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R O Z H O D N U T I E 
 

  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kreatívneho priemyslu (ďalej len 
„ministerstvo“) ako príslušný správny orgán  podľa § 5 a § 6 ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Správny poriadok“) v spojení s ustanovením § 189 ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. 

Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 
v správnom konaní č. MK-2594/2022-214/924 vedenom voči účastníkovi konania, 

občianskemu združeniu Ochranné združenie interpretov Slovenska, so sídlom 
Tomášikova 5/A, 821 01 Bratislava 2, IČO: 30 778 743 (ďalej len „účastník konania“) vo 

veci odňatia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv podľa § 153 Autorského 
zákona, takto 

 

r o z h o d l o: 
 

ministerstvo odníma účastníkovi konania oprávnenie na výkon kolektívnej správy 
práv podľa § 153 ods. 3 v spojení s § 156 ods. 6 Autorského zákona a zároveň určuje 
účastníkovi konania podľa § 153 ods. 4 Autorského zákona lehotu 9 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na vysporiadanie jeho záväzkov 
tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov ním 
zastupovaných nositeľov práv a osôb podľa § 165 ods. 1 Autorského zákona, ktoré 
s ním uzavreli zmluvy. 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

Účastník konania je organizáciou kolektívnej správy (ďalej len „OKS“) vykonávajúcou  

podľa § 144 ods. 1 Autorského zákona kolektívnu správu práv k umeleckému výkonu na 
základe oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv zo dňa 14.10.2016, ktoré mu bolo 

udelené ministerstvom. 
 

Ministerstvo vykonáva podľa § 155 ods. 1 Autorského zákona dohľad nad výkonom 
kolektívnej správy práv preverovaním plnenia povinností OKS podľa § 152 ods. 2 a 3,    
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§ 163, § 164 ods. 1 a 2, § 165 ods. 1 a 3, § 169 ods. 1, § 170 ods. 1, § 171, § 172 ods. 1,  
§ 173 ods. 1, § 174 až 185 Autorského zákona z vlastného podnetu, ak § 157 ods. 2 
neustanovuje inak.  

 

V rámci preverovania plnenia povinností OKS ministerstvo skúmalo splnenie povinnosti 
podľa ustanovenia § 181 Autorského zákona, ktoré vymedzuje minimálny rozsah 

informácií povinne zverejňovaných OKS na svojom webovom sídle, pričom v zmysle 

uvedeného je OKS povinná zverejniť na svojom webovom sídle najmenej:  
a) štatút,  
b) vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1,  
c) sadzobník odmien,  
d) zoznam členov orgánu riadenia s uvedením mena a priezviska,  
e) zoznam členov orgánu kontroly s uvedením mena a priezviska,  
f) zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy 

práv,  
g) zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby 

kolektívnej správy práv,  
h) zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv 

vrátane zásad riadenia rizík,  
i) zoznam dohôd o zastúpení a názov organizácie kolektívnej správy, s ktorou 

organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o zastúpení,  
j) osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien,  
k) postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176,  
l) výročnú správu,  
m) zoznam nositeľov práv zastupovaných podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej 

republiky a ich počet,  
n) zoznam organizácií kolektívnej správy, s ktorými organizácia kolektívnej správy 

uzavrela dohodu o spoločnej správe.  
 

Vzhľadom na povahu splnenia povinnosti podľa § 181 Autorského zákona, ktorou je 
zverejnenie údajov na webovom sídle, bolo možné vykonať dohľad aj bez poskytnutia 
súčinnosti účastníka konania, a to preskúmaním webového sídla účastníka konania 
www.ozis.sk.  

  

Ministerstvo v rámci výkonu dohľadu zistilo, že ku dňu 12.07.2021, t. j. ku dňu výkonu 
dohľadu, účastník konania vôbec nezverejnil na svojom webovom sídle informácie, 

ktoré vyžaduje § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona, a to: 

1. vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1, 
2. sadzobník odmien, 
3. zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy 

práv, 
4. zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby 

kolektívnej správy práv, 
5. zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv 

vrátane zásad riadenia rizík, 
6. zoznam dohôd o zastúpení a názov OKS, s ktorou OKS uzavrela dohodu o 

zastúpení, 
7. osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien, 
8. postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176, 
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9. výročnú správu. 
  

