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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 návrh zdůvodnění sazebníku odměn za užití
předmětů ochrany pro rozmnožování ve veřejných produkcích.
SAZBA A4 – ROZMNOŽOVÁNÍ ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ A
ZAZNAMENANÝCH (§ 13) PRO ÚČELY VEŘEJNÝCH PRODUKCÍ

VÝKONŮ

NA

NICH

Pořizování provozních rozmnoženin pro veřejné produkce DJs
Sazba pro rozmnoženinu v rámci produkcí DJs zpoplatňuje pořízení rozmnoženiny fyzického nosiče pro
účely zachování originálních nosičů v nepoškozené formě, přičemž produkce samotná je provozována
z kopie nosiče.
INTERGRAM v sazbě A4 pro DJs již pro rok 2020 kodifikoval dosavadní smluvní praxi, kdy toto užití bylo
smluvně vypořádáno v rámci jednoletých kontraktů za částku 7200 Kč/rok. INTERGRAM v rámci
uživatelské přívětivosti sjednotil metodiku sazby s kolektivním správcem zastupujícím autory tak, aby
bylo umožněno uživateli žádat o licenci pro shodně nastavené časové periody (jeden den – jeden rok).
V návrhu sazebníku pro rok 2022 zůstávají sazby oproti roku 2021 nezměněny, vyjma zohlednění inflace.
Pořizování provozních rozmnoženin zvukových záznamů pro veřejné produkce (zejm. v rámci služeb
in-store)
Osoby provozující zvukové záznamy při veřejných produkcích často potřebují licenci k rozmnožování
zvukového záznamu, pokud je neprovozují z originálního nosiče záznamu, ale např. pořídí rozmnoženinu
do svého zařízení z legálně zakoupeného nosiče (restaurace a hotely, divadla apod.). Totéž platí
v případě, kdy jim je rozmnoženina zvukového záznamu zpřístupněna provozovatelem tzv. in-store
služby, který v takovém případě sám potřebuje licenci k rozmnožování záznamu. Poskytovatelé in-store
služeb distribuují předměty ochrany do provozoven maloobchodů, obchodních řetězců nebo restaurací
či barů. Jde o pořízení rozmnoženiny, které uživatelům přináší hospodářský prospěch a v případě instore služeb se jevilo účelné stanovit výši sazby dle počtu provozoven, kterým je rozmnoženina takto
zpřístupněna (bez ohledu na počet rozmnoženin). Proto byla pro rok 2020 stanovena měsíční paušální
sazba za rozmnoženinu potřebnou k distribuci předmětů ochrany do jednotlivých provozoven ve výši 75
Kč měsíčně za každou provozovnu. Uhrazením této odměny však uživatel není zbaven povinnosti hradit
odměnu za udělení oprávnění k užití podle § 20 a § 23 AZ dle sazby A.
Zavedení sazby v roce 2020 sjednotilo dosud roztříštěné podmínky na trhu, kdy část tohoto užití byla
licencována přímo výrobci zvukových záznamů. INTERGRAM stanovil výši sazby s ohledem na
požadavky nositelů práv vycházející z jejich licenční praxe na volném trhu.
U sazby nedochází pro rok 2022 k žádným změnám, pro rok 2022 bude však zohledněna inflace za rok
2021.
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