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INTERGRAM v souladu s § 98f zákona č. 121/2000 Sb. (dále jen autorský zákon, resp. AZ),
novelizovaného zákonem č. 102/2017 Sb. předkládá zdůvodnění návrhu sazebníku odměn za
užití předmětů ochrany při přenosu vysílání.

SAZBY ODMĚN PRO VÝKONNÉ UMĚLCE A VÝROBCE ZA UŽITÍ ZVUKOVÝCH A ZVUKOVĚ
OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ PŘI PŘENOSU VYSÍLÁNÍ
Nalezení shody na výši sazeb bylo dosaženo po více jak dvouletém jednání s asociacemi
sdružujícími většinu uživatelské veřejnosti (Asociace provozovatelů kabelových a
telekomunikačních sítí, z.s., Česká asociace elektronických komunikací z. s., Český
telekomunikační klastr, z.s., Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s., v zastoupení Hospodářskou
komorou České republiky), a to ať už v rámci sjednávání sazeb dle §98f autorského zákona
nebo mimo tento rámec. Uživatelé zastoupení uvedenými asociacemi představují významnou
část trhu přenosu formou kabelu či IPTV a menší část trhu přenosu prostřednictvím satelitu.
K žádnému kompromisu se naopak nepovedlo ani po dvouletém jednání dojít s Českou
asociací satelitních operátorů z.s. Ta nicméně sdružuje jen dva uživatele a jednání s ní tedy
formálně nebylo vedeno v režimu § 98f AZ. Z hlediska věcného pak tato asociace pro své
pouhé dva členy požaduje sazby, které jsou zlomkem v tomto sazebníku navrhované sazby –
už tak výrazně (vstřícně) snížené na základě složitého jednání s HK ČR (viz výše).
V zahraničí se běžně vyskytuje jak model určující odměnu jakožto podíl z příjmů provozovatelů
televizního přenosu, tak i model paušální platby za přípojku/domácnost. Jelikož však
provozovatelé přenosu obvykle poskytují širší nabídku služeb včetně internetového připojení či
telefonu, navíc často formou balíčku, nebylo by snadné oddělit jejich tržby čistě za přenos
vysílání. Nejen proto, ale i z důvodu zachování zavedeného modelu, se INTERGRAM ve shodě
s uživateli rozhodl zůstat u platby za přípojku (domácnost).
Výsledkem jednání je dohoda na nové výši sazby (3,98 Kč/přípojka, resp. domácnost/měsíc),
která bude pro rok 2021 navýšena o inflaci. Do výrazně zlevněné výše sazby byly promítnuty
následující skutečnosti:
•
•
•

vývoj trhu přenosu vysílání v posledních letech, který byl ovlivněn vstupem
nelicencovaných služeb
vývoj judikatury a právní nauky týkající se práv k zvukovým záznamům
technologické aspekty užití předmětů ochrany formou přenosu TV vysílání vč.
zachování judikaturou i legislativou potvrzeného principu technologické neutrality

INTERGRAM i všechny jmenované asociace uživatelů shodně konstatují, že navržená sazba
odpovídá tržním podmínkám a je plně v souladu s podmínkami stanovenými v § 98e, odst. 3
autorského zákona. Toto konstatování bude potvrzeno i smluvně v rámcové dohodě mezi
INTERGRAM a HK ČR (zastupující jednotlivé asociace z řad provozovatelů přenosu vysílání).
Jelikož je platnost dohody sjednána minimálně pro roky 2020 až 2022, zveřejňuje nyní
INTERGRAM sazebník jak pro rok 2021, tak i pro rok 2022, čímž jen stvrzuje podmínky dohodnuté
s asociací uživatelů.
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