 

Na základe uvedených skutočností ministerstvo začalo voči účastníkovi konania správne 
konanie č. k. MK-6454/2021-214/17794 z vlastného podnetu a listom č. MK-6454/2021-

214/17794 zo dňa 06.08.2021 (ďalej len „Upovedomenie“) doručovaným účastníkovi 
konania prostredníctvom elektronickej podateľne do elektronickej schránky účastníka 
konania oznámilo účastníkovi konania začatie správneho konania z vlastného podnetu vo 
veci podozrenia z porušenia povinnosti podľa § 181 Autorského zákona a zároveň podľa 
§ 33 ods. 2 Správneho poriadku ministerstvo vyzvalo účastníka konania, aby sa v lehote 

do 10 dní od doručenia Upovedomenia vyjadril k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich 
zistenia, prípadne navrhol ich doplnenie. Ministerstvo účastníka konania zároveň 
upozornilo, že ak vyjadrenie účastníka konania k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich 

zistenia, prípadne ich doplnenie nebudú ministerstvu doručené v stanovenej lehote, 
ministerstvo bude ďalej konať v predmetnej veci aj bez vyjadrenia účastníka konania, a 
to za účelom vydania rozhodnutia v správnom konaní. Ministerstvo účastníka konania 

takisto upozornilo, že podľa § 156 ods. 5 Autorského zákona, ak ministerstvo zistí, že 
OKS porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, uloží OKS sankciu, ktorou je 
upozornenie na porušenie tohto zákona. V upozornení na porušenie tohto zákona 
ministerstvo určí primeranú lehotu na nápravu, ktorá nesmie byť dlhšia ako šesť 
mesiacov. 

 

Dňa 27.08.2021 ministerstvo prijalo elektronickú doručenku od účastníka konania, na 
základe ktorej bolo preukázané doručenie Upovedomenia účastníkovi konania. V zmysle 

§ 27 ods. 2 Správneho poriadku sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehota v trvaní 10 dní od doručenia Upovedomenia, ktorú 
poskytlo ministerstvo účastníkovi konania na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, 

k spôsobu ich zistenia, prípadne k návrhu ich doplnenia, tak začala plynúť dňa 
28.08.2021 a plynula do 06.09.2021. Dňa 06.09.2021 bolo ministerstvu prostredníctvom 
elektronickej podateľne doručené vyjadrenie právnej zástupkyne účastníka konania, 

advokátky Mgr. Silvie Moravčíkovej, so sídlom Advokátskej kancelárie Mikulášska 29, 
811 01 Bratislava, IČO: 52012824, zapísanej v zozname advokátov SAK pod č. 1764 

(ďalej len „právna zástupkyňa účastníka konania“), k správnemu konaniu vo veci 
podozrenia z porušenia povinnosti podľa § 181 Autorského zákona (ďalej len 
„Vyjadrenie“). V rámci tohto Vyjadrenia účastník konania uznal, že minimálne v období 
od 12.07.2021 neboli na webovom sídle účastníka konania zverejnené všetky informácie, 
ktoré je v zmysle § 181 Autorského zákona účastník konania povinný mať na svojom 
webovom sídle zverejnené. Účastník konania túto skutočnosť odôvodnil prípravou 
nového portálového riešenia pre správu jeho agendy, z dôvodu ktorej zrejme 
nedopatrením zostala v prevádzke stará verzia jeho webového sídla. Podľa Vyjadrenia 
účastníka konania mal byť nový portál čo najskôr uvedený do prevádzky. Účastník 
konania vo Vyjadrení požiadal ministerstvo o prihliadnutie k uvedeným skutočnostiam 
a o zastavenie správneho konania vo veci podozrenia z porušenia povinnosti podľa § 181 
Autorského zákona. Webové sídlo účastníka konania www.ozis.sk bolo následne už 

prakticky úplne nefunkčné, úvodná stránka obsahovala iba základné informácie 
o účastníkovi konania a informáciu týkajúcu sa prebiehajúcich prác na sprevádzkovaní 
novej verzie portálu. Tento stav pretrvával minimálne od 14.09.2021 až do 18.10.2021. 

