
Internet a mobilní sítě  

 

 

1 

1/4 

1) Vysílání v rámci sítě internet 

Vysíláním v rámci sítě internet se míní vysílání (jednosměrný plynulý přenos dat) 
původního televizního či rozhlasového programu prostřednictvím sítě internet, kde 
koncový uživatel nemá možnost vysílání ovlivnit, např. pozastavit či vybrat si konkrétní 
pořad/skladbu. 

Autorská odměna je vyjádřena procentuální sazbou z hrubých příjmů* vysílatele, se 
stanovením minimální nevratné splátky na tuto odměnu dle následujících tabulek: 

 

a) Internetová televize (TV Webcasting) 

Kategorie 
Rozsah užití 

hudebních děl 
Autorská odměna za 
oprávnění k vysílání 

Autorská 
odměna za 
oprávnění 

k synchronizaci 

Minimální měsíční 
autorská odměna 

(v Kč) 

I. 0 - 9 % 0,21 % 0,50 % 520,- 

II. 10 - 19 % 0,63 % 0,50 % 1.560,- 

III. 20 - 29 % 1,05 % 0,50 % 2.600,- 

IV. 30 - 39 % 1,47 % 0,50 % 3.640,- 

V. 40 - 49 % 1,89 % 0,50 % 4.680,- 

VI. 50 - 59 % 2,32 % 0,50 % 5.720,- 

VII. 60 - 69 % 2,74 % 0,50 % 6.760,- 

VIII. 70 - 79 % 3,16 % 0,50 % 7.800,- 

IX. 80 - 89 % 3,58 % 0,50 % 8.840,- 

X. 90 - 100 % 4,00 % 0,50 % 9.880,- 

 

b) Internetové rádio (Radio Webcasting) 

Rozsah užití  
hudebních děl 

denně 

Autorská 
odměna 

Maximální počet současných posluchačů 
(ze všech serverů rádia) 

A** B C D E F G*** 

50 50 125 250 500 500+ 500+ 

Minimální měsíční autorská odměna (v Kč) 

do 4 hodin 5 % 200,- 0 250,-    500,- 0 750,- 1 000,- 1 250,- 180,- 

4 - 12 hodin 5 % 400,- 0 500,- 1 000,- 1 500,- 2 000,- 2 500,- 300,- 

12 - 24 hodin 5 % 800,- 1 000,- 2 000,- 3 000,- 4 000,- 5 000,- 600,- 

 

* Hrubými příjmy se rozumí 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 televizního 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. 

** Varianta A je možná pouze pro nekomerční formu vysílání. 

*** Varianta G je za druhou a každou další stanici při vysílání více stanic pod jednou 
hlavičkou (tzv. multilicence). 
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2) Zpřístupňování záznamu celých děl nebo jejich částí 
prostřednictvím sítě internet a obdobných sítí 

 

I) DOWNLOADING (stahování, tj. zpřístupňování s možnosti pořízení trvalé 

rozmnoženiny) 

a) Hudební díla (tzv. Fulltracks Download; Audio-only) 

Umožnění stahování rozmnoženin děl z repertoáru OSA pro osobní potřebu koncových 
uživatelů (downloading) do pamětí počítačů nebo jiných zařízení. Autorská odměna je 
počítána ve výši 8 % z koncové ceny bez DPH, minimálně však: 

I. Stahování za úplatu 

Typ obsahu 
Autorská 
odměna  

(v %) 

Minimální 
odměna  

(v Kč) 

Skladby 

Skladba 8% 2,00 

Skladba s koncovou cenou ve výši 15,- Kč bez DPH a nižší 8% 1,20 

Alba 

Album 8% 17,00 

Album s koncovou cenou ve výši 150,- Kč bez DPH a nižší 8% 10,00 

Album s koncovou cenou ve výši 100,- Kč bez DPH a nižší 8% 4,80 

Singl (s obsahem nejvýše 3 skladeb) 8% 3,00 

 

II. Stahování bezúplatně (např. novoroční přání, promo kampaně, apod.) 

200,- Kč měsíčně za prvních započatých 100 stažení, dále 2,- Kč za každé další jedno 
stažené dílo. 

