
             

STANDARDY PRO PRÁCI STŘIHAČE

Smyslem tohoto doporučení je zajistit střihačům důstojné podmínky k práci. Podmínky
zde popsané považuje A.F.S. za standardní, přestože jsou střihačům často odpírány;
nejedná se o snahu zvýhodňovat střihače vůči producentům či ostatním členům štábu.
 

Členství v A.F.S. je pro producenta zárukou profesionálního přístupu a plného nasazení
střihače  ve  prospěch  projektu;  v  případě,  kdy  střihač  porušuje  opakovaně  svoje
povinnosti  vůči  zadavateli  a  porušuje  tak  stanovy  A.F.S.,  může  být  rozhodnutím
výkonného výboru A.F.S. ze sdružení vyloučen.



Doporučený ceník:

Druh díla Výsledná 
stopáž

Min. doba 
střihu

Min. odměna poznámky

autorský 
střih

do 10 min. 3 dni 3500 Kč/den max. stopáž hrubého materiálu 3h.*

do 30 min. 10 dní 3500 Kč/den max. stopáž hrubého materiálu 15h.*

do 60 min. 25 dní 3500 Kč/den max. stopáž hrubého materiálu 30h.*

celovečerní
hraný film

3 a více 
měsíců

paušálně stanovená,
od 250 000/projekt

celovečerní 
dokumentární
film

3 a více
měsíců

paušálně stanovená,
od 150 000/projekt

publicistika do 10 min. 2 dny 3500 Kč/den

do 30 min. 6 dní 3500 Kč/den

reklamy 1s/min. 1000Kč

asistent 
střihu/operát
or

250 Kč/hod.

pronájem 
střižny

min. 2000 Kč/den

paušální částky:
dokumentární dílo – 
min. 30000/měsíc;
hraný celovečerní film 
- min. 50000/měsíc

(či dle konkrétní technické 
náročnosti) 

* v případě překročení max. stopáže hrubého materiálu je doporučeno navýšit počet dní odpovídající nadstandardní stopáži



Definice střihových prací:

-  autorským  střihem je takový střih, kterým se střihač aktivně  a tvůrčím způsobem
podílí  na střihové  skladbě  díla;  v  případě  autorského  střihu  je  uzavírána
licenční(autorská) smlouva

-  publicistikou se  rozumí  střih  TV  pořadů  pro  jednorázové  vysílání,  splňující
charakteristiku publicistického žánru jako jsou: vysvětlující komentář, reportér před
kamerou, výpovědi na kameru, ilustrativní záběry atd. Předpokládá se, že režisér díla
přichází do střižny s úplnou výběrkou a hotovým scénářem, střihač nevidí celý materiál
a pracuje pouze s výběrkou; výběrka by neměla přesahovat dvojnásobek výsledné stopáže

- komerční práce jsou díla vykonávaná pro obchodní společnosti či jiné podnikatelské
subjekty  jejichž  účelem  je  veřejná  prezentace,  reklama,  či  komunikace  uvnitř
společnosti

-  asistenské  střihové  práce jsou  činností  vykonávanou  podle  potřeby  střihače
či produkce. Patří sem zejména natahovaní, importy, synchronizace a třídění materiálu,
exporty, vytváření EDL pro online apod.

- pronájmem střižny se rozumí poskytnutí odpovídající techniky, legálního softwaru a
zázemí,  nezbytného  pro  vykonání  zadané  práce;  pronajímatel  musí  zajistit
bezproblémovou funkčnost střižny



Doporučení pro pracovní dobu střihače

- jeden pracovní den trvá 8 hodin + 1 hodina pauzy na oběd (dále pouze standardní den)
- jeden pracovní týden má 5 standardních pracovních dní (standardní týden)
- přesčasem se rozumí práce delší než standardní doba (nad 8 hod.); přesčasy se 
honorují dle individuální domluvy;
- práce v nadstandardní době v čase od 22:00 – 06:00 má střihač právo odmítnout, aniž 
by tím porušoval pracovní smlouvu 
- pokud je nutno z důvodů nezaviněných střihačem překročit standardní dobu či navýšit
počet dní, je střihač za tuto činnost ohodnocen v plné výši (důvodem může být např.
nevyhovující  kvalita  natočeného  materiálu  nebo  dramaturgické  přípravy,  problémy
vyplývají z porušení autorských, technické a technologické problémy apod.)
- střihač může odmítnout práci v nadstandardních dnech; střihač smí rovněž odmítnout
dále  na  projektu  pracovat,  je-li  překročeno  dohodnuté  pracovní  období;  v  takovém
případě je ohodnocen v plné výši dle odvedené práce

Doporučená práva a povinnosti zadavatele a vykonavatele (střihač A.F.S.)