Účastník konania má pritom povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle informácie 
v zmysle § 181 Autorského zákona už od 01.01.2016, teda odo dňa účinnosti nového 
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Autorského zákona. Ministerstvo žiadosti o zastavenie konania nevyhovelo. Účelom 
ustanovenia o povinnom zverejňovaní údajov je zabezpečenie transparentnosti výkonu 
kolektívnej správy. Dostupnosť informácií na webovom sídle účastníka konania sa počas 
trvania správneho konania č. k. MK-6454/2021-214/17794 ešte zhoršila, a preto 

ministerstvo trvalo na čo najskoršej náprave protiprávneho stavu.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností ministerstvo dospelo k záveru, že účastník 
konania nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z  § 181 Autorského zákona, keď 
v čase od 12.07.2021 minimálne do 18.10.2021 na svojom webovom sídle nezverejnil 
informácie v zákonom ustanovenom rozsahu. 

 

Na základe vyššie uvedeného vydalo ministerstvo dňa 19.10.2021 rozhodnutie č. MK-

6454/2021-214/22233 (ďalej len „Rozhodnutie“), ktorým uložilo účastníkovi konania 

sankciu podľa § 156 ods. 5 Autorského zákona a ktorým upozornilo účastníka konania na 
porušenie  § 181 Autorského zákona, ktorého sa dopustil tým, že v období od 12.07.2021 

do vydania Rozhodnutia na území Slovenskej republiky  
 

I. vôbec nezverejnil na svojom webovom sídle informácie v rozsahu podľa § 181 
písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona, a to: 

1. vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1, 
2. sadzobník odmien, 
3. zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej 

správy práv, 
4. zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby 

kolektívnej správy práv, 
5. zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv 

vrátane zásad riadenia rizík, 
6. zoznam dohôd o zastúpení a názov organizácie kolektívnej správy, s ktorou 

organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o zastúpení, 
7. osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien, 
8. postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176, 
9. výročnú správu. 
  

a zároveň ministerstvo v Rozhodnutí určilo účastníkovi konania lehotu 14 dní odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia na nápravu protiprávneho stavu, a 
teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l)  Autorského 
zákona. Túto lehotu ministerstvo považovalo za dostatočnú s ohľadom na charakter 

požadovaného splnenia povinnosti – doplnenie informácií na webovom sídle účastníka 
konania a aj s ohľadom na to, že túto povinnosť má účastník konania už od 01.01.2016, 
teda od účinnosti nového Autorského zákona. 

 

Rozhodnutie bolo zaslané prostredníctvom elektronickej podateľne do elektronickej 
schránky právnej zástupkyne účastníka konania. Dňa 08.12.2021 ministerstvo prijalo 

elektronickú doručenku od právnej zástupkyne účastníka konania, na základe ktorej bolo 
preukázané doručenie Rozhodnutia právnej zástupkyni účastníka konania. Účastník 
konania v zákonom stanovenej lehote nepodal rozklad, v dôsledku čoho toto 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2021. V zmysle § 27 ods. 2 Správneho 
poriadku sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. Lehota v trvaní 14 dní od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia, ktorú 
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poskytlo ministerstvo účastníkovi konania na nápravu protiprávneho stavu, a 
teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l)  Autorského 
zákona, tak začala plynúť dňa 25.12.2021 a plynula do 07.01.2022. Rozhodnutie 

nadobudlo vykonateľnosť dňa 08.01.2022.  
 

Účastník konania do uplynutia vyššie uvedenej lehoty na nápravu protiprávneho stavu, a 
teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského 
zákona, neuskutočnil na svojom webovom sídle nijaké zmeny, to znamená, že webové 
sídlo účastníka konania www.ozis.sk bolo ku dňu 18.01.2022 stále nefunkčné, úvodná 
stránka naďalej obsahovala iba základné informácie o účastníkovi konania a informáciu 
týkajúcu sa prebiehajúcich prác na sprevádzkovaní novej verzie portálu. Z uvedeného 
vyplýva, že účastník konania počas ministerstvom stanovenej lehoty na nápravu 
protiprávneho stavu, a teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), 
k), a l) Autorského zákona, túto nápravu nevykonal a nesplnil svoju povinnosť, ktorá 
mu vyplýva z § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona.  

