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VĚC:

Žádost o informace a vysvětlení

Vážený pane ministře,
nejprve mi dovolte pogratulovat Vám ke jmenování do funkce ministra kultury. Přeji Vám
hodně úspěchů při vedení rezortu kultury. Jako člen Klubu pro obnovu demokracie–KDU-ČSL–
Nezávislí (dále jen KOD) jsem připraven spolupracovat s Vámi např. v oblasti zvýšení míry
transparentnosti při nakládání s peněžními prostředky.
Obracím se na Vás v souvislosti s činností:
1)

Ochranného svazu autorského (dále jen OSA) a

2)

Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV).

Ad 1) Podle „výroční zprávy“ OSA (dostupná verze obsahuje pouhé 3 strany!) dosáhlo
celkové inkaso za licence v roce 2012 částky téměř 867 mil. Kč, přičemž na autorských odměnách
OSA vyplatil v celkovém úhrnu 649 mil. Kč (75% inkasa).
Dále se ve zprávě uvádí, že celková výše nákladů na činnost OSA dosáhla v roce 2012 částky
153 mil. Kč. Prosím tedy o vysvětlení ve smyslu § 12 zákona o jednacím řádu Senátu, jakým
způsobem OSA nakládala s reziduální částkou 65 mil. Kč.
V případě nákladů na činnost OSA není ze zprávy patrné, jaká byla celková výše mzdových
nákladů a ostatních provozních nákladů (zejména na externisty, kteří přispívají k výběru poplatků).
Žádám tedy o doplnění informace i v této věci.
Pominu-li otázku přiměřenosti průměrné výplaty ve výši 75% inkasovaných poplatků (resp.
přiměřenosti provozních nákladů ve výši téměř 20%), nabízí se otázka, zda dochází ke
spravedlivému rozúčtování odměn mezi jednotlivé autory.
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V této souvislosti žádám o přehled 50-ti nejvýznamnějších nositelů autorských majetkových
práv (z hlediska objemu inkasovaných poplatků, které OSA ve vztahu k těmto autorům v roce 2012
přijala) s uvedením procent odměn vyplacených.
Závěrem zprávy se uvádí, že OSA zastupuje 7 720 nositelů autorských majetkových práv,
přičemž sdružení OSA mělo k 31.12.2012 pouze 575 členů. V této souvislosti prosím o informaci,
jaká byla průměrná výše vyplacených odměn u členů OSA.
Pokud uvedené informace Ministerstvo kultury ve lhůtě 30-ti dnů od OSA neobdrží, prosím o
vyjádření, zda uvažujete o legislativním řešení, které by přispělo ke zvýšení míry transparentnosti
činnosti OSA resp. ke zvýšení úrovně dohledu nad OSA.
Ad 2) KOD navštívil v listopadu minulého roku Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, a to v
rámci konání „senátorského dne“ v obvodu 26 (Praha 2 a 3). Cílem setkání bylo mj. identifikovat
příležitosti ke zlepšení fungování RRTV, které jsou závislé zejména na změnách legislativy.
Bylo zjištěno, že některé povinnosti, které ukládá zákon č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání nejsou dostatečně vymahatelné. Důvody se dají zjednodušeně
shrnout do 2 kategorií: Buď
a)

daná povinnost resp. její porušení není správním deliktem nebo

b)
může RRTV přistoupit k udělení sankce až při opakovaném porušení, které v praxi
zpravidla nenastává za shodných podmínek
Na základě jednání byl zpracován přehled doporučených legislativních změn, který v příloze
přikládám. Prosím tímto o vyjádření, zda zvážíte jejich předložení Poslanecké sněmovně s
horizontem např. 1 roku.
S úctou
Senátor
Mgr.Libor Michálek, MPA

V Praze dne 12.2.2014
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