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do Českého rozhlasu byla doručena Vaše žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž požadujete  poskytnutí následujících  

informací:   

 

sdělení, v jaké formě má ČRo přehled o vyplacených poplatcích autorským a případně i jiným 

obdobným, peníze vyžadujícím, svazům v souvislosti s odvysílanou hudební produkcí za léta 

2015, 2016 a 2017. Popřípadě v jaké formě a struktuře předává tyto informace zmíněným 

autorským svazům. Tak, aby tyto informace mohly být poskytnuty bez vynakládání "mimořádných 

nákladů s vyhledáním informací". S důrazem na informace o jménech konečných příjemců 

poplatků vyplácených z veřejných prostředků (autorů či držitelů autorských práv), názvů skladeb, 

počtu jejich odvysílání v daném období a výše vyplacených poplatků. 

 
K Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace.  

 

 

Český rozhlas má přehled o vyplacených poplatcích autorským  a případně i jiným obdobným, 

peníze  vyžadujícím svazům v souvislosti s odvysílanou hudební produkcí za léta 2015, 2016 a 

2017  v účetním systému, ve kterém jsou evidovány všechny faktury a na základě nich provedené 

platby. 

 

Informace o uskutečněném vysílání hudebních děl na jednotlivých stanicích Českého rozhlasu 

jsou předávány OSA - Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním (dále jen 

OSA) elektronicky prostřednictvím datových souborů v měsíčních dávkách vždy do 30 dnů po 

skončení předmětného měsíce. Soubory jsou před vlastním předáváním speciálním pro tento účel 

vytvořeným počítačovým programem zkontrolovány po syntaktické stránce, zašifrovány a 

zkomprimovány. Tím je zabezpečeno, že při jejich přesunu po datových linkách mezi serverem 

Českého rozhlasu a serverem OSA nemohou být zcizeny a zneužity třetí stranou. 

Předávané datové soubory jsou ve formátu CSV (Comma-Separated Values), který v tomto 

případě sestává z 8 různých typů řádek, přičemž na každé řádce je dohodnutý počet položek 

(minimálně 4, maximálně 13), navzájem oddělených čárkami (,). Hodnoty některých položek 

bývají navíc uzavřeny do uvozovek.  

Na jednotlivých řádkách jsou uváděny následující údaje: 

identifikace typu věty podle speciálního číselníku 

identifikace kódové stránky hlášení podle speciálního číselníku 

 
 

  

 

Poskytnutí informace   

 

 

 

ROZHODNUTÍ 

o odmítnutí části žádosti o poskytnutí 

informace 

 

Český rozhlas, jako povinný subjekt ve smyslu 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím (dále jen 

jako „InfZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jako „Český rozhlas“ nebo „povinný subjekt“) 

rozhodl v souladu s  ustanovením § 15 odst. 1 

InfZ ve spojení s § 8a InfZ, o žádosti pana 

Matěje Hollana, datum narození 9.11.1984, 

adresa trvalého pobytu:  Lipová 19, Brno, 

60200 (dále jen „žadatel“), doručené 

povinnému subjektu dne 14. května  2013, o 

poskytnutí následujících informací podle InfZ: 

    a)      přehled všech smluv uzavřených 

povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. 

dubna 2013.  

    b)      elektronickou podobu prvních deseti 

smluv, uzavřených v období 1. leden až 30. 

duben 2013, které nejsou pracovní smlouvu 

nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. 

             Požadované informace jsou 

vyžadovány v elektronické podobě. 

 

t a k t o : 

 

 

Žádost žadatele ze dne 14. května  2013 o 

poskytnutí informací v rozsahu bodů b) se  

částečné odmítá z důvodu ochrany osobních 

údajů, a  to v rozsahu poskytnutí 

identifikačních údajů smluvních stran, jež 

uzavřely jako fyzické osoby  smlouvy 

s Českým rozhlasem, jejichž elektronickou 

podobu žadateli na základě jeho žádosti o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb.  z 14. května  2013 poskytuje.   

