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Maltézské náměstí471/1 Telefon: 257 085 lll

118 ll Prahal Fax: 224318 155

Hradešínská 1955/28

101 00 Praha 10

zasláno také na e-mail:

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne:

MK 52618/2018 OAP 21.08.2018

Věc: Žádost o poskytnutí infomace dle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
kinformacím

Vážení,

dopisem ze dne 7. 8. 2018 jste se obrátili na Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“)
sdoplněním informací k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 7. 2018., konkrétněžádáte o sdělení, zda byli kolektivní
správci před účinností zákona č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským, a o změněněkterých zákonů (autorský
zákon), vplatném znění (dále jen „novela autorského zákona“), oprávněni kvýkonu povinné
kolektivní správy na užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání

technologicky jiným způsobem přenosu než kabelovým přenosem, tedy konkrétně (í) technologií
pozemního přenosu, (ii) technologií družice a (iii) technologii internetu (IPTV),

K Vaší žádosti uvádíme následující:

Opakujeme, že dle š 96 odst. l písm. c) autorského zákona ve znění účinném před novelou

podléhalo povinné kolektivní správě právo na užití předmětů ochrany (pouze) kabelovým přenosem.

Tedy právo na užití předmětů ochrany jiným způsobem přenosu, tj. technologií pozemního přenosu,

technologii družice nebo technologií internetu, nepodléhalo povinné kolektivní správě ve smyslu
ustanovení š 96 odst. l písm. c) autorského zákona ve znění účinném před novelou. Právo na užití

předmětů ochrany jinými způsoby přenosu, jež uvádíte ve své žádosti, mohlo být vykonáváno na

základě oprávnění k výkonu dobrovolné kolektivní správy. Po novele autorského zákona je právo na

užití předmětů ochrany přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání vykonáváno ex lege v rámci

povinné kolektivní správy dle ustanovení čj 97d odst. 1 písm. c) autorského zákona bez jakékoli
specifikace technologie tohoto přenosu. Kontinuitu výkonu tohoto práva zajišťuje přechodné
ustanovení čl. lI bod 6 zákona č. 102/2017 Sb.

S pozdravem

epodatelnaybmkcncz
Ceská asociace satelitních operátorů z.s.
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