
Sazebník R odměn OSA pro užití předmětů ochrany prostřednictvím reprodukčních přístrojů 
platný od 1.1.2021 

 
Úvodní ustanovení 

1. Tento sazebník stanoví výši odměn nebo způsob jejich určení za poskytnutí licence k užití předmětů ochrany prostřednictvím 
přístrojů zvukových (např. rozhlasový přijímač, CD přehrávač, hudební věž) nebo zvukově obrazových (např. televizor, DVD 
přehrávač, počítač) v těch případech, kdy provozování děl nemá charakter programu, není určeno k tanci, a při kterém díla 
neprovádějí výkonní umělci (DJ). Provozování děl je pouze doplňkovou součástí jiných služeb, a proto případné vstupné 
nesouvisí bezprostředně s provozováním předmětů ochrany. 

2. Za hudební dílo se dle tohoto sazebníku považuje hudební dílo a slovesné dílo užité ve spojení s hudebním dílem z repertoáru 
OSA. 

3. Sazby autorských odměn jsou uváděny bez DPH, která je k nim připočítána v základní sazbě podle obecných právních 
předpisů.  

4. Minimální autorská odměna se považuje za minimální hodnotu repertoáru OSA bez ohledu na rozsah užití repertoáru OSA. 

5. Případy neupravené tímto nebo jiným sazebníkem budou řešeny dohodou. 

6. Sazby odměn jsou stanoveny za každý i započatý kalendářní měsíc užití, není-li stanoveno jinak. 

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

8. Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti od 1.1.2021. 

9. Sazba A se užije v případě, když provozovatel podá žádost o zaslání návrhu licenční smlouvy bez asistence zaměstnance OSA 
přítomného na provozovně nebo bez návaznosti na kontrolu jeho provozovny a pokud v době vystavení návrhu smlouvy OSA 
u provozovatele neeviduje žádnou pohledávku po splatnosti. Sazba B se užije pro ostatní případy. Pokud sazba B není 
v sazebníku přímo uvedena, vypočte se jako 1,15 násobek sazby A.   

 

I. Sazebník pro běžný způsob užití 

  sazba platná podle velikosti obce, ve které je umístěna provozovna  

Druhy reprodukčních zařízení nad 80 000 obyvatel 80 000 - 1000 obyvatel méně než 1000 obyvatel 

A B A B A B 

TV přístroj (umožňující  televizní vysílání): 302,21 Kč 347,54 Kč 256,87 Kč 295,40 Kč 211,53 Kč 243,25 Kč 

Hudební kulisa – rádio, CD, apod. 302,21 Kč 347,54 Kč 256,87 Kč 295,40 Kč 211,53 Kč 243,25 Kč 

TV přístroj převážně na sportovní utkání: 256,87 Kč 295,40 Kč 218,35 Kč 251,10 Kč 179,81 Kč 206,78 Kč 

2 přístroje - hudební kulisa + TV v jednom prostoru  –  sazba za 
jeden audio a jeden TV přístroj: 

453,30 Kč 521,29 Kč 385,31 Kč 443,10 Kč 317,31 Kč 364,90 Kč 

Jukebox  318,26 Kč 365,99 Kč 270,52 Kč 311,09 Kč 222,78 Kč 256,19 Kč 

Reproduktor nebo sluchátka (třetí a každý další): 45,33 Kč 52,12 Kč 38,52 Kč 44,29 Kč 31,73 Kč 36,48 Kč 

Monitor (první a každý další): 71,20 Kč 81,88 Kč 60,52 Kč 69,59 Kč 49,84 Kč 57,31 Kč 

 

 

 

II. Sazebník pro zvláštní způsob užití 
Jednotlivé typy zvláštního způsobu užití Výpočet odměny sazba  

Propagační akce (public relations), reklamní akce 
(promotions), prodejní akce 

sazba za každých započatých 50 osob a den 318,26 Kč  

Ozvučení reklamního vozu (bez prodeje výrobků či 
služeb) 

sazba za každý vůz a den provozu 1 662,67 Kč  

Trhy pouliční - vánoční, velikonoční, prodejní sazba za každý stánek a den 47,84 Kč  



Výstavy, veletrhy, trhy - za každého vystavovatele, 
prodejce 

sazba za každý stánek a den. Minimální odměna činí nejméně 68,23 Kč za každých 
započatých 45 m2 a den. 

