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V Praze dne

01 .03._2010

Ministerstvo kultury jako příslušný správní orgán rozhodlo podle š 70 zákona č. 500/2004

Sb., správní řád, v platném znění, o zřejmé nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí

Ministerstva kultury o vydání oprávněník výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů

a jiných nositelů práv Ochranné organizaci autorské — Sdružení autorů dělvýtvarného umění,

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s., č.j. 4365/2009 OAP ze dne 5. 8.

2009

takto:

Ve výroku rozhodnutí č.j MK 4365/2009 OAP ze dne 5. 8. 2009, byl chybně uveden název

účastníka řízení, a to: Ochranná organizace autorská — Sdružení autorů dělvýtvarného umění,

architektury a obrazové Šlčžky audiovizuálních děl, (OOA-S).

Správný název účastníka je: Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů dělvýtvarného

umění,architektury a obrazové složky audiovizuálních děl,o.s.

Opravená část výroku rozhodnutí č.j. MK 4365/2009 OAP ze dne 5. 8. 2009 novězní:

lVLinisterstvo kultury vydává Ochranné organizaci autorské — Sdružení autorů děl

výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. oprávněník

výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv podle ě 95 odst. 2

autorského zákona k dílům výtvarným, jako jsou díla malířská, grafická nebo sochařská, k

dílům fotograňckým a k dílům vyjádřenými postupem podobným fotografii, k dílům užitého

umění, k výtvarným dílům audiovizuálně užitým, jako jsou díla kameramanů, scénografii a

kostýmních výtvarníků, a k dílům architektonickým včetně děl urbanistických, V tomto

rozsahu:

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ



l. práva povinněkolektivně spravovaná

a) právo na užití kabelovým přenosem děl podle š 96 odst. 1 písm. -c),

512 odst.4písm.í)bod3vrozsahupodleš22 odst. 2;
'

b) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla

zaznamenaného na zvukově obrazový záznam podle š 96 odst. 1 písm. b),

e) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukově

obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič

takového záznamu podle 5 96 odst. l písm. a) bod 3 a čj 25 odst. l písm. a) ab),

d) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na

podkladě grafického vyjádření jejím přenesením pomocí přístroje

k zhotovování tiskových rozmnoženin na jiný hmotný podklad, a to i prostřednictvím třetí

osoby,"podle š 96 odst. 1 písm. a) bod 4 a © 25 odst. 1 písm. c),

2. práva dobrovolněkolektivně spravovaná

a) právo na rozmnožování díla podle 5 12 odst. 4 písm. a) a (j 13;

b) právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla podle (j 12 odst. 4 písm.í

c) aš 15;

c) právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla podle 5 12 odst. 4 písm. d) a

š 16;

právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla podle 5 12 odst. 4 písm. e) a š

1 7;

e) právo na sdělování díla veřejnosti jeho zpřístupňováním vnehmomé podobě, včetně

zpřístupňování způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup v místě a čase podle své

l
vlastní volby zejména" počítačovou nebo obdobnou sítí, podle 5 12 odst. 4 písmff)

v rozsahu užití podle š 18 odst. 1 a2;

í) právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos podle š 12 odst. 4 písm. í) bod

1 v rozsahu užití podle 5 20;

g) právo na vysílání díla televizí podle 5 12 odst. 4 písm. í) bod 2 a © 21;

h) právo na přenos televizního vysílání podle š 12 odst. 4 písm. f) bod 3 v

rozsahu podle 522 odst. 1.

i) právo na provozování televizního vysílání díla podle 5 12 odst. 4 písm. í) bod 4 a

š 23;

Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 9. 1997, č.j. 55534/97, o

udělení oprávnění k výkonu hromadně správy Ochranné organizaci autorské - Sdružení

autorů dělvýtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, o.s. a

nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci.

d)



V písemném vyhotovení rozhodnutí byl nedopatřením ve výroku uveden název \��p���p��`��� ve
zřejmém rozporu s jeho oficiálním názvem registrovaným Ministerstvem vnitra Ceské
republiky dne 17. 4. 2007, č.j. VS/l- 2l 0l4/93-R.

Změna formulace uvedeného výroku spočívá pouze ve zpřesnění, resp. doplnění označení
právní formy, zníž vyplývá právní subjektivita, účastníka. Tato změna vžádném ohledu
neměníobsah ani smysl samotného výroku.

Ministerstvo kultury proto podle š 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, V platném znění,rozhodlo z moci úřední o opravětéto zřejmé nesprávností tak, jak je výše popsáno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanoveni š 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, v platném znění, podat ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení rozklad. Právo podat rozklad
proti tomuto rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Podává se uMinisterstva kultury a rozhoduje o něm ministr kultury podle š 152 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odůvodnění:




