Návrh sazebníku odměn INTERGRAM
pro televizní vysílání
s navrhovanou účinností od 1. 1. 2021

Sazebník odměn INTERGRAM pro televizní vysílání

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ
Sazby odměn pro výkonné umělce a výrobce za užití zvukových a zvukově obrazových záznamů v televizním vysílání bez ohledu na technologii
Tabulka 1 – sazby odměn pro televizní vysílání
I. Sazba roční odměny za užití komerčních zvukových snímků ve vysílání
Podíl užití předmětů ochrany ve
vysílání

do 9 %

9 – 15 %

15 – 30 %

30 – 50 %

50 – 75 %

nad 75 %

Sazba odměny (% z tržeb)

0,3 %

0,3 - 0,5 %

0,5 - 1,0 %

1,0 – 1,6 %

1,6 - 2,4 %

2,4 – 3,2 %

II. Sazba roční odměny za oprávnění k rozmnožování a synchronizaci
Podíl vlastní tvorby ve vysílání

do 10 %

nad 10 % do 50 %

nad 50 %

Sazba odměny (% z tržeb)

0,08 %*

0,30 %

0,70 %

III. Sazba roční odměny za oprávnění k užití videoklipů
0,02 % tržeb za každé započaté procento vysílacího času vyplněné užitím videoklipů.
IV. Doplňková synchronizační sazba za komerční snímky zařazené do pořadů prodávaných jiným TV vysílatelům
Dle volby vysílatele: a) 2 % z ceny pořadu (alikvotně ponížené k užité stopáži) nebo b) paušální odměna 10 000 Kč + 1 000 Kč za každých započatých
50 mil. Kč tržeb vysílatele souvisejících s vysíláním.
Pro vysílatelé, kteří prokazatelně nehlásí prodej pořadů pro stanovení odměny dle sazby a), bude automaticky aplikována sazba b)
Vysvětlivky
Výše sazby I. při užití nad 9 % neroste skokově, ale lineárně – se zvyšujícím se užitím. Pro užití v nejnižším pásmu (do 9 %) je výše sazby fixní (0,3 % z tržeb). Ve zbývajících
pěti pásmech (s užitím nad 9 %) je sazba vždy stanovena alikvotně k užití.
Pro vysílatele, kteří nedodají výkazy užití v podobě, která umožní přesnou identifikaci předmětů ochrany a jejich podílu ve vysílání, bude odměna stanovena v nejvyšší
sazbě pásma odpovídajícího podílu předmětů ochrany dle dodaných výkazů nebo kvalifikovaného odhadu INTERGRAM na základě užití na obdobných stanicích.
V případě veřejnoprávního vysílatele je stanovena odměna zohledňující specifické postavení veřejnoprávního vysílatele, který dosahuje příjmy z televizních poplatků.
* Pro rok 2022 bude sazba navýšena na 0,1 %.

Tabulka 2a – minimální odměny pro terestrické vysílání
Minimální měsíční odměna za jednu terestrickou stanici činí:
Podíl užití předmětů ochrany ve vysílání
Pokrytí obyvatelstva signálem

