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MK 5535/2022 SOAP 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 10. 1. 2022 byla Ministerstvu kultury (dále jen „ministerstvo“) prostřednictvím 
elektronické pošty na adresu epodatelna(Amkor.cz doručena žádost o poskytnutí informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) ze dne 8. 1. 
2022, a to žadatele společnosti SILIKE C.S s.r.o., se sídlem Ústecká 860/26, Děčín V — 
Rozbělesy, 405 02 Děčín, IČO: 26471868, evidovaná pod č. j. MK 1512/2022 POD. 

Ministerstvo vyzvalo žadatele dopisem ze dne 14. 1. 2022, evidovaným pod č. j. MK. 
3048/2022 KST, k doplnění žádosti o údaje vyžadované v $ 14 odst. 2 InfoZ. Tyto údaje byly 
ministerstvu © žadatelem | zaslány prosížednicívím elektronické pošty na adresu 
epodatelna@mkcr.cz dne 17. 1. 2022. 

V své žádosti žadatel uvedl (cit.): 

„Ministerstvo kultury ČR je novelou autorského zákona zmocněna schvalovat případné 
navýšení liceněních poplatků pro příslušné správce jako je spolek OSA a další, pokud 
požadují zvýšení uvedených licenčních poplatků nad rámec inflace., jak stanovila PS ČR. 

Vzhledem k tomu, že uvedení správci ve svých sazebnících si stanovily poplatky řádově 
převyšující inflaci za období od schválení uvedené novely AZ, 

Žádám Vás zdvořile o sdělení, ve kterých letech a o kolik byly uvedené licenční poplatky 

zvýšeny.“ 

Ministerstvo k výše uvedené žádosti sděluje: 

Pravomoci ministerstva související se sjednáváním sazebníků mezi kolektivními správci a 
uživateli upravuje autorský zákon, a to především v $ 98f odst. 2. Ministerstvo uděluje tzv. 
předchozí souhlas pouze s návrhy sazebníků, připravenými kolektivními správci, a to jen



v případě, kdy kolektivní správce hodlá navýšit sazby odměn o více než inflaci oproti 
minulému roku. Ministerstvo v takovém případě návrh na zvýšení sazby posoudí z hlediska 
kritérií stanovených autorským zákonem, zejm. v $ 98e. Pokud souhlas s takovým návrhem 
udělí, může kolektivní správce o svém návrhu vyjednávat s uživateli (v praxi jde zejména o 
asociace a podobná sdružení uživatelů) a následně snimi uzavírat konkrétní licenční 
smlouvy. 

Tyto skutečnosti byly sděleny ministerstvem žadateli prostřednictvím elektronické pošty již 
dne 7. 9. 2021, a to k jeho dotazu ze dne 3. 9. 2021, evidovanému pod č. j. MK 57077/2021 
POD. 

Kolektivní správci na základě $ 98f odst. 1 autorského zákona zasílají ministerstvu všechny 
návrhy svých sazebníků, přičemž ministerstvo v rámci dohledu sleduje (kontroluje), zda se 
navrhované sazby odměn nezvyšují o více než míru inflace. V případě, že kolektivní správci 
hodlají zvýšit sazby odměn oproti jejich předchozí výši o více než míru inflace v roce 
předcházejícím, pro nějž má platit nová výše odměny, jsou povinni dle $ 98f odst. 2 
autorského zákona, kromě zaslání návrhu zvýšení sazeb, zároveň požádat ministerstvo o 
předchozí souhlas s tímto návrhem sazeb. Výsledné konkrétní výše sazeb odměn jsou ovšem 
předmětem vzájemných dohod a smluv mezi kolektivními správci a jednotlivými uživateli 
jakožto soukromoprávními subjekty. 

Vzhledem k tomu, že ministerstvu není znám obsah těchto smluv mezi kolektivními správci a 

uživateli, ve kterých se výše odměn (licenčních poplatků) za jednotlivé druhy užití děl stanoví 
a tyto subjekty rovněž ani nemají žádnou povinnost ministerstvu tyto obchodní údaje 
sdělovat, informace, o kolik konkrétně a ve kterých letech se tyto odměny v intencích výše 
uvedeného zvýšily, tedy neexistuje. 