68,23 Kč  

Umělecké a obdobné neprodejní výstavy výpočet dle části I. Běžný způsob užití část I. 

Konference, školení apod.  sazba za každých započatých 100 osob a každý den 318,26 Kč  

Vozidla taxislužby  sazba za každý vůz a měsíc provozu 24,36 Kč  

Ozvučení prostoru pro řidiče vozu hromadné dopravy měsíční sazba za jeden vůz 256,87 Kč  

Velké prostředky hromadné dopravy nad 65 osob  
(letadla, lodě, vlaky, autobusy) 

měsíční sazba za každý dopravní prostředek 
 

952,74 Kč  
 

Malé prostředky hromadné dopravy do 65 osob včetně 
(mikrobusy, autobusy, letadla, lodě) 

měsíční sazba za každý dopravní prostředek 
 

680,74 Kč  
 

Užití hudby v telefonních přijímačích, záznamnících   měsíční sazba za každou ústřednu  1 631,91 Kč 

OBLAST ZÁBAVY 

Pouliční hudební produkce s reprodukovanou hudbou 
pořádané účinkujícím/i bez vstupného 

sazba za produkci a den  324,95 Kč  

Užití reprodukované hudby v rámci koncertů (doplněk při 
živých hudebních produkcích) 

sazba za každého diváka  1,62 Kč  

Zábavní podnik-atrakce (kolotoče, houpačky, střelnice 
atd.)  

sazba za každou atrakci a měsíc  955,35 Kč  

Cirkus sazba za diváka 2,43 Kč  

VEŘEJNÁ OBLAST 

Pohřby, svatby, imatrikulace, promoce apod., pokud je 
hudební produkce součástí zpoplatněných služeb     

sazba za obřad 80,15 Kč  

Hudební produkce šířené místním rozhlasem na veřejná 
prostranství v obci či přímo do domácností obce 

sazba za ústřednu a měsíc 123,48 Kč  

sazba za každý reproduktor a měsíc 
 

13,53 Kč  

Při uzavření smlouvy za celý region nebo kraj platí roční sazba za obyvatele. 1,62 Kč  

Školní zvonění (tj. užití hudebního díla jako znělka 
školního zvonění) 

roční sazba za vzdělávací zařízení  1 813,23 Kč  

OBLAST VZDĚLÁNÍ A SPORTU 

Hudba je užita jako nedílná či podstatná součást celé 
sportovní či jiné akce (např. ice show, motoshow, 
krasobruslení, taneční soutěže, soutěže v aerobiku, 
synchronizované plavání apod.) 

sazba za diváka 6,50 Kč  

Hudba je užita v průběhu sportovní akce jako 
doprovodná součást (hokej, fotbal, volejbal, atletika, 
florbal apod.) 

sazba za diváka 2,43 Kč  

Taneční kurzy – do 30 osob 
                           / nad 30 osob      

sazba za taneční hodinu 
Za každých dalších započatých 10 osob na taneční hodině se přičte: 

162,47 Kč 
54,15 Kč 

Vleky, lanovky sazba za zvukovou kulisu měsíčně 719,38 Kč  

Veřejné bruslení, snowparky, stakeparky výpočet dle části I. Běžný způsob užití  část I.  

 

III. Sazebník pro užití na pokojích ubytovacích zařízení 
Druhy reprodukčních zařízení 
  

měsíční sazba A měsíční sazba B 

Rozhlasový přístroj či jiné audio zařízení 
 
 

                                                                 
17,53 Kč  

                                                                 
20,15 Kč  

 
Televizní přístroj  

 
 

                                                                 
49,12 Kč  

                                                                 
56,48 Kč  

Při výpočtu odměny se zohledňuje průměrná pokojová obsazenost ubytovacího zařízení lineárně. Maximální zohlednění obsazenosti je 30% (tj. max. sleva činí 70%). 
Pro výpočet obsazenosti se použije průměrná obsazenost v období příslušného pololetí, na které je licence poskytována. Období, kdy ubytovací zařízení není v 
provozu, se při výpočtu obsazenosti nezohledňuje.* 



  

IV. Sazebník pro lázeňská, zdravotnická a rehabilitační zařízení 

Způsob užití chráněných děl výpočet odměny 

Užití na pokoji, který je vybavený zvukovým nebo zvukově obrazovým přístrojem 17,62 Kč za pokoj měsíčně 

Užití děl ve společných prostorech určených výhradně pro ubytované hosty zdravotnického zařízení výpočet podle části I. Běžného 
způsobu užití tohoto sazebníku se 
slevou 30 % 

Užití v ostatních prostorech (konferenční místnosti, restaurace, bary, salonky apod.) výpočet podle části I. běžného 
způsobu užití tohoto sazebníku   

Při výpočtu odměny se zohledňuje průměrná pokojová obsazenost ubytovacího zařízení lineárně. Maximální zohlednění obsazenosti je 30% (tj. max. sleva činí 70%). 
Pro výpočet obsazenosti se použije průměrná obsazenost v období, na které je licence poskytována. Období, kdy ubytovací zařízení není v provozu, se při výpočtu 
obsazenosti nezohledňuje. Pokud nebyla sazba ujednána jinak a nejde-li o zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotních služeb, postupuje se při 
stanovení odměny podle části III. tohoto sazebníku.* 

 

 

 

V. Sazebník pro oblast fitness, posilovny, aerobic a skupinová cvičení 
Tento sazebník se skládá ze dvou částí. Část 1. stanovuje výši odměn za užití předmětů ochrany ve fitness a obdobných zařízeních, která svým zákazníkům poskytují 
možnost členství na měsíční či jiné bázi. Část 2. ostatní fitness a posilovny s jednorázovým vstupným. 
Zóna 1 - cvičební sály, ve kterých probíhají cvičební nebo taneční lekce. Zóna 2 - ostatní prostory fitness, které jsou ozvučené či vybavené TV zařízením. 
Uvedené sazby jsou v sazbě A. 

  

 
Část 1. Sazebník pro fitness zařízení a posilovny, které nabízejí členům paušální měsíční či roční členství 

výše průměrného měsíčního členství 

 
 

zóna 

 
1 000 Kč a více 

 
999 Kč – 500 Kč  

  
méně než 500 Kč 

  
1 

sazba za každý 1 m2 plochy cvičebních sálů pro skupinové cvičení 

3,99 Kč 3,39 Kč 2,78 Kč 

2 sazba za plochu do 100 m2 (plocha mimo cvičební sály) 

302,21 Kč 256,87 Kč 211,53 Kč 

sazba za každý 1m2 nad 100 m2 (plocha mimo sál) 

1,82 Kč 1,54 Kč 1,26 Kč 

sazba za TV 

302,21 Kč 256,87 Kč 211,53 Kč 

sazba TV v balíčku i s ozvučením fitness 

  151,10 Kč  128,43 Kč  105,76 Kč  

sazba za doplňkový monitor 

71,20 Kč 60,52 Kč 49,84 Kč 

sazba za kardio stroj s TV 

46,61 Kč 39,61 Kč 32,62 Kč 



 
 