do 9 %

nad 9 %
do 15 %

nad 15 %
do 30 %

nad 30 %
do 50 %

nad 50
do 75 %

nad 75 %

nad 85 % do 100 %

22 800 Kč

35 000 Kč

52 500 Kč

87 500 Kč

122 500 Kč

175 000 Kč

nad 65 do 85 %

19 300 Kč

29 800 Kč

44 600 Kč

74 400 Kč

104 200 Kč

148 800 Kč

nad 40 % do 65 %

14 800 Kč

22 800 Kč

34 100 Kč

56 900 Kč

79 700 Kč

113 800 Kč

nad 20 % do 40 %

9 100 Kč

14 000 Kč

21 000 Kč

35 000 Kč

49 000 Kč

70 000 Kč

nad 5 % do 20 %

5 700 Kč

8 800 Kč

13 100 Kč

21 900 Kč

30 700 Kč

43 800 Kč

nad 1 % do 5 %

3 400 Kč

5 300 Kč

7 900 Kč

13 200 Kč

18 400 Kč

26 300 Kč

do 1 %

2 700 Kč

4 200 Kč

6 300 Kč

10 500 Kč

14 700 Kč

21 000 Kč

Podíl užití předmětů ochrany ve vysílání bude stanoven na základě odhadu vysílatele nebo na základě průměrných údajů z přechozího roku. Pokud během roku dojde ke
změnám pokrytí obyvatelstva signálem nebo podílu užití předmětů ochrany ve vysílání, které by měly vliv na výši minimální odměny, budou tyto změny zohledněny ve
výši minimální odměny počínaje měsícem následujícím po oznámení této změny INTERGRAM. Po zpracování výkazů vysílatele za daný rok bude určen reálný podíl užití
předmětů ochrany ve vysílání a případné odchylky v platbách min. odměn budou korigovány.
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Tabulka 2b – minimální odměny pro neterestrické a kombinované vysílání

Podíl užití předmětů ochrany
Minimální měsíční odměna pro stanice
vysílající neterestricky, např. kabelově, vč. do 9 %
nad 9 % do 15 %
satelitu a IPTV nebo vysílané v prostředí
otevřeného internetu či OTT služeb
nad 15 % do 30 %
nad 30 % do 50 %
nad 50 % do 75 %
nad 75 %

Stanice vysílající neterestricky
(kabelově, vč. satelitu a IPTV) –
min. odměna za přípojku /
domácnost
0,017 Kč
0,025 Kč
0,037 Kč
0,050 Kč
0,076 Kč
0,099 Kč

Stanice vysílající v prostředí
otevřeného internetu – min.
odměna za stanici
21 000 Kč
35 000 Kč
49 000 Kč

Při kombinovaném vysílání (terestricky a některým z dalších způsobů) představuje minimální odměnu vyšší z částek vypočtených dle tabulek 2a a 2b.

Společná ustanovení:
V případě kolektivních smluv má sdružení uživatelů právo na udělení slevy zohledňující administrativní úsporu dosaženou kolektivní smlouvou.
Tržbami se v případě komerčního televizního vysílání rozumí tržby vysílatele dosažené vysíláním po odečtení 1) nákladů na distribuci TV signálu, 2)
nákladů na agenturní zpravodajství, 3) příjmů z poskytnutí licence k užití vlastního vysílání vysílatele osobám provádějícím přenos televizního vysílání
(kabelové či satelitní televize, IPTV apod.), 4) příjmů za prodej pořadů, 5) poplatku pro Státní fond kinematografie z vysílání reklamy dle § 28a zákona
o audiovizi.
Vysílatel, který doloží, že výše ročních tržeb některé z provozovaných stanic byla dle poslední zveřejněné účetní závěrky nižší, než jaký má být roční
součet odpovídajících minimálních měsíčních odměn dle aktuálního sazebníku, má právo na snížení minimální odměny z důvodu zohlednění
hospodářského přínosu o 40 %. Výše podílové odměny zůstává neměnná.
V případě, že vysílatel provádí simultánní online zpřístupňování vlastního vysílání, se příslušná sazba minimální odměny navyšuje o 5 % minimální
odměny vypočtené dle tabulky 2a, resp. 2b, nejvýše však o 1 200 Kč měsíčně za každou stanici.
Sleva z minimální odměny dle tab. 2a a 2b pro multikanálové stanice: za souběžné vysílání dvou stanic 7 %, za souběžné vysílání tří a více stanic 10 %.
Sleva z minimální odměny dle tab. 2a a 2b pro stanice nehudebního charakteru s vysokým užitím předmětů ochrany (nad 50 % vysílacího času) ve
smyčce: 50 %.
Sleva z minimální odměny dle tab. 2a a 2b pro hudební stanice (tj. stanice s užitím předmětů ochrany – videoklipů nad 50 % vysílacího času):
Tabulka 2c
% užití předmětů ochrany – videoklipů
50 - 70
70 - 85
85 - 100

sleva
15%
20%
25%

Pro rok 2021 budou nominální sazby minimálních odměn v tabulce 2a a 2b navýšeny o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen za rok 2020.
Všechny sazby odměn jsou uvedené bez DPH.
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