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protože jestli nevolíš nic, 
osa to za tebe stejně zkasíruje
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JSTE AUTOR NEBO AUTORKA?
 Tvoříte autorská díla a svoji tvorbu 
veřejně prezentujete? Nechcete, 
aby kolektivní správci (OSA, Inter-
gram, DILIA, etc.) vstupovali mezi vás 
a pořadatele akcí, na kterých vystu-
pujete? Vstupte do Svazu nezávislých 
autorů (SNA).

JSTE POŘADATEL AKCÍ NEBO 
MAJITEL PODNIKU?
 Pořádáte koncerty nebo parties a nech-
cete zbytečně platit poplatky? V případě, 
že na vaší akci nebude prezentována 
hudba autorů, kteří nejsou zastupování 
kolektivními správci, nemusíte tyto pop-
latky platit.
 Svaz nezávislých autorů je dobrovol-
né neziskové sdružení autorů i dalších 
subjektů, kteří si nepřejí být zastupováni 
kolektivními správci autorských práv. 
SNA je otevřené všem autorům, nejen 
hudebníkům – výtvarníci, fotografové, 
spisovatelé a všichni ostatní, jsme tu 
i pro vás.

JAKÉ MÁ ČLENSTVÍ SMYSL?
 Členství poskytuje jednoduchou obranu 
autorům před kolektivními správci, pro 
pořadatele kulturních akcí jasně identi-
fikuje autory, za které nemusí platit pop-
latky kolektivním správcům (pokud autor 
produkuje výhradně vlastní tvorbu, pozor 
na převzatá díla). Členství je zdarma, 
stačí vyplnit přihlášku.

JAKÉ MÁM POVINNOSTI?
 Jediná povinnost je ukončit členství, 
pokud by se autor v budoucnosti ne-
chal zastupovat kolektivním správcem. 
Můžete se zapojit do aktivit svazu, prop-
agovat ho (např. uváděním loga SNA), 
můžete volit vedení svazu i sami kandi-
dovat na volenou funkci.

NABÍZÍ SNA NĚCO DALŠÍHO?
 Svaz existuje již deset let a prošel 
různými období, v současné době chceme 
zvednout činnost na vyšší úroveň, v plánu 
je nový komunitní web či právní servis 
v oblasti autorských práv. SNA je dobro-
volnická organizace, zaleží především na 
členech, jakým životem bude svaz žít.

Z HISTORIE SNA
 Svaz nezávislých autorů vznikl v roce 
2004 jako sebeobrana nezávislých 
umělců před ataky kolektivních správců 
autorských práv (OSA a dalších). Popo-
tahování za údajné porušování autor-
ských práv bylo součástí širšího tažení 
proti fenoménu technoparty – volně 
přístupných akcí české freetekno scény. 
Podstatná část členů se proto rekrutovala 
z této subkultury. Tehdejším cílem svazu 
bylo zrušit tzv. ohlašovací povinnost rep-
ertoáru kolektivnímu správci několik dní 
před pořádáním kulturní akce. OSA a další 
správci si přisvojovaly právo zastupovat 
všechny autory i bez jejich výslovného 
souhlasu. Tato situace bohužel stále trvá 
v oblasti tzv. neživé produkce – vysílání 
rozhlasu a televize a podobně.
 Sdružení poskytlo v prvních letech 
účinnou obranu několika desítkám 
autorů a přinutilo vymahače kolektivních 
správců ustoupit. Bylo jedním z iniciátorů 
zavedení licencí Creative Commons do 
českého právního řádu. V roce 2009 se 
prostřednictvím přípravného výboru 
podílelo na vzniku České pirátské strany.
 Bitva o autorská práva však pokračuje, 
stále se vyskytují případy, kdy se zástupci 
správců pokoušejí pod různými záminka-
mi a kličkami své „výpalné” vybrat i od 
nezastupovaných autorů nebo jejich 
pořadatelů. I tyto neustávající pokusy 
ukazují, že existence SNA má stále svůj 
smysl.
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SVAZ NEZÁVISLÝCH AUTORŮ — PŘIHLÁŠKA
Vyplněný formulář odešlete na adresu Plynární 23, 170 00, Praha 7 
nebo odevzdejte v informačním stánku na námi pořádané nebo spřátelené akci 
(seznam akcí najdete na www.svazautoru.org).

Po zaevidování vašich údajů budete informováni e–mailem potvrzujícím vaše přijetí 
do Svazu nezávislých autorů vaším přístupovým heslem na web SNA. Vaše e–mailová 
adresa bude automaticky zařazena do našeho mailing–listu. Pokud chcete být 
o přijetí informováni písemně, napište to do Poznámek.

Jméno a příjmení:

Uživatelské jméno, pod kterým se budete přihlašovat na www.svazautoru.org:

Adresa:

Datum narození: 

E-mail:                                         Web (není povinný):                Telefon (není povinný):

S veškerými osobními informacemi bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 
Sb. O ochraně osobních údajů. Tyto informace budou použity pouze pro účely Svazu 
nezávislých autorů a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Prohlášení:
Tímto se vzdávám práva být zastupován/a kolektivním správcem práv OSA a žádám 
o členství v občanském sdružení Svaz nezávislých autorů. Zároveň prohlašuji, že 
mnou výše uvedené informace jsou pravdivé.

Datum:                                        Podpis: 

Poznámky:

svazautoru.org 



Tento tisk byl financován z participativního rozpočtu 
České pirátské strany, více na bit.do/paro nebo pirati.cz.
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PŘIHLÁŠKA - PŘÍLOHA
Jméno / název / pseudonym:

(tj. umělecké jméno pod kterými tvoříte či vystupujete (případně vaše občanské 
jméno pokud pseudonym nepoužíváte) a / nebo název projektu, kapely apod. ve 
které působíte. Působíte-li pod různými pseudonymy či ve více projektech / kape-
lách, vytiskněte a vyplňte tuto stránku kolikrát je potřeba.)

druh tvorby (Zaškrtněte příslušný druh (nebo druhy) tvorby, kterými se v rámci 
tohoto konkrétního projektu zabýváte.)

skladatel/ka hudby nevystupující živě

skladatel/ka a zároveň živě vystupující interpret vlastní hudby 
(včetně např. live-setu) DJ/ka

autor/ka textů (nevystupující živě) MC / zpěvák / zpěvačka

výtvarník / výtvarnice 

spisovatel/ka 

fotograf/ka

provozovatel/ka veřejných hudebních produkcí

majitel/ka (provozovatel/ka) klubu, diskotéky či hospody 

 hudební vydavatel

 občanské sdružení

 jiná právnická osoba

styl (pokud je dostatečně definovatelný): 

web projektu (pokud nějaký máte): 

publikovaná díla:
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