 

Na základe uvedených skutočností ministerstvo začalo voči účastníkovi konania ďalšie 
správne konanie č. k. MK-2594/2022-214/924 z vlastného podnetu a listom č. MK-

2594/2022-214/924 zo dňa 18.01.2022 (ďalej len „Oznámenie“) doručovaným 
účastníkovi konania prostredníctvom elektronickej podateľne do elektronickej schránky 
účastníka konania oznámilo účastníkovi konania začatie správneho konania z vlastného 
podnetu vo veci odňatia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv podľa § 153 
Autorského zákona a zároveň podľa § 33 ods. 2 Správneho poriadku ministerstvo 
vyzvalo účastníka konania, aby sa v lehote do 10 dní od doručenia Oznámenia vyjadril 

k podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhol ich doplnenie. 
Ministerstvo účastníka konania zároveň upozornilo, že ak vyjadrenie účastníka konania k 
podkladom rozhodnutia, k spôsobu ich zistenia, prípadne ich doplnenie nebudú 
ministerstvu doručené v stanovenej lehote, ministerstvo bude ďalej konať v predmetnej 
veci aj bez vyjadrenia účastníka konania, a to za účelom vydania rozhodnutia v správnom 
konaní. Ministerstvo účastníka konania takisto upozornilo, že podľa § 156 ods. 6 
Autorského zákona, ak OKS v lehote určenej v upozornení na porušenie tohto zákona 
nevykoná nápravu podľa rozhodnutia ministerstva alebo ak v tejto lehote poruší 
akúkoľvek povinnosť, ktorá podlieha dohľadu, ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí 
oprávnenia tejto OKS. Ministerstvo účastníka konania rovnako upozornilo, že podľa       
§ 153 ods. 3 Autorského zákona môže ministerstvo rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak 
OKS porušila povinnosť, ktorá podlieha dohľadu. 
 

Dňa 05.02.2022 ministerstvo prijalo elektronickú doručenku od účastníka konania, na 
základe ktorej bolo preukázané doručenie Oznámenia účastníkovi konania. V zmysle      

§ 27 ods. 2 Správneho poriadku sa do lehoty nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty. Lehota v trvaní 10 dní od doručenia Oznámenia, ktorú 
poskytlo ministerstvo účastníkovi konania na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia, 

k spôsobu ich zistenia, prípadne k návrhu ich doplnenia, tak začala plynúť dňa 
06.02.2022 a plynula do 15.02.2022. Ministerstvu nebolo v stanovenej lehote doručené 

žiadne vyjadrenie od účastníka konania, a preto ministerstvo ďalej konalo v predmetnej 

veci aj bez vyjadrenia účastníka konania, a to za účelom vydania rozhodnutia v správnom 
konaní.  
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Voči účastníkovi konania už boli vedené obdobné správne konania aj v roku 2017 

a v roku 2019. V rámci prvého spomínaného správneho konania ministerstvo vydalo 
rozhodnutie č. MK-2495/2017-232/10150, ktorým účastníka konania upozornilo podľa   
§ 156 ods. 5 Autorského zákona na porušenie § 181 Autorského zákona, ktorého sa 
dopustil tým, že v období od 27.2.2017 do vydania rozhodnutia č. MK-2495/2017-

232/10150 na území Slovenskej republiky nezverejnil na svojom webovom sídle 
informácie v rozsahu podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona. 

Ministerstvo vtedy účastníkovi konania určilo lehotu 60 dní odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia č. MK-2495/2017-232/10150 na nápravu protiprávneho 
stavu, a teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) 

Autorského zákona. Účastník konania v ministerstvom stanovenej lehote nápravu 
nevykonal. V rámci druhého spomínaného správneho konania ministerstvo vydalo 

rozhodnutie č. MK-3518/2019-222/10894, ktorým účastníka konania znovu upozornilo 

podľa § 156 ods. 5 Autorského zákona na porušenie § 181 Autorského zákona, ktorého 
sa dopustil tým, že v období od 14.06.2019 do vydania rozhodnutia č. MK-3518/2019-

