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ROZHODNUTÍ 
 
Ministerstvo kultury rozhodlo dle § 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 ve společném řízení vedeném o žádosti OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním se sídlem Čs. armády 20, 160 56 Praha 6, podané dne 31. 7. 
2006, žádosti DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura se sídlem Krátkého 1, 190 03 
Praha 9, podané dne 27. 7. 2006 a žádosti Ochranné organizace autorské – Sdružení autorů 
děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S) se sídlem 
Masarykovo nábřeží 250, 110 00  Praha 1, podané dne 31. 7. 2006  
 

t a k t o: 
 

I.  1. Ministerstvo kultury u d ě l u j e dle § 98 odst. 6 a 7 autorského zákona ve 
znění pozdějších předpisů žadateli OSA – Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním oprávnění k výkonu kolektivní správy práva na odměnu 
za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě jiného než 
zvukového či zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu na 
nenahraný nosič takového záznamu dle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 autorského 
zákona ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu výběru odměn pro 
všechny nositele autorského práva a pro nositele práva nakladatele na 
odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro 
osobní potřebu.  
 
2. Ministerstvo kultury u d ě l u j e dle § 98 odst. 6 a 7 autorského zákona ve 
znění pozdějších předpisů žadateli DILIA, divadelní, literární, audiovizuáln í 
agentura oprávnění k výkonu kolektivní správy práva na odměnu za 
zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě jiného než 
zvukového či zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu na 
nenahraný nosič takového záznamu dle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 autorského 
zákona ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění zahrnuje pouze 
rozdělování odměn, které na základě tímto rozhodnutím uděleného oprávnění 
vybírá OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 
nositelům autorského práva k dílům literárním, dramatickým, hudebně 
dramatickým, vědeckým a kartografickým a nositelům práva nakladatele na 
odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro 
osobní potřebu. 
 



3. Ministerstvo kultury u d ě l u j e dle § 98 odst. 6 a 7 autorského zákona ve 
znění pozdějších předpisů žadateli Ochranná organizace autorská – Sdružení 
autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních 
děl (OOA-S) oprávnění k výkonu kolektivní správy práva na odměnu za 
zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě jiného než 
zvukového či zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu na 
nenahraný nosič takového záznamu dle § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 autorského 
zákona ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění zahrnuje pouze 
rozdělování odměn, které na základě tímto rozhodnutím uděleného oprávnění 
vybírá OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, 
nositelům autorského práva k dílům výtvarným. 

 
Pozn. V této věci bylo dne 27. 10. 2006 vydáno rozhodnutí o udělení oprávnění, výrok tohoto 
rozhodnutí byl posléze korigován opravným rozhodnutím ze dne 8. 11. 2006. Rozhodnutí o 
udělení oprávnění ve znění opravného rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 11. 2006.  