Část 2. Sazebník pro fitness zařízení a posilovny s jednorázovým vstupným 

sazba platná podle velikosti obce, ve které je umístěna provozovna 

  více než 80 tis. obyvatel 80 tis. až 1 000 obyvatel méně než 1 000 obyvatel 

Zóna 1 cvičení 1 lekce do 7 osob 

20,22 Kč 17,19 Kč 14,15 Kč 

cvičení 1 lekce  8 až 12 osob 

26,29 Kč 22,34 Kč 18,41 Kč 

cvičení 1 lekce  13 až 20 osob 

39,44 Kč 33,52 Kč 27,60 Kč 

cvičení 1 lekce nad 20 osob (základní cena viz tabulka) + za každých dalších započatých 10 osob se přičte: 

10,07 Kč 8,40 Kč 6,71 Kč 

Zóna 2 sazba za plochu do 100 m2 (plocha mimo cvičební sály) 

302,21 Kč 256,87 Kč 211,53 Kč 

sazba za každý 1m2 nad 100 m2 (plocha mimo sál) 

1,82 Kč 1,54 Kč 1,26 Kč 

sazba za TV 

302,21 Kč 256,87 Kč 211,53 Kč 

sazba TV - v balíčku i s ozvučením fitness 

  151,10 Kč  128,43 Kč  105,76 Kč  

sazba za doplňkový monitor 

71,20 Kč 60,52 Kč 49,84 Kč 

sazba za kardio stroj s TV 

46,61 Kč 39,61 Kč 32,62 Kč 

 

SLEVY platné pro sazebníky I. a II. běžný i zvláštní způsob užití a V. sazebník Fitness, posilovny, aerobic a skupinová cvičení – zóna 2 

Sleva za počet obyvatel v obci – (v sazebníku I. pro běžný způsob užití a V. 
Sazebník pro oblast fintess, posilovny, aerobic a skupinové cvičení - Část 2. je již 
zohledněna v tabulce) 

15% sleva / 30% sleva 
Sleva pro město/obec do 80 tisíc obyvatel / do 1 tis. ob. Tato sleva dále nenáleží 
městským částem či městským obvodům - pro účely výpočtu se zohlední počet 
obyvatel v nadřazeném statutárním městě. Pro oblast zvláštního užití lze tuto 
slevu uplatnit pouze pro tyto druhy užití: trhy pouliční, výstavy a veletrhy, místní 
rozhlas, školní zvonění, taneční kurzy a dále produkce, kde je výpočet odměny 
stanoven dle části I. Běžný způsob užití. 

Užití nanejvýše 3 dny v týdnu  

20% sleva provozovna s otevírací dobou max. 3 dny v týdnu; slevu nelze uplatnit pro sazby 
odměn uvedené v sazebníku II. a sazby uvedené v sazebníku V. Sazebník pro oblast 
fitness – Zóna 1 

Užití ve více provozovnách   

Licence, která zahrnuje užití děl v 5 až 20 provozovnách 5% sleva 

Licence, která zahrnuje užití děl v 21 až 50 provozovnách 10% sleva 

Licence, která zahrnuje užití děl ve více než 50 provozovnách 15% sleva 



Užití v zařízeních poskytujících zdravotní, sociální nebo vzdělávací služby či 
zájmovou činnost  

50% sleva 
tj. nemocnice, domovy dětí a mládeže, domy seniorů a sociální ústavy v případech, 
kdy užití není za účelem přímého či nepřímého hospodářského prospěchu 

Užití v rámci kanceláře či jiných prostor pouze pro potřeby zaměstnanců 

50% sleva licence omezená na užití děl výhradně v rámci prostor určených pro zaměstnance, 
slevu nelze uplatnit pro sazby odměn uvedené v sazebníku II. 

 

* Vzhledem k probíhajícím jednání s uživatelskou veřejností o budoucí podobě sazebníku se kolektivní správci rozhodli po 

dobu vyjednávání o novém způsobu stanovení minimální licenční odměny dočasně pro rok 2021 upustit od spodního limitu 

obsazenosti při výpočtu odměny za veřejné produkce na pokojích ubytovacích zařízení. Provozovatel o snížení požádá a pro 

konkrétní měsíce roku 2021 věrohodně doloží obsazenost za ty měsíce, kdy byla provozovna otevřena. 