1. Strana zadavatele:

a) zadavatel se může účastnit střihových frekvencí a dohlížet na činnost střihače
b) zadavatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy, pokud střihač nevykonává činnost
dle smlouvy, dle zadaných podmínek a v požadované kvalitě
c) povinností střihače není transport záznamových médií a harddisků mezi pracovišti,
tato činnost náleží zadavateli
d)  zajišťuje-li  zadavatel  pracovní  prostor/střižnu,  musí  zajistit  její  funkčnost,
rovněž je povinnen zajistit odpovídající pracovní prostředí (viz. definice střižny)



e)  dojde-li  k  prodloužení  nutné  doby  střihu  z  důvodu  špatné  funkčnosti  střižny
zadavatele či chybějícího technického vybavení, je pracovní čas střihače nad rámec
standardní doby hrazen v plné výši
f)  střihač  by  měl  být  předem  zadavatelem  informován  o  postprodukční  technologii
a tento postup by měl být se střihačem konzultován
g)  exporty, importy, natahování, konverze atd.  jsou považovány za činnost v rámci
pracovní doby a náleží asistentovi střihu, není-li ujednáno jinak
h)  střižna  není  zálohovací  jednotkou;  datové  zálohy  materiálu  jsou  povinností
produkce a to včetně zajištění datového prostoru; v případě, že dojde ve střižně ke
ztrátě dat, je povinností zadavatele poskytnout záložní data pro obnovení projektu

2. Strana vykonavatele (střihač/střihačka):

Člen ASOCIACE FILMOVÝCH STŘIHAČŮ a STŘIHAČEK (A.F.S.) se svým členstvím zavazuje 
dodržovat následující podmínky:

a) střihač je povinen vykonávat zadanou práci v dohodnutém čase a termínech
b) střihač je povinen docházet do střižny včas
c) střihač je povinen vykonávat práci v požadované kvalitě a podle instrukcí
   zadavatele
d) není-li  střihač  schopen  z  jakýchkoliv  důvodů  dokončit  práci  v  zadaném  termínu
a v rámci standardní pracovní doby, je povinen o tom okamžitě informovat produkci 
e) nedokončí-li střihač svou práci z vážných osobních důvodů (např. nemoc – doložena
potvrzením  o  pracovní  neschopnosti),  náleží  střihači  odměna  dle  množství  odvedené
práce
f) nedokončí-li  střihač  svou  práci  včas,  podle  zadání  a  v  odpovídající  kvalitě
z neobjektivních důvodů, má poškozená strana právo nárokovat náhradu



g)  střihač je povinen pravidelně zálohovat projekt (pouze projekt, nikoli media) na
externí médium (flashdisk, cd/dvd) či na online úložiště; za projekt je odpovědný
střihač  –  v  případě  ztráty  nebo  poškození  projektu  je  střihač  povinen  obnovit
střihovou sekvenci bez nároku na honorář

Definice střižny dle A.F.S.

Střižna je pracovní prostor určený výhradně k pracovní činnosti střihače a je vybavena
následujícím technickým vybavením:

- legální profesionální střihový software (např. Avid Media Composer,
  Final Cut Pro 6 a 7, Adobe Premiere CS5 a výše)
- dostatečně výkonný počítač pro plynulou práci s daným materiálem 
- dostatečně velký datový prostor vzhledem k náročnosti projektu
- 1x monitor min. v rozlišení Full HD + 1 klientský monitor min. v rozlišení PAL
- audio soustava s dostatečným výkonem, mixážní pult (nebo alespoň externí volume
  ovladač)

Střižna  musí  odpovídat  běžným  zdravotním  a  hygienickým  normám  pro  práci
v  kancelářských  prostorech  (kvalitní  židle,  dostatečně  vysoký  stůl,  monitory  ve
správné  vzdálenosti  a  s  nastavitelnou  výškou,  dostatečné  odvětrání,  okno,  ticho,
teplota v místnosti dle hygienických norem atd.)