 

O d ů v o d n ě n í : 

 

V ustanovení § 8a InfZ je stanoveno, že 

informace týkající se osobnosti, projevů osobní 
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den vytvoření daného hlášení (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci) 

měsíc vytvoření daného hlášení (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce) 

rok vytvoření daného hlášení (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet) 

určení vysílatele, kterým je v našem případě vždy Český rozhlas 

označení místa (obce) z adresy vysílatele, kterým je vždy 120 00 Praha 2 

telefonní číslo na styčnou resp. zodpovědnou osobu u vysílatele 

název předávaného souboru (v maximální délce 14 znaků) 

typ dat (vlastní vysílání x reklamní vysílání) 

typ souboru (nový soubor x oprava dřívějšího souboru) 

den vytvoření daného souboru (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci) 

měsíc vytvoření daného souboru (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce) 

rok vytvoření daného souboru (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet) 

počáteční den hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci) 

počáteční měsíc hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce) 

počáteční rok hlášeného období (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet) 

koncový den hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci) 

koncový měsíc hlášeného období (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce) 

koncový rok hlášeného období (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet) 

název stanice vysílání daného pořadu (dle číselníku vysílacích stanic Českého rozhlasu) 

den vysílání daného pořadu (dvoumístné pořadové číslo dne v měsíci)  

měsíc vysílání daného pořadu (dvoumístné pořadové číslo měsíce v roce) 

rok vysílání daného pořadu (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet)  

hodina začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 23) 

minuta začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59) 

vteřina začátku vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59) 

minuty ze stopáže (délky) vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 999) 

vteřiny ze stopáže (délky) vysílání daného pořadu (celé číslo v rozmezí 0 až 59) 

název vysílaného rozhlasového pořadu (maximální délka 50 znaků) 

identifikační číslo užitého rozhlasového snímku (maximální délka 24 znaků) 

minuty natočené stopáže rozhlasového snímku (číslo v rozmezí 0 až 999) 

vteřiny natočené stopáže rozhlasového snímku (číslo v rozmezí 0 až 59) 

minuty použité stopáže rozhlasového či komerčního snímku (číslo v rozmezí 0 až 999) 

vteřiny použité stopáže rozhlasového či komerčního snímku (číslo v rozmezí 0 až 59) 

rozlišení premiéry a repríz (velké písmeno P resp. R) 

určení žánru užitého rozhlasového či komerčního snímku (dle číselníku základních žánrů) 

rok výroby rozhlasového či komerčního snímku (čtyřmístné číslo vyjadřující letopočet) 

určení výrobce užitého komerčního snímku (maximální délka 30 znaků) 

výrobní číslo nosiče užitého komerčního snímku (maximální délka 24 znaků) 

hlavní titul užitého rozhlasového či komerčního snímku (maximální délka 50 znaků) 

případný podtitul užitého rozhlasového snímku (maximální délka 50 znaků) 

původ užitého rozhlasového snímku (dle jednoznakového číselníku rozlišovaných původů) 

rozlišení autorského a interpretačního podílu (velkými písmeny A resp. I) 

popis činnosti podílníka na výrobě užitého rozhlasového snímku (dle číselníku činností 

tvůrců) 

jméno fyzické osoby či název tělesa, skupiny, orchestru apod. (v maximální délce 30 

znaků) 

rodné číslo fyzické osoby (bez lomítka, v maximální délce 10 znaků – nepovinné) 

vyplacený honorář za podíl na výrobě snímku (desetinné číslo v rozmezí 0.00 až 

9999999.99) 

název ulice z poslední známé adresy bydliště podílníka (maximálně 30 znaků - nepovinné) 

označení místa (obce) z adresy bydliště podílníka (maximálně 24 znaků - nepovinné) 

PSČ z adresy bydliště podílníka (maximálně 10 znaků - nepovinné) 

typ užití resp. způsob vypořádání reprízného pro daný rozhlasový či komerční snímek 

název „základní“ stanice simultánního vysílání (dle číselníku stanic Českého rozhlasu) 
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Výše uvedený elektronický informační systém obsahuje některé informace, které není Český 

rozhlas   oprávněn Vám poskytnout, především z důvodu ochrany osobních údajů, např. rodná 

čísla. Tento elektronický informační systém není v současné době naprogramován tak, aby mohl 

automatizovaně vygenerovat jen informace, které jsme Vám oprávněni poskytnout. Pro 

vygenerování těchto informací je tedy potřeba vytvořit speciální počítačový program pro sestavení 

výstupního souboru, který nebude obsahovat údaje, které Vám nejsme oprávnění poskytnout.   

 

Jak je patrno již z výše uvedeného popisu struktury informačního systému, nejsou v hlášeních 

Českého rozhlasu uváděny konkrétní odměny autorům, resp. jiným nositelům práv, za díla 

odvysílaná Českým rozhlasem, neboť na základě uzavřené smlouvy mezi Českým rozhlasem a 

OSA jako kolektivním správcem odměny uhrazené Českým rozhlasem OSA rozúčtuje autorům, 

resp. jiným nositelům práv, OSA dle rozúčtovacího řádu OSA.  

 

                                             

         

S pozdravem         

       

Český rozhlas 

               


