
Často se nás ptáte
1. Budeme moci řešit autorská práva přes SMS ČR i v příštích letech? - Ano, spolupráce 
s kolektivními správci je dlouhodobě plánovaná a my uděláme vše pro to, abychom mohli 
obcím pomáhat i další roky.
2. Můžeme si objednat licence i jako nečlenská obec SMS ČR? - Bohužel ne, služba Autorská 
práva jednoduše je exkluzivně pouze pro členy SMS ČR. Členy se ale můžete stát velmi snadno, 
více informací na webu SMS ČR.
3. Můžeme si jako obec objednat jenom licenci na místní rozhlas? - Podmínkou k zakoupení 
licencí na samostatné akce je zakoupení licenčního balíčku.
4. Do kdy musím nahrát k licenci údaje o konkrétní akci? - Údaje k akci je nutné nahrát 
do systému nejpozdčji 10 dní před zahájením akce.

Ceny jsou uvedeny bez DPH
  

AUTORSKÁ PRÁVA NA 2. POLOLETÍ ROKU 2021
BEZ COVIDU A BEZ STAROSTÍ

Poutě Zábavy Koncerty Sportovní akce 

Akce škol
a školek 

Akce obecních
spolků 

Hospoda Obecní rozhlas 

�   autorskaprava@sms-sluzby.cz �   +420 732 633 384 �   www.smscr.cz/autorskaprava

Víme, jaká byla letos situace, proto jsme pro vás vyjednali balíčky se sníženým počtem licencí, 
které vám za poloviční cenu pohodlně vyřeší autorská práva po zbytek roku 2021.

Pro konání kulturních a společenských akcí jsou stanoveny podmínky, které se v důsledku 
příznivého vývoje sice zmírňují, je ale třeba je průběžně sledovat. Pro aktuální informace 
sledujte Covid portál Ministerstva vnitra na adrese www.covid.gov.cz

Koronavirus ustupuje a společenský život se vrací do obcí. Ušetřete si při organizaci akcí starosti 
s autorskými právy. S naším řešením budete mít vše v klidu, s minimem papírování 
a za výhodnou cenu.

A na co všechno můžete licence využít?

  

Licence na samostatné akce - noví klienti
(podmínkou je objednávka základního balíčku)

Název kategorie

Velikost obce dle počtu obyvatel

Akce s živou hudbou

Akce s reprodukovanou hudbou

Akce s živou hudbou velkého rozsahu

Akce s živou a reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Akce s reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Místní rozhlas

Restaurace / klubovna

Trhy

Poutě

Sportovní akce

Obchod / pošta

"Jako starostka jsem ráda, že se nám v SMS ČR povedlo domluvit po zbytek roku takto výhodný ceník jako 
reakci na útlum společenského a kulturního života v poslední době. Doufám, že obcím tato možnost přijde 
vhod a využijí ji.” 

Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR, starostka obce Srbce

"V uplynulém pololetí jsme v obci nemohli pořádat žádné akce. Nový ceník se sníženým počtem
licencí v balíčcích dává obcím jistotu, že do konce roku licence plně využijí. I proto dává smysl
řešit autorská práva přes SMS ČR.“

Tomáš Dubský, starosta obce Vysočina

Smyslem INTERGRAM není jen vybírat spravedlivou odměnu pro nositele práv, ale také usnadňovat
uživatelům, v tomto případě obcím, přístup k umělecké tvorbě. Věřím, že naše dohoda se SMS ČR
pomůže obcím rozproudit tolik potřebný kulturní a společenský život. To je ostatně společným
cílem nás, zástupců umělecké sféry, i obcí sdružených v SMS ČR.

Ludvík Bohman, ředitel INTERGRAM

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

  

4 malé akce + 1 velká akce

5 malých akcí + 1 velká akce

8 malých akcí + 1 velká akce

10 malých akcí + 1 velká akce

3 malé akce

4 malé akce

5 malých akcí

8 malých akcí

10 malých akcí

  

  

  

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

Obec 1

Obec 2

Obec 3

Obec 4

Obec 5

  

4 malé akce + 1 velká akce

5 malých akcí + 1 velká akce

8 malých akcí + 1 velká akce

10 malých akcí + 1 velká akce

3 malé akce

4 malé akce

5 malých akcí

8 malých akcí

10 malých akcí

  

  

  

Balíčky licencí
Název

kategorie
  

Velikost obce
(dle počtu obyvatel)

  

Malá akce je akce do 300 diváků a se vstupným do 300 Kč včetně DPH.
Velká akce je akce do 2000 diváků a se vstupným do 50 Kč včetně DPH v délce max. 2 dny.

  

Celková cena
  

Základní balíček
  

Chcete se k nám připojit?  Jde to jednoduše.

Zadáte údaje k akcím do systému
nejpozději 10 dnů před konáním akce.

Přihlásíte se do Autorskoprávního modulu AGIS
(pomocí přístupových údajů do AGISu).

Zakoupíte si zvýhodněný Balíček s licencemi,
které platí do konce roku 2021.

Do 15 dnů po ukončení akce s živou
hudbou nahrajete do systému playlist.

Otevřete webové stránky SMS ČR
http://www.smscr.cz/autorskaprava

Potřebujete poradit nebo nemáte přístupové údaje do AGISu? Od toho jsem tady.
Napište mi na autorskaprava@sms-sluzby.cz nebo zavolejte na tel. 732 633 384

Jakub Iran, koordinátor projektu

"Zmenšení počtu licencí v balíčcích po zbytek roku 2021 je výsledkem snahy SMS ČR a kolektivních správců 
pomoci znovu rozproudit kulturní a společenský život na našich obcích. Aktivně pomáháme obcím překonat 
průběh i následky covidu. Kulturní a společenský život jsou oblasti, ve kterých obcím můžeme společně 
s kolektivními správci pomoci. Děkuji jim za to a vás, milé starostky a milí starostové vyzývám, obnovme 
náš spolkový a obecní život bezpečně."

Stanislav Polčák, předseda SMS ČR

"Jsem rád, že SMS ČR reaguje na potřebu obcí a umožňuje nám tak uspořádat více akcí do konce roku  
za výhodnějších podmínek. Mile mě překvapila cena, která je o hodně levnější než  při individuálním nákupu."

Radek Brázda, starosta obce Troubky

“Cesta rychlého zotavení ekonomiky a zhojení ran ve společnosti povede přes restart společenského 
a kulturního života. Dohoda se Sdružením místních samospráv v letošním roce ještě více usnadní obcím 
pořádání živých hudebních produkcí a současně garantuje určitý příjem autorům hudby. Věřím, že touto 
formou společně pomůžeme českým umělcům." 

Roman Strejček, předseda představenstva OSA

Název kategorie

Velikost obce dle počtu obyvatel

Akce s živou hudbou

Akce s reprodukovanou hudbou

Akce s živou hudbou velkého rozsahu

Akce s živou a reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Akce s reprodukovanou hudbou velkého rozsahu

Místní rozhlas

Restaurace / klubovna

Trhy

Poutě

Sportovní akce

Obchod / pošta

Licence na samostatné akce - stávající klienti (z roku 2020)
(podmínkou je objednávka základního balíčku)


