
Vypořádat autorská práva je pro řadu starostů, spolků či příspěvkových organizací obcí noční můra. 
Není divu.  Převládá názor, že je to složité, nepřehledné a drahé. Sdružení místních samospráv České republiky 
proto vyjednalo s kolektivními správci (Ochranný svaz autorský, Intergram a všechny další) dohodu, 
která umožňuje členským obcím vyřešit autorská práva snadno a za velmi výhodných finančních podmínek. 

Jak to funguje?
V našem systému AGIS jsme vytvořili nový modul pro autorská práva. Zde pro Vaši obec můžete snadno objednat balíček s licencemi 
pro hudební produkce. Balíčky se liší podle počtu obyvatel obce do čtyř kategorií. Čím více obyvatel v obci žije, tím více je licencí v balíčku.
Vše je paušální a jednoduché, jedna platba řeší vše za všechny kolektivní správce autorských práv. Licence můžete použít jak pro obecní 
akce, tak je můžete věnovat pro místní spolky a usnadnit jim vypořádání autorských práv. 

Jakmile si objednáte balíček, můžete rovnou vyplnit podrobnosti o akcích, pro které licence uplatníte. Tento krok však není povinný, Vaši zákonnou 
ohlašovací povinnost můžete jednoduše splnit v systému i následně, nejpozději do 10 dnů před konáním akce.

Co dělat, když počet licencí v zakoupeném balíčku pro potřeby Vaší obce nestačí? Žádný problém. Díky našemu modulu můžete jednotlivé licence 
za zvýhodněných podmínek dokupovat i jednotlivě.

První kroky
Na webu  se přihlásíte přihlašovacím jménem a heslem systému AGIS, které všechny členské http://www.smsdata.cz/autorskaprava
obce SMS ČR obdržely vloni datovou schránkou. Pokud nemůžete přihlašovací údaje nalézt, kontaktujte nás na mailové adrese 
autorskaprava@sms-sluzby.cz, zašleme je Vám obratem znovu a můžete ihned provést objednávku. 

V modulu po přihlášení snadno objednáte základní balíčky, případně jednotlivé licence. Současně Vám zašleme návrh jednoduché smlouvy. 
A pozor! Abyste mohli využít všech výhod od počátku roku a nemuseli si kupovat licence individuálně přímo od kolektivních správců 
za jejich vyšší sazebníkové ceny, je uvedenou smlouvu třeba podepsat a odeslat nejpozději do 29. února 2020!

Pokud máte o spolupráci vážný zájem, obraťte se už nyní na adresu autorskaprava@sms-sluzby.cz. Do předmětu zprávy uveďte
 “Autorská práva jednoduše”. Díky tomu budete o všem vědět jako první a nic podstatného Vám neunikne. 

 
Co když si nebudu vědět s administrací v systému AGIS rady?
Nezoufejte, v takovém případě Vám jsou k dispozici naši manažeři 
a pověřenci, kteří Vám ochotně poradí.

Týkají se licence jen akcí pořádaných obcí?
Ne, licence je možné uplatnit i pro akce pořádané spolky či obecními příspěvkovými 
organizacemi. Licence mohou využít i místní hasiči, zahrádkáři nebo sportovci. Obec 
je takto podpoří a místní spolky pak mohou bez rizika např. na plesu či společenské 
události vydělat prostředky na svou činnost.

Máte otázky?
Bude možné licence uplatnit i na akce konané od začátku roku?
Ano. Vstoupíte-li do systému do konce února 2020, můžete licenci využít i pro 
akce uskutečněné od začátku roku bez rizika sankce.

A není to všechno jedno? Nevyplatí se autorské poplatky vůbec neřešit?
Někomu může podobný přístup projít. Pokud ale některou z akcí nenahlásíte, 
riskujete, že Vám kolektivní správci dodatečně vystaví fakturu 
ve dvojnásobné výši. Jsme přesvědčení, že lepší je neriskovat.

V případě jakýchkoliv dotazů 
nás kontaktujte na adrese: 

autorskaprava@sms-sluzby.cz  .
SMS-služby s. r. o.

V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4 – Podolí,
IČ 06784771, datová schránka: j49zfqv

www.sms-sluzby.cz
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PRÁVA
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Licence 
na jednu 

živou hudební 
produkci 

s doplňkovou 
reprodukova-
nou hudbou. 
Do 300 lidí 
a vstupné 

max. 300,- Kč 
s DPH.

Licence 
na jednu 
hudební 
produkci 
pouze s 

reprodukova-
nou hudbou. 
Do 300 lidí 
a vstupné 

max. 300,- Kč 
s DPH.

Licence 
na jednu 

živou hudební 
produkci. 

Do 2000 lidí 
a vstupné 

max. 50,- Kč 
s DPH.

Licence 
na jednu 

živou hudební 
produkci 

s doplňkovou 
reprodukova-
nou hudbou. 
Do 2000 lidí 
a vstupné 

max. 50,- Kč 
s DPH. 

Licence 
na jednu 

živou hudební 
produkci 

s doplňkovou 
reprodukova-
nou hudbou. 
Do 2000 lidí 
a vstupné 

max. 50,- Kč 
s DPH. 

Roční 
licence na 

provozování 
místního 
rozhlasu 
v obci.

Roční licence 
na TV nebo 

rádio 
v restauraci 
či klubovně.

Licence 
na konání 

trhu 
s reproduko-

vanou 
hudbou.

 Nevztahuje 
se na živé 
hudební 

produkce.

Licence 
na pořádání 

poutě 
s reproduko-

vanou 
hudbou.

 Nevztahuje 
se na živé 
hudební 

produkce.

Sportovní 
událost 

doprovázená 
reproduko-

vanou 
hudbou.

 Nevztahuje 
se na živé 
hudební 

produkce.

Roční licence 
na rádio 

v obchodě 
či podobné 
provozovně 

služeb.

Akce s živou 
hudbou

Akce 
s reproduko-

vanou hudbou

Akce s živou  
hudbou velkého 

rozsahu

Akce s živou 
a reproduko-
vanou hudbou 

velkého rozsahu

Akce 
s reproduko-

vanou hudbou 
velkého rozsahu

Místní rozhlas
Restaurace/

klubovna
Trhy Poutě

Sportovní
akce

Obchod/
pošta

 535 Kč  394 Kč 4 888 Kč 6 171 Kč  1 707 Kč  5 197 Kč  642 Kč  1 402 Kč  4 055 Kč 

 1 649 Kč 

 2 000 Kč 

 2 504 Kč 

 394 Kč 

 394 Kč 

 580 Kč 

4 888 Kč

4 888 Kč

4 888 Kč

6 171 Kč

6 171 Kč

6 171 Kč

6 843 Kč

6 843 Kč

6 843 Kč

6 843 Kč

 2 197 Kč 

 2 687 Kč 

 3 177 Kč 

 5 197 Kč 

 5 197 Kč 

 7 242 Kč 

 642 Kč 

 963 Kč 

 1 284 Kč 

 1 402 Kč 

 1 402 Kč 

 1 402 Kč 

 376 Kč 

 376 Kč 

 376 Kč 

 1 128 Kč 

 4 055 Kč 

 4 055 Kč 

 4 915 Kč 

ceny jsou uvedeny bez DPH.

ob1

ob2

ob3

ob4

Jednotlivé licence

ob1 - obec1 ob2 - obec2 ob3 - obec3 ob4 - obec4Legenda:

Název
Velikost obce 
podle počtu 

obyvatel

Základní 
balíček

MALÉ AKCE
Celková cena

Základní 
balíček

+1 VELKÁ AKCE

Celková cena

Obec 1 do 500 4 594 Kč

Obec 3 

Obec 4 

21 687 Kč

36 583 Kč

25 313 Kč 

 39 830 Kč 

1501–3000

3001–5000

7 akcí 

20 akcí

25 akcí

15malých+1velká

23malých+1velká

Základní balíček jen MALÉ AKCE:
Roční licence pro pořádání kulturních a společenských akcí s živou nebo reprodukovanou hudbou. Licence se vztahuje 
na akce do 300 diváků a se vstupným do 300 Kč s DPH. Pro akci nad tento rámec je nutné dokoupit dalším licenci.
Základní balíček +1 VELKÁ AKCE:
Roční licence pro pořádání kulturních a společenských akcí s živou nebo reprodukovanou hudbou. Licence se vztahuje 
na akce do 300 diváků a se vstupným do 300 Kč s DPH  a JEDNU AKCI velkého rozsahu do 2000 diváků 
a s max. vstupným 50 Kč s DPH v délce max. 2 dny (s výjimkou obce do 500 obyvatel). Pro akci nad tento rámec 
je nutné dokoupit další licenci.

Obec 2 501–1500 13 642 Kč  18 322 Kč 14 akcí 10malých+1velká

Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

Na tuto novou službu SMS ČR pro členské obce jsem hrdý. Jde o smart řešení, 
inovaci, kterou můžeme spustit díky našemu informačnímu systému AGIS SMS 
ČR. Právě menší obce jsou zatíženy řadou povinností, je v nich složité udržet 
kulturní a společenský život a pomalu z nich mizí dostupné služby. 
Tato nabídka je pro obce, ale i místní spolky výrazně výhodná, podporujeme 
tak i zachování komunitních a spolkových akcí v obcích.

Petr Halada, starosta Kamýka nad Vltavou (Středočeský kraj)

V případě naší obce vychází licence na jednu akci na necelou tisícovku. 
To je částka, na kterou jsme při přímém jednání s kolektivními správci nikdy 
nedosáhli. A vzhledem k tomu, že licencí mohou využít také spolky činné 
na území obce, máme díky novému projektu Sdružení místních samospráv 
způsob, jak je jednoduše a účinně podpořit a s nimi i kulturní a společenský 
život v obci. A to za to stojí, nemyslíte?

Regína Vřeská, starostka obce Zbyslavice (Moravskoslezský kraj)

Když to nebude jednoduché, tak s tím za mnou ani nechoďte! Ta ztráta času, 
který jsem věnovala vypořádávání autorských práv, mě vždycky trápila nejvíc. 
Ale nový systém od SMS je naštěstí jednoduchý, přehledný a intuitivní, takže 
vyřídit všechno potřebné je otázkou několika minut. Šetřím díky němu čas, 
peníze a taky svoje nervy, a za to jsem moc ráda. 

 

Je naše nabídka výhodná?
To si pište! Vyjednali jsme ceny, které jsou oproti standardním sazebníkům až o 50 % nižší. 
Povinnosti vůči všem kolektivním správcům navíc vyřešíte jedinou platbou. Nejde ale jen o výrazně 
nižší cenu. Náš systém je paušální, nemusíte hlásit počty návštěvníků akce, hlásit příjmy z dané 
akce nebo u místních rozhlasů neuvádíte počty amplionů. Autorská práva prostě vypořádáváte jednoduše. 
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