
VÝroční zpráva o transp|rentnosti za rok 2021

GESToR _ ochranný svaz autorský z.s., podává tímto qýroč ru zprávuo transparentnosti pro rok

202l,

Informaceovýšiodměnvyplacenýchčlenůmsprávníadozorčírady,

Informaceopřípadechodmítnutílicence_nepÍichirzísohledemna§pravovanéprávovúvahu.

popis právní struhury a struktury řízení organizace kolektivní sPrávY. GEST.R' jako autorský svaz

je zapsan;im spokel, struktura je duální, společnost řídí ávouČlenné Představenstvo' které je

kontrolovánokontrolníkomisí.Nejvyššímorgánemječlenskáschůze.

Informace o subjektech, které jsou zcela, nebo zčásti, přímo Či nePřímo vlastněn' nebo ovládánY

GESToRem, Gestor je 100% vlastníkem servisní organizace RAVIX assistent facilities s'r'o'' která

slouží k poskytovaní servisních služeb, zejménamonitoringem trhu a sledováním prodejů,

JUDr. Antonín Janák

Prof. Karel Míšek, ak.mal, PhD

Tomáš Rafl, ak.mal.

Doc. Jiří Novotn;ý, ak,soch,

Jaroslava Bičovská

Celkem čisté mzdy vyplacené v roce202l

Ztoho odměny ělenů organů

Celkem híubé mzdy

Celkem sraženo pojistné z mezd zaměstnancům

celkem sražena daí z mezd zaměstnancům

Rozdíl: suma čistých mezď

Zarrňstnavratel odvedl na poj istném

Cestovné ělenů orgánů:

524.600,- Kč čistého

188.800,- Kč čistého

89.600,- Kč čistého

97.196,- Kč čistého

72.196,- Kč čistého

1,667.054,-Ké
972.392,-Ké

2,206.750,-Kě
229.557,-Ké
310.139,- Kč

1,667.054,-Kč
7 05 .32t,- Kč (náklady zaměstnavatele)

žáďné

Žaana iinaplnění nebyla členům organů poskýnuta,

Žaďny zčlenu orgánů se nepodílel na qýplatě vybraných odměn,

žaanyz členů organů nebyl příjemcem.l*enototiv plnění od dceřiné firmy Ravix Assstant facilities'

jl



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

- Rozdělení dle účelu a kategorie práv
- Vysvětlení použití

pro úěely sociálních, kulturních avzdělávacích služeb nebyla vynaložená žádná částka.

Finanční informace

Výsledovka - viz příloha
Rozvaha - viz příloha

Přťmy z výkonu práv 4,526.403,-

Což je režijní sráňka dle rozhodnutí členské schuze stanovená ve výŠi 20%o pro rok2021.

Ostatní příjmy (kurzové rozdíly, hal. dorovnání atp) 4 Kě

Veškeré přrjmy pocházeji z jediné kategorie spravovaných práv, a to práva na odměnu za opětovný

prodej autorského díla.

Celkem přrjmy GESToRu evidované v účetnictvi Kč 4,7I0.32I,_Kě

Náklady na správu dle skutečnostt (cash Flow)

Veškeré náklady byly vynal oženy z autorských odměn jediné kategorie spravovaných Práv, a to Práva

na odměnu za opětovný prodej autorského díla.

Příjmy z investování
(Kohn směnka 62,500,-, Trkal úrok l21,4l4,)

Celkové režýnínáklady 2021 (nacelé Kč)
Daňzpříjmu
Celkem

183.914,- Kč

4,748.425,-Kó
0,- Kč
4,748.425,-Kě

procento skutečných režijních nákladů v porovnání s frzicky přijatými odměnami Čin|20%

Veškeré naklady byly financovány zrežljnísrážky zvybraných autorských odměn.

Celkem vyúětováno obchodníkům na autorských odměnách 22.622,296,20 Kč

j



Celkembylonaautorskýchodměnáchvybráno,fyzickypřijato22.556.152?0Ké

Ztohovybrané odměny z prodejů naizemíČn Zr,OZ:,026,- Kč

Ztoho odměny z prodejů v zaltaničí 883.126,20 Kč

atood

veškeré qýptaty autorských odměn pocbínejíz jedinékategorie spravovaných práv, a to práva na

DACS
ADAGP
VEGAP
s.I.A.E.
Bild - Kunst
Bono
LITA SK
Bildrecht

Bildrecht
LITA
Pictoright
ADAGP
VEGAP
DACS
BUS
S.I.A.E.

Kč 139.079,80

Kč3I2.044,50
Kč 1.658,90

Kó20;772,60
Kč 149.986,70

Ké 6.374,70

Kč 11.909,20

Kč241.299,80

16.960,_ Kč
4t7.992,-Kč
29.157,-Kó

7,767.609,-Kó
8.576,- Kč
3.552,- Kě

50.240,- Kč
53.440,- Kč

odměnu za opětovný prodej autorského díla,

Celkembylonaautors§ýchodměnáchfyzickyvyplacenot5,431.292,95Kč
Českým autorum vyplaceno 13,083,766,95 KČ

Zahraníérum autorům vyplaceno 2,347,526,,Ké

prostřednictvím zahraniěních autorských svazů vyplaceno

Veškeré výplaty se konaly v řádném termínu v období duben - květen 20,24s výjimkou PříPadŮ, kdY

oprávněný nositel autorských práv byl dohledan dodatečně, nebo Platba odměnY Proběhla ze stranY

Státnímu fondu kultrrry z odúmrtí 301.I01,45 Ké

Celkem vyplaceno 15,738.400,40 Kč

obchodníků opožděně.

veškeré vybrané odměny byly autorum, kíeří se přihlásili k registraci, vyplaceny

Stav Rezervního fondu k31,12,2021 čini 3,782,689,34

i,



Stav podpurěího fondu : k 1 .t .202I t\ ,322.992,46 Kě v pruběhu roku 2021 vydano na distribuci grantu

1.233.719,- Ké, zrezervního fondu převedena v roce 202l éástka 1.341.520,99 KČ, stav k31,1'2,2021'

11,.430.794,45 Kč.

Závazky vůči autorum k3t.12.202t 5 459 114,78 Kč

Výsledek hospodaření

Ztratave výši (na celé Kč) -38.103,-

Kumulovaný zisk (mimo r.202l)3 842299,19Kč

Y Praze, ďne 5.6.2022

JUDr. Antonín Janák, qikorrný ředitel


