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MK 8734/2023 SOAP 

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) obdrželo dne 31. 1. 2023 prostřednictvím datové 

schránky žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, od pana Výboru nezávislého ICT 

průmyslu z. s., se sídlem Vrátkov 116, Český Brod, 282 01 (dále jen „žadatel“), evidovanou 

pod č.j. MK 7581/2023 POD (dále jen „žádost“). 

Žadatel požádal ministerstvo o sdělení informace: „zda má kolektivní správce OÁZA platné 

oprávnění k výkonu povinné kolektivní správy pro přenos rozhlasového nebo televizního 

vysílání pouze ve smyslu kabelového přenosu vysílání dle $ 22 odst. 2 autorského zákona nebo 

jej má také ve smyslu přenosu rozhlasového nebo televizního vysílání jiným než kabelovým 

přenosem dle $ 22 odst. I autorského zákona“. 

K dotazu žadatele ministerstvo sděluje následující. 

Kolektivnímu správci Ochranná asociace zvukařů — autorů, z. s., (dále jen „kolektivní správce 

OAZA“) bylo rozhodnutím ministerstva čj. 10145/2003 ze dne 15. 11. 2006 (v právní moci od 

20. 11. 2006) uděleno oprávnění k výkonu kolektivní správy, přičemž v rámci práv povinně 

kolektivně spravovaných mu bylo uděleno oprávnění k výkonu práva na užití kabelovým 

přenosem děl podle 8 96 odst. 1 písm. c) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“). ve 

znění účinném do 31. 12. 2006, tj. před novelizací autorského zákona zákonem č. 102/2017 Sb. 

(dále jen „novela z roku 2017“). 

Dle $ 96 odst. 1 písm. c) autorského zákona ve znění účinném před novelou z roku 2017 

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

přenosem. Právo na užití předmětů ochrany jiným způsobem přenosu než kabelovým, povinné



kolektivní správč nepodléhalo a mohlo být tudíž vykonáváno na základč oprávnční k výkonu 

dobrovolné kolektivní správy. Kolektivní správce OAZA však takovým oprávněním k výkonu 

dobrovolné kolektivní správy nedisponoval. 

Kolektivní správce OAZA tedy k dnešnímu dni disponuje toliko oprávnčním k výkonu 

(povinné) kolektivní správy práva na užití pouze kabelovým přenosem rozhlasového nebo 

televizního vysílání děl ve smyslu 8 22 odst. 2 autorského zákona (nikoliv práva na užití 

přenosem vysílání prostřednictvím jiných technologií dle $ 22 odst. 1 autorského zákona). 

V souladu s výše uvedeným je rovněž v Návrhu sazebníku odměn za přenos vysílání (kabelové 

televize) pro rok 2023 kolektivního správce OAZA uvedena tato skutečnost včetně odkazu na 

S 22 odst. 2 autorského zákona. 

S pozdravem 

vedoucí samostatného oddělení autorského práva 

podepsáno elektronicky
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