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IS Media – Nezávislý správce práv
Sazebník licenčních odměn
Sazebník Nezávislého správce práv níže stanovuje výši licenčních odměn za udělení licence k užití
děl zastupovaných Nezávislým správcem práv a k jejich sdělování veřejnosti.
1) Sazby licenčních odměn k:
- právo na sdělování díla veřejnosti prostřednictvím počítačové nebo obdobné sítě
(§ 18 odst. 2 AZ),
- právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos (§ 20 AZ)
-právo k užití hudebních děl online, včetně udělení licence pro více území (§ 100 AZ)
Licence k právu na provozování díla ze záznamu se týká zejména „offline“ užití děl z datových
nosičů např. CD, DVD, mp3 přehrávačů, datových úložišť. Naopak licence k užití hudebních děl
online se týká sdělování hudebních děl prostřednictví internetu.
Velikost
0-99 m²
100-199 m²
200-299 m²
300-399 m²
400-499 m²
500-699 m²
700-999 m²
1000-1499 m²
1500-2499 m²
2500-3999 m²
4000-5999 m²
6000-10000 m²
přes 10000 m²

Cena
150 Kč
190 Kč
250 Kč
390 Kč
490 Kč
690 Kč
850 Kč
990 Kč
1 190 Kč
1 490 Kč
1 750 Kč
2 390 Kč
2390 Kč + 200 Kč za každých 1000 m2

Výše uvedené vymezení ploch se týká užitných ploch provozovny uživatele hudebních děl, kde
dochází ke sdělování děl, ať již veřejnosti nebo zaměstnancům.
Rádi bychom upozornili, že IS Systém je služba poskytována jako technické zajištění produkce
zastupované hudby a je účtována mimo rámec Sazebníku.
2) Sazby licenčních odměn k právu na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ)
Licence k právu na vysílání díla rozhlasem a televizí (§ 21 AZ) se týká provozovatelů terestrického
(příjem vnitřní/vnější anténou) či neterestrického (po kabelu, satelitem, či obdobnou technologií)
rozhlasového nebo televizní vysílání.
Licenční odměna je stanovena za každou rozhlasovou nebo televizní stanici ve výši 7.500 Kč.
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