 

 

4) Společná ustanovení  
a) Všechny uvedené sazby autorských odměn jsou uvedeny bez DPH, která bude 

připočtena v její zákonné výši dle platného zákona. 

b) Minimální výše každé jedné fakturované částky vypočtené na základě tohoto 
sazebníku je stanovena ve výši 150,- Kč bez DPH. 

c) Tento sazebník nahrazuje všechny předchozí sazebníky, které stanovily sazby odměn 
za udělení licence k užití děl uvedenému v tomto sazebníku. 

d) Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014 
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