V případě stahování tzv. audio knih je autorská odměna ponížena v závislosti na poměru 
hudební složky a celkové stopáže audio knihy na principu pro rata temporis. 

 

b) Audiovizuální díla (Video on Demand, za úplatu) 

Autorská odměna je počítána v procentuální výši z koncové ceny pro zákazníka bez DPH, 
se stanovenou minimální autorskou odměnou za jedno zpřístupnění jednoho 
audiovizuálního díla, jehož součástí je hudební dílo z repertoáru OSA: 

Typ obsahu 
Autorská 
odměna 

(v %) 

Celková délka audiovizuálního díla 

do 75 min. vč. více než 75 min. 

Minimální odměna (v Kč) 

Hudební AV díla 
(videoklipy, koncerty) 

6,5 % 4,07 7,63 

Ostatní AV díla  
(filmy, seriály) 

3,5 % 2,19 4,11 

 

c) Podcasting (za úplatu či bezúplatně) 

Užití hudebních děl na internetu formou tzv. „podcasts“, tj. s možností pořízení trvalé 
rozmnoženiny. Autorská odměna je počítána v procentuální výši z koncové ceny pro 
zákazníka bez DPH, se stanovenou minimální autorskou odměnou za stažení a za 
každých započatých 30 minut podcastu: 

Podíl hudby v podcastu Autorská odměna (v %) Minimální odměna (v Kč) 

do 20 % 2 % 0,10 

21 – 70 % 5 % 0,20 

71 – 100 % 8 % 2,00 

 

d) Vyzváněcí melodie pro mobilní telefony 

Autorská odměna je počítána v procentuální výši z koncové ceny pro zákazníka bez DPH, 
se stanovenou minimální autorskou odměnou za jedno zpřístupnění (stažení 
či zaktivování) jedné melodie, jejíž součástí je dílo z repertoáru OSA:: 

Druh vyzváněcí melodie Autorská odměna (v %) Minimální odměna (v Kč) 

monofonní, polyfonní 12 % 2,- 

reálná (Real Tones) 09 % 2,- 

uvítací (Ringback Tones) 09 % 2,- 
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II) STREAMING (zpřístupňování bez možnosti pořízení trvalé rozmnoženiny) 

a) Hudební díla v rámci předplatných služeb, tzv. Subscription Services  
(užití služby je zákazníkovi zpoplatněno paušální platbou za určité období) 

Hudební díla (tj. Audio-only a hudební videoklipy) – autorská odměna je stanovena ve 
výši 10 % z ceny subskripce bez DPH se stanovením minimální odměny za jednoho 
předplatitele ve výši 7,- Kč bez DPH měsíčně. 

Audiovizuální díla (filmy, seriály apod.) - autorská odměna je stanovena v procentuální 
výši z ceny subskripce či z příjmů generovaných danou službou (zejména z reklamy) bez 
DPH, se stanovením minimální měsíční odměny za jednoho předplatitele: 

Typ obsahu 

Autorská odměna (v %) Minimální měs. 
odměna za 1 
předplatitele 

(v Kč) 

Zpřístupnění  
za úplatu  

Zpřístupnění 
bezúplatně 

Hudební AV díla  
(videoklipy, koncerty) 

6,5 % 9 % 6,50 

Ostatní AV díla  
(filmy, seriály) 

3,5 % 5 % 3,50 

V případě, že uživatel již disponuje ve vztahu k dílům z repertoáru OSA licencí udělenou 
jiným subjektem (tzv. direct licensing), navyšuje se sazba autorské odměny subskripce 
o 2 procentní body, přičemž minimální odměna za 1 předplatitele může být stanovena 
na základě předpokládaného rozsahu užití děl z repertoáru OSA a struktury dané 
internetové služby odlišně proti podmínkám výše v závislosti na koncové ceně 
předplatného. 

 

b) Hudební díla v rámci tzv. Ad-Supported služeb  
(služba pro zákazníky zcela zdarma, financováno zejm. příjmy z reklamy)  

Pouze pro specializované hudební služby užívající značné množství děl z repertoáru OSA. 
Autorská odměna je počítána ve výši 12 % ze všech hrubých příjmů, jež jsou generovány 
danou službou či portálem, se stanovením minimální odměny dle následujícího 
mechanismu: 

 500,- Kč za prvních 16.000 přehrání, a dále 

 0,031 Kč za každé další přehrání 
 
 
c) Audiovizuální díla (Video on Demand, za úplatu) 

Autorská odměna je počítána v procentuální výši z koncové ceny pro zákazníka bez DPH, 
se stanovenou minimální autorskou odměnou za jedno zpřístupnění jednoho 
audiovizuálního díla, jehož součástí je hudební dílo z repertoáru OSA: 

Typ obsahu 
Autorská 
odměna 

(v %) 

Celková délka audiovizuálního díla 

do 75 min. vč. více než 75 min. 

Minimální odměna (v Kč) 

Hudební AV díla 
(videoklipy, koncerty) 

6,5 % 1,52 2,54 

Ostatní AV díla  
(filmy, seriály) 

3,5 % 0,82 1,37 

 

 

d) Online přenos - současný, úplný, nezměněný (např. živého vystoupení) 

Autorská odměna je počítána ve výši 8 % z ceny za přístup k přenosu, minimálně však 
100,- Kč za každou započatou hodinu přenosu a za každých 1 000 unikátních přístupů 
v dané hodině. 
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e) Bezúplatné zpřístupnění děl z repertoáru OSA 

Měsíční autorská odměna za udělení této licence je 300,- Kč za každých započatých 
10 minut celkové stopáže všech v daném měsíci zpřístupněných záznamů skladeb. 

V následujících případech lze uplatnit alternativní sazby (případy I. a II.) nebo osvobození 
od placení autorské odměny (případy III. a IV.):  

 

I. Hudební podkres k webovým stránkám  

Dílo netvoří dohromady s webovou stránkou dílo audiovizuální a je spuštěno 
automaticky s načtením webové stránky tak, že počátek ani konec přehrávání 
nezávisí na vůli toho, kdo si stránku prohlíží. 

- Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé: 
Měsíční autorská odměna je počítána ve výši 250,- Kč za každé jedno dílo a za 
každých započatých 10.000 unikátních přístupů k tomuto dílu. 

- Fyzické osoby nepodnikatelé, neziskové organizace: 
Roční autorská odměna je počítána ve výši 750,- Kč za každé jedno užité 
hudební dílo na jedné internetové stránce. 

 

II. Zpřístupňování na stránkách hudebních časopisů, kulturních rubrik a jiných 
tzv. „music review sites“, pouze ve spojení s recenzemi předmětných děl 

Měsíční autorská odměna za udělení této licence je 200,- Kč za každých 
započatých 30 minut celkové stopáže všech v daném měsíci zpřístupněných 
záznamů skladeb. 

 

III. Internetové stránky nositelů práv zastupovaných OSA 

U internetových stránek nositelů práv (autorů, nakladatelů, dědiců) 
zastupovaných OSA, kde jsou bezplatně zpřístupňována autorská díla, ke kterým 
má dotyčný veškerá autorská práva, není autorská odměna požadována 
v případě, že: 
- dílo je zpřístupněno za účelem podpory následného prodeje licence k jinému 

druhu užití (zejména koncert, prodej CD, nabídka hudební knihovny),  

- je zpřístupněno v režimu streaming (tj. bez možnosti pořízení trvalé 
rozmnoženiny tohoto díla) a  

- je zpřístupněno ze strany provozovatele stránek bezúplatně. 

 

IV. Internetové stránky školských zařízení 

U internetových stránek školských zařízení, zapsaných u Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky, není autorská odměna vybírána 
v případě, že toto zařízení: 
- požádá OSA před užitím děl o udělení bezúplatné licence, 
- uzavře s OSA licenční smlouvu,  
- uvede u každého zpřístupněného díla propagační banner OSA,  
- bude ve veškeré komunikaci ohledně zpřístupněných děl prezentovat OSA 

jako partnera projektu, 
- zpřístupní nanejvýš 10 minut celkové stopáže děl z repertoáru OSA. 

 
 

3) 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. 7. 2014. 

 


