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1. ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ 
Sazby odměn pro výkonné umělce a výrobce za užití zvukových záznamů v rozhlasovém vysílání 

 

a) terestrická (analogová i digitální – DAB) a satelitní rádia 
Odměna je stanovena jako procentní podíl z tržeb snížených o paušalizovanou odečitatelnou položku (OP), kterou si uživatel před zahájením užití 
stanoví podle výše zvolené minimální měsíční odměny. Procentní podíl činí 4,0 %. Minimální měsíční odměna je stanovena ve čtyřech kategoriích, 
které jsou uživatelem volitelné, takto: 

Tabulka 1 – minimální odměny a odečitatelné položky za každého vysílatele 

kategorie a/ 400 000 Kč měsíčně OP činí 20 % 

kategorie b/ 200 000 Kč měsíčně OP činí 13 % 

kategorie c/ 100 000 Kč měsíčně OP činí 7 % 

kategorie d/ 11 000 Kč měsíčně OP činí 0 % 

 
Pro vysílatele provozující stanice dostupné pouze technologií DAB činí minimální měsíční odměna 6 050 č (tj. 55 % částky uvedené v tabulce 1, 
kategorie d), a to z důvodu prozatím malé penetrace přijímačů DAB vysílání v české populaci. 

Pro lokálně působící stanice s pokrytím do 0,7 % obyvatel ČR a současně s vysílacím výkonem do 250 W (s tím, že žádný z vysílačů nepřesáhne výkon 
200 W) činí minimální měsíční odměna 3 850 Kč (tj. 35 % částky uvedené v tabulce 1, kategorie d).  

Pro vysílatele, kteří vysílají reklamní spoty, bude celková měsíční odměna navýšena o paušální částku 600 Kč za každou stanici. 

 

 

b) internetová rádia 
Odměna je stanovena na bázi per stream rate, a to ve výši 0,0125 Kč za každý stream. 
Minimální měsíční odměna je stanovena dle počtu vysílaných stanic: 

Tabulka 2 – minimální odměny  

Počet stanic 
Výše měsíční odměny za 
stanici v daném pásmu 

Výše měsíční odměny celkem 

Do tří stanic 7 500 Kč (celkem) 7 500 Kč 

4 - 5 stanic 2 500 Kč za stanici 7 500 Kč za první tři stanice + 2 500 Kč za každou další stanici (v pásmu 4 - 5 stanic) 

6 - 10 stanic 2 000 Kč za stanici 12 500 Kč za prvních 5 stanic + 2 000 Kč za každou další stanici (v pásmu 6 - 10 stanic) 

11 - 30 stanic 1 000 Kč za stanici 22 500 Kč za prvních 10 stanic + 1 000 Kč za každou další stanici (v pásmu 11 - 30 stanic) 

31. a další stanice 500 Kč za stanici 42 500 Kč za prvních 30 stanic + 500 Kč za každou další stanici 

Jednokanálová školní a nekomerční rádia (tj. bez příjmů z reklamy) s počtem souběžně připojených posluchačů maximálně do 50 mohou požádat 
o sníženou paušální odměnu ve výši 2 500 Kč měsíčně. Této žádosti bude vyhověno v případě, že vysílatel doloží výši maximální počet souběžně 
připojených posluchačů a poskytne údaje o rozpočtu, prokazující nekomerční charakter vysílání. 

Pro účely výpočtu odměny per stream rate se jako „stream“ definuje započatý poslech každého jednotlivého Záznamu jednotlivým posluchačem 
nehledě na délku Záznamu; jednotlivým Záznamem se pro tyto účely rozumí jedna stopa, a to tak, jak je vymezená na samotném nosiči nebo na 
elektronickém zdroji Záznamu vydaném k obchodním účelům, z něhož je vysílaná (tj. zpravidla jedna píseň, příp. hudební věta, árie, mluvená scéna 
apod.). 

Pro uživatele, provozující maximálně tři stanice, kteří prokazatelně nejsou schopni vykazovat užití ve formě, umožňující výpočet odměny dle sazby 
per stream rate (tj. vykazování počtu poslechů jednotlivých sazeb), činí měsíční odměna paušální částku 12 000 Kč. 
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