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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo kultury rozhodlo podle § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 
 a § 106 odst. 7 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, ve správním 
 řízení č.j.  vedeném s Ochrannou organizací autorskou - Sdružení autorů děl výtvarného 
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S), se sídlem Žitná 49, 
Praha 1, IČ: 60166916,  

takto: 

Ministerstvo kultury vydává Ochranné organizaci  autorské – Sdružení autorů děl 
výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl ( OOA-S) 
oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv autorů a jiných nositelů práv 
podle § 95 odst. 2 autorského zákona k dílům výtvarným, jako jsou díla malířská, 
grafická nebo sochařská, k dílům fotografickým a k dílům vyjádřeným postupem 
podobným fotografii, k dílům užitého umění, k výtvarným dílům audiovizuálně užitým, 
jako jsou díla kameramanů, scénografů a kostýmních výtvarníků, a k dílům 
architektonickým včetně děl urbanistických, v tomto rozsahu:  

1. práva povinně kolektivně spravovaná  
 

a) právo na užití kabelovým přenosem děl podle § 96 odst. 1 písm. c),  
§ 12 odst. 4 písm. f) bod 3 v rozsahu podle § 22 odst. 2;  

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

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

c) 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 § 96 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 25 odst. 1 
písm. a) a b),  
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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 § 96 odst. 1 písm. a) bod 4 a § 25 odst. 1 písm. c),  

 
2. práva dobrovolně kolektivně spravovaná  
 
 a)   právo na rozmnožování díla podle § 12 odst. 4 písm. a) a § 13;  

 
 b)  právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla podle § 12 odst. 4 písm.  

     c) a § 15;  
 
 c)   právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla podle § 12 odst. 4 písm. d) a  

  § 16;  
 
 d)  právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla podle § 12 odst. 4 písm. e) a       

§ 17;  
  
 e)  právo na sdělování díla veřejnosti jeho zpřístupňováním v nehmotné podobě, včetně         

zpřístupňování způsobem, že kdokoli může mít k dílu přístup v místě a čase podle 
své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí,  podle § 12 odst. 4 písm. f) 
v rozsahu užití podle   § 18 odst. 1 a 2; 

 
  f)  právo na provozování díla ze záznamu a jeho přenos podle § 12 odst. 4 písm. f) bod  
       1 v rozsahu užití podle § 20; 
 
  g)  právo na vysílání díla televizí podle § 12 odst. 4 písm. f) bod 2 a § 21;  
 
  h) právo na přenos  televizního vysílání podle § 12 odst. 4 písm. f) bod 3 v 

  rozsahu  podle  § 22 odst. 1. 
 
   i)  právo na provozování televizního vysílání díla podle § 12 odst. 4 písm. f) bod 4 a  
       §  23;  

Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 9. 7. 1997, č.j. 
55534/97, o udělení oprávnění  k výkonu hromadné správy Ochranné organizaci 
autorské – Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky 
audiovizuálních děl (OOA-S) a nabývá účinnosti dnem nabytí právní moci. 

 


