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MK 6750/2022 SOAP 27.1.2021 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Vážení, 

dopisem ze dne 14. 1. 2022 jste se obrátili na Ministerstvo kultury (dále jen 
„ministerstvo“) s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, konkrétně žádáte, aby ministerstvo uvedlo odstavec a 
citaci z bodu II rozhodnutí ministerstva ze dne 22. března 2001, č.j. 3209/2001, dle kterého 
má být INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a 
zvukově obrazových záznamů, z.s., IČO 005 37 772, oprávněn k výkonu kolektivní správy 
práva výkonných umělců a výrobců zvukových obrazových záznamů na sdělování veřejnosti 
tzv. na vyžádání podle $ 18 odst. 2 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. 

Dále žádáte o sdělení, zda je INTERGRAM oprávněn k výkonu kolektivní správy 
práva na sdělování veřejnosti tzv. na vyžádání podle $ 18 odst. 2 autorského zákona také pro 
užití uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, a 
v případě kladné odpovědi, žádáte o sdělení, kterým správním rozhodnutím ministerstva bylo 
takové oprávnění kolektivnímu správci INTERGRAM uděleno, včetně uvedení konkrétního 
ustanovení (citací), ze kterého toto oprávnění vyplývá. 

K Vaší žádosti uvádíme následující:



INTERGRAM je oprávněn k výkonu kolektivní správy práva výkonných umělců a 
výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů na sdělování veřejnosti tzv. na vyžádání 
podle ustanovení $ 18 odst. 2 autorského zákona na základě bodu II rozhodnutí 
ministerstva ze dne 22. 3. 2001, č.j. 3209/2001, konkrétně na základě tohoto odstavce bodu 
TI (tučně zvýrazněno): 

„na základě kolektivních a hromadných smluv uzavřených za podmínek $ 101 a týchž smluv 
uzavřených za stejných podmínek k výkonu kolektivní správy jiných práv, jejímž předmětem 

není příležitostné či krátkodobé zastupování ani zprostředkování uzavření licenční nebo jiné 
smlouvy. “. 

Vzhledem k tomu, že jde o oprávnění k výkonu tzv. dobrovolné kolektivní správy, je 
INTERGRAM oprávněn k výkonu kolektivní správy daného práva pouze v těch případech, 
kdy má — zároveň — pro výkon tohoto práva uzavřenu smlouvu s jednotlivými nositeli práv. 

Výše uvedené platí i pro výkon kolektivní správy práva na sdělování tzv. na vyžádání 
podle $ 18 odst. 2 autorského zákona v případě užití uměleckých výkonů zaznamenaných na 
zvukový záznam vydaný k obchodním účelům. 

S pozdravem 


