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V.

Obecná ustanovení

Každý uživatel chráněného hudebního díla je povinen 
podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o prá-
vech souvisejících s právem autorským a o změně ně-
kterých zákonů (autorský zákon) opatřit si předem od 
nositele práv licenci (souhlas) k užití díla a zaplatit za 
užití díla přiměřenou autorskou odměnu. 

České a zahraniční autory hudebních děl s textem či bez 
textu a další nositele práv při udělování licence a vybí-
rání autorské odměny zastupuje OSA – Ochranný svaz 

autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) na 
základě:

a) autorského zákona v platném znění; 

b) oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových 
 práv autorů a jiných nositelů práv uděleného 
 Ministerstvem kultury České republiky; 

c) smluv o zastupování autorských  majetkových práv 
 uzavřených s autory hudebních děl s textem či bez 
 textu a dalšími nositeli práv uvedenými 
 v § 95 autorského zákona;

d) recipročních smluv se zahraničními kolektivními 
 správci o vzájemném zastupování a ochraně 
 autorských práv zahraničních autorů 
 hudebních děl s textem či bez textu.

O udělení licence musí uživatel požádat OSA před užitím 
díla žádostí, na jejímž základě je pak uzavřena licenční 

smlouva. Výši autorské odměny za užití díla sjednává 
s uživateli OSA podle tohoto sazebníku odměn schvá-
leného představenstvem OSA po projednání dozorčí 
radou OSA. V  případě změny rozhodných okolností na 
straně uživatele lze sjednat s OSA dodatek k licenční 
smlouvě, který upraví vzniklé změny, není-li dále stano-
veno jinak.

V případě, že si uživatel hudebních děl s textem či bez textu neopatří předem licenci k užití, a přesto díla užije, aniž by s OSA řádně 
vedl jednání o uzavření licenční smlouvy, dochází k neoprávněnému užití autorských děl. S takovým užitím bez licence autorský zákon 
(§ 40 odst. 4) spojuje vznik nároku nositele práv (zastoupeného OSA) na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, 
kdo neoprávněně díla užil, a to ve výši dvojnásobku obvyklé autorské odměny. 

Další osoby povinné k platbě zvláštních odměn podle autorského zákona (§ 96 odst. 1 písm. a) bod 3), které vybírá kolektivní správce 
OSA v rámci výkonu povinné kolektivní správy, jsou povinny platit OSA odměny podle autorského zákona, vyhlášky č. 488/ 2006 Sb. 
a tohoto sazebníku.

Uživatelé hudebních děl s textem či bez textu, jakož i osoby povinné k platbě zvláštních odměn jsou podle autorského zákona (§ 100 
odst. 4) povinni poskytnout OSA informace nezbytné k výkonu kolektivní správy a umožnit OSA (zpravidla v osobách obchodních 
zástupců OSA - kontrolorů) kontrolu řádného a včasného plnění smluv s OSA uzavřených. 

1. Výpočet autorské odměny včetně tzv. přiměřené odměny za 1 kalendářní měsíc:

-  Licence zahrnuje souhlas k užití repertoáru OSA a výši tzv. přiměřené odměny při pronájmu a půjčování zvukově obrazových 
nosičů veřejnosti pro všechny tituly, které pronajímatel nabízí veřejnosti.sjednaný ve smlouvě. 

-  Výše sazby zahrnuje odměnu i pro ostatní kolektivní správce, kterými jsou DILIA, INTERGRAM a OOA-S
-  Výše odměny se vypočítá dle následující tabulky:

počet 

nabízených titulů

základní 

odměna

nad 150 000 

obyvytel

od 20 000 do 150 000 

obyvatel

od 500 do 20 000 

obyvatel

do 500 

obyvatel

do 2500 ks 700,- 665,- 630,- 595,- 480,-

nad 2500 ks 900,- 855,- 810,- 765,- 720,-

K autorským odměnám bude připočteno DPH v zákonné základní sazbě.


