
 

 

Výroční zpráva o transparentnosti za rok 2019 

 

 

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s.,  podává tímto výroční zprávu o transparentnosti pro rok  

2019. 

 

Seznam příloh: 

- Výsledovka  

- Rozvaha  

- Zpráva o činnosti 

- Zpráva kontrolní komise  

 

Informace o případech odmítnutí licence – nepřichází s ohledem na spravované právo v úvahu.  

Popis právní struktury a struktury řízení organizace kolektivní správy.  GESTOR  jako autorský svaz 

je zapsaným spolkem, struktura je duální, společnost řídí dvoučlenné představenstvo, které je 

kontrolováno kontrolní komisí.  Nejvyšším orgánem je členská schůze.  

Informace o subjektech, které jsou zcela, nebo zčásti, přímo či nepřímo vlastněny  nebo ovládány 

GESTORem. Gestor je 100% vlastníkem servisní organizace RAVIX assistent facilities s.r.o. , která 

slouží k poskytování servisních služeb, zejména monitoringem trhu a sledováním prodejů. 

 

Informace o výši odměn vyplacených členům správní a dozorčí rady.  

JUDr. Antonín Janák      464.753,-- Kč čistého 

Prof. Karel Míšek, ak.mal. PhD.      132.694,- Kč čistého 

Tomáš Rafl, ak.mal.        57.560,- Kč čistého 

Doc. Jiří Novotný, ak.soch.      40.653,- Kč čistého 

Jaroslava Bičovská        40.653,- Kč čistého  

 

Celkem čisté mzdy vyplacené v roce 2019    1,323.814,- Kč 

Z toho odměny členů orgánů         736.313,- Kč  

 

Celkem hrubé mzdy     1,873.825,-Kč  

Celkem sraženo pojistné z mezd zaměstnancům    192.935,- Kč 

Celkem sražena daň z mezd zaměstnancům     357.076,- Kč  

Rozdíl = suma čistých mezd    1,323.814,- Kč  

Zaměstnavatel odvedl na pojistném       593.810,- Kč (náklady zaměstnavatele) 

 

 



 

Cestovné členů orgánů: 

JUDr. Antonína Janák  7.190,- (Brno a Olomouc). 

 

  

Žádná jiná plnění nebyla členům orgánů poskytnuta. 

Žádný z členů orgánů se nepodílel na výplatě vybraných odměn.  

Žádný z členů orgánů nebyl příjemcem jakéhokoliv plnění od dceřiné firmy Ravix Assstant facilities. 

 

Zpráva o využití částek sražených pro účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb  

- Rozdělení dle účelu a kategorie práv  

- Vysvětlení použití  

Pro účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb nebyla vynaložená žádná částka.  

 

Finanční informace  

Výsledovka – viz příloha  

Rozvaha – viz příloha 

 

Příjmy z výkonu práv-  v období (na celé Kč) 4,334.970,13 Kč  

Což je  režijní srážka dle rozhodnutí členské schůze stanovená ve výši 20% pro rok 2019.      

 

Příjmy z investování       ( na celé Kč)                                            214.962,- Kč  

(Kohn směnka 62.500,-, Trkal úrok 152.462,- 

 

Ostatní příjmy (vratky SOP, hal. dorovnání atp)                              46.179,06 Kč  

 

Veškeré příjmy pocházejí z jediné kategorie spravovaných práv,  a to práva na odměnu za opětovný 

prodej autorského díla.  

         Celkem příjmy GESTORu evidované v účetnictví  Kč  4,596.111,19,- Kč  

Náklady na správu dle skutečnosti (cash Flow) 

Veškeré náklady byly vynaloženy z autorských odměn jediné kategorie spravovaných práv, a to práva 

na odměnu za opětovný prodej autorského díla.  

 

Celkové režijní náklady 2019 (na celé Kč)      4,344.566,69 Kč 

Daň z příjmu                 8.740,- Kč  

Celkem                            4,353.306,69,- Kč  

Procento skutečných režijních nákladů  v porovnání s  fyzicky přijatými odměnami činí 19,76%. 

Veškeré náklady byly  financovány z režijní srážky z vybraných autorských odměn. 



Celkem vyúčtováno obchodníkům na autorských odměnách   21,621.717,10 Kč. 

 

 

Celkem bylo na autorských odměnách vybráno, fyzicky přijato 21,984.433,04 Kč.  

Z toho vybrané odměny z prodejů na území ČR 20,377.880,70 Kč 

Z toho odměny z prodejů v zahraničí                1,606.552,34 Kč  

a to od  

                 BUS  8.681,40 Kč 

      LITA  25.368,70 Kč 

      VISDA 390.838,50  Kč 

                   ADAGP 171.027,74 Kč 

      Bild Kunst 506.457,10 Kč 

      DACS  504.178,90 Kč 

 

 

Veškeré výplaty autorských odměn  pocházejí z jediné kategorie spravovaných práv, a to práva na 

odměnu za opětovný prodej autorského díla.  

 

Celkem bylo na autorských odměnách fyzicky vyplaceno 18,986.713,45  Kč  

Českým autorům  vyplaceno                         15,053.048,80 Kč 

Zahraničním autorům  vyplaceno                                          3,173.058,95 Kč 

 

prostřednictvím zahraničních autorských svazů vyplaceno 

ADAGP           2,408.732,25 Kč  

BUS                        6.336,- Kč  

LITA                   519.949,40 Kč  

Bildrecht               59.891,60 Kč 

HUNGART            1.331,20 Kč  

VEGAP     153.698,50 Kč 

Pictoright               9.920,- Kč 

SOMAAP            13.200,- Kč 

 

 

Státnímu fondu  kultury  z odúmrtí      760.605,70 Kč 

Celkem vyplaceno 18,986.713,45 Kč. 

Veškeré výplaty se konaly v řádném termínu v období duben – květen 2019 s výjimkou případů, kdy 

oprávněný nositel autorských práv byl dohledán dodatečně, nebo platba odměny proběhla ze strany 

obchodníků opožděně.  

Veškeré vybrané odměny byly autorům, kteří se přihlásili k registraci, vyplaceny. 

Stav Rezervního fondu k 31.12.2019 činí  4,293.281,20 Kč. 

 

Stav Podpůrčího fondu: k 1.1.2019 12,561.974,30 Kč převedena v roce 2019 částka  789.123,94 Kč,  

stav k 31.12.2019  13,351.098,-  Kč. 



 

Závazky vůči autorům k 31. 12. 2019   4,620.471,73 Kč. 

 

Výsledek hospodaření  

Zisk před zdaněním    251.544,50 Kč 

Daň z příjmů              8.740,-  Kč 

Zisk po zdanění          242.804,50 Kč 

 

Kumulovaný zisk minulých let (mimo r.2019) = 3,621.673,26 Kč. 

 

 V Praze, dne 17.6.2020 

 

JUDr. Antonín Janák,  

výkonný ředitel 

 