222/10894 na území Slovenskej republiky vôbec nezverejnil na svojom webovom sídle 
informácie v rozsahu podľa § 181 písm. b), c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona 

a takisto nesprávne zverejnil na svojom webovom sídle informáciu podľa § 181 písm. d) 

Autorského zákona. Ministerstvo vtedy účastníkovi konania určilo lehotu 30 dní odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. MK-3518/2019-222/10894 na nápravu 
protiprávneho stavu, a teda splnenie povinnosti podľa § 181 písm. b), c), d), f), g), h), i), 

j), k), a l)  Autorského zákona. Účastník konania v ministerstvom stanovenej lehote 

nápravu nevykonal, čo nakoniec viedlo k novému vykonaniu dohľadu zo strany 

ministerstva a k začatiu nového správneho konania č. k. MK-6454/2021-214/17794. 

 

Ku dňu 21.02.2022 bolo webové sídlo účastníka konania www.ozis.sk síce funkčné, ale 
účastník konania na ňom neuskutočnil vôbec nijaké zmeny, teda jeho webové sídlo je 
v rovnakom stave, v akom bolo dňa 12. 07. 2021 v čase výkonu dohľadu. Na webovom 
sídle účastníka konania aj naďalej absentujú informácie v rozsahu podľa § 181 písm. b), 
c), f), g), h), i), j), k), a l) Autorského zákona, pre ktoré mu bola Rozhodnutím č. MK-

6454/2021-214/22233 uložená sankcia podľa § 156 ods. 5 Autorského zákona a ktorým 

bol účastník konania upozornený na porušenie § 181 Autorského zákona. Účastník 
konania si teda stále nesplnil svoju povinnosť, a to aj napriek tomu, že túto povinnosť 
zverejniť na svojom webovom sídle informácie v zmysle § 181 Autorského zákona má 
už od 01.01.2016, teda odo dňa účinnosti nového Autorského zákona a že boli voči nemu 
v tejto súvislosti vedené už dve správne konania, v rámci ktorých bol vždy ministerstvom 

upozornený na porušenie svojej povinnosti vyplývajúcej z § 181 Autorského zákona 
a bola mu vždy zo strany ministerstva poskytnutá dostatočná lehota na nápravu 
protiprávneho stavu. K náprave protiprávneho stavu zo strany účastníka konania však 
nedošlo. 
 

Účelom ustanovenia o povinnom zverejňovaní údajov podľa § 181 Autorského zákona je 

zabezpečenie transparentnosti výkonu kolektívnej správy, ktoré vyplýva aj zo smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv a práv 
súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na 

hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu, ktorej ustanovenia sú 
transponované do Autorského zákona. Recitál 34 uvedenej smernice uvádza, že „S 
cieľom prehĺbiť dôveru nositeľov práv, používateľov a ostatných organizácií kolektívnej 
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správy k spravovaniu práv organizáciami kolektívnej správy by sa každá organizácia 
kolektívnej správy mala riadiť osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa transparentnosti.“ 
Recitál 35 uvedenej smernice taktiež zdôrazňuje, že „Každá organizácia kolektívnej 
správy by takisto mala zverejňovať informácie o svojej štruktúre a spôsobe vykonávania 
svojich činností, a to predovšetkým o svojom štatúte a všeobecnej politike týkajúcej sa 
poplatkov za správu, zrážok a sadzieb.“ Recitál 36 uvedenej smernice ďalej v tomto 

duchu pokračuje, že „S cieľom zaistiť, aby nositelia práv mali možnosť monitorovať a 
porovnávať príslušný výkon organizácií kolektívnej správy, by tieto organizácie mali 
zverejňovať výročné správy o transparentnosti, ktoré budú obsahovať porovnateľné 
finančné informácie po uskutočnenom audite špecifické pre ich činnosti. Organizácie 
kolektívnej správy by mali takisto zverejňovať osobitné výročné správy tvoriace súčasť 
výročnej správy o transparentnosti, o použití súm určených na sociálne, kultúrne a 
vzdelávacie služby.“ OKS by teda mali byť transparentné so zreteľom na nositeľov práv, 

používateľov, ostatné OKS, ako aj so zreteľom na celú širokú verejnosť. OKS sú povinné 
sprístupniť určitý druh informácií iba priamo nositeľom práv, iným OKS, prípadne na 

požiadanie aj používateľom. Informácie poskytované zo strany OKS v zmysle § 181 
Autorského zákona majú byť prístupné celej verejnosti, preto Autorský zákon obsahuje 
minimálny rozsah informácií, ktoré je OKS povinná zverejniť na svojom webovom sídle. 

Jedným z cieľov zabezpečenia transparentnosti výkonu kolektívnej správy je aj to, aby 

nositelia práv, používatelia a aj celá verejnosť mali možnosť monitorovať a porovnávať 
príslušný výkon kolektívnej správy práv zo strany OKS. Ministerstvo za účelom 
zabezpečenia transparentnosti výkonu kolektívnej správy pravidelne uskutočňuje nad 

OKS dohľad preverovaním plnenia povinností OKS a vedie voči OKS správne konania 

s cieľom túto transparentnosť zabezpečiť v prípade, ak si OKS svoje povinnosti 
vyplávajúce im z ustanovení Autorského zákona riadne neplnia. Bez splnenia povinnosti 

OKS podľa § 181 Autorského zákona nie je možné transparentnosť výkonu kolektívnej 
správy vo vzťahu k verejnosti iným spôsobom zabezpečiť.  

 

Recitál 26 vyššie citovanej smernice taktiež uvádza, že „je dôležité, aby organizácia 
kolektívnej správy postupovala pri vyberaní, spravovaní a prideľovaní týchto príjmov s 
maximálnou starostlivosťou.“ Ministerstvu sú okrem iného z vlastnej činnosti známe 
viaceré sťažnosti nositeľov práv a používateľov, ktoré však s ohľadom na ich povahu 

individuálnych dvojstranných vzťahov neboli predmetom správneho konania pre 
porušenie dohľadovaných povinností v rozpätí § 155 ods. 1 Autorského zákona. 
Účastníkovi konania však bola pri riešení uvedených sťažností a pri vykonávaní dohľadu 
zo strany ministerstva niekoľkokrát uložená poriadková pokuta za to, že ministerstvu 
neposkytol požadované informácie, podklady a súčinnosť potrebné na výkon dohľadu 
nad výkonom kolektívnej správy práv týkajúce sa výkonu kolektívnej správy práv vo 
vzťahu k zastupovaným nositeľom práv. Ide napríklad o rozhodnutie č. MK- 452/2016-

230/179 týkajúce sa výkonu kolektívnej správy práv vo vzťahu k výkonnému umelcovi  
Robertovi Grigorovovi, rozhodnutie č. MK-514/2016-230/7357 týkajúce sa výkonu 
kolektívnej správy práv vo vzťahu k zastupovanému dedičovi majetkových práv 

Jaroslavovi Dóczymu po zomrelom nositeľovi práv, výkonnom umelcovi Jozefovi 

Dóczym alebo rozhodnutie č. MK-499/2016-230/329 týkajúce sa výkonu kolektívnej 
správy práv vo vzťahu k zastupovanej dedičke majetkových práv Alene Duchoňovej po 
zomrelom nositeľovi práv, výkonnom umelcovi Karolovi Duchoňovi. Z uvedeného 
vyplýva, že účastník konania si dlhodobo neplnil ani ďalšie povinnosti, ktoré mu boli 
stanovené Autorským zákonom. 
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S ohľadom na dlhodobé neplnenie povinnosti podľa § 181 Autorského zákona zo strany 
účastníka konania ministerstvo dospelo k rozhodnutiu, ktorým sa rozhodlo účastníkovi 
konania odňať oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv.  
 

V zmysle § 153 ods. 4 Autorského zákona v rozhodnutí o odňatí oprávnenia ministerstvo 
určí lehotu, počas ktorej je OKS, ktorej bolo oprávnenie odňaté, povinná vysporiadať 
svoje záväzky tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo porušeniu práv a oprávnených záujmov 
ňou zastupovaných nositeľov práv a osôb podľa § 165 ods. 1 Autorského zákona, ktorí 
s ňou uzavreli zmluvy; lehota určená ministerstvom nesmie byť kratšia ako šesť 
mesiacov a dlhšia ako jeden rok odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí oprávnenia. 

Ministerstvo v tomto rozhodnutí o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv 
určilo účastníkovi konