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V Praze dne

15. 11. 2006
ROZHODNUTÍ

Ministerstvo kultury rozhodlo podle § 98 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v řízení vedeném o žádosti
Ochranné asociace
zvukařů – autorů, IČ: 266 30 192, registrované Ministerstvem vnitra dne 5. 5. 2003,
pod č.j.: VS/1-1/53797/03-R, se sídlem Lipová alej 747/16, Praha 5, 154 00, podané
dne 12. 6. 2003,

takto:
Ministerstvo kultury uděluje podle 98 odst 6 a 7 autorského zákona Ochranné asociaci
zvukařů – autorů, oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a
jiných nositelů práv podle § 95 autorského zákona k dílům zvukařů-autorů (tzv. mistrů
zvuku), v tomto rozsahu:
1. Práva povinně kolektivně spravovaná
a) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě
zvukového nebo zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí
přístroje na nenahraný nosič takového záznamu podle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3
autorského zákona; toto oprávnění zahrnuje pouze rozdělování odměn, které na základě
uděleného oprávnění vybírá kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, se sídlem Čs. armády 20, Praha 6, nositelům autorského práva
uvedeným v tomto výroku;
b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla
zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam podle § 96 odst. 1 písm. b)
autorského zákona; toto oprávnění zahrnuje pouze rozdělování odměn, které na základě
uděleného oprávnění vybírá kolektivní správce OSA - Ochranný svaz autorský pro
práva k dílům hudebním, se sídlem Čs. armády 20, Praha 6, nositelům autorského práva
uvedeným v tomto výroku;
c) právo na užití kabelovým přenosem děl podle § 96 odst. 1. písm. c) autorského
zákona.
2. Práva dobrovolně kolektivně spravovaná

a) právo na rozmnožování díla podle § 12 odst. 4 písm. a) a § 13 autorského zákona;
b) právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla podle § 12 odst. 4 písm. b) a §
14 autorského zákona;
c) právo na zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoliv může mít k němu
přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména počítačovou nebo obdobnou
sítí, podle § 12 odst. 4 písm. f) a § 18 odst. 2 autorského zákona;
d) právo na nedivadelní provozování díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos
provozování díla podle § 12 odst. 4 písm. f ) bod 1 a § 19 a 20 autorského zákona;
e) právo na vysílání díla rozhlasem či televizí podle § 12 odst. 4 písm.f) bod 2 a § 21
autorského zákona;
f) právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání díla podle § 12 odst. 4
písm. f) bod 4 a § 23 autorského zákona.

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.11.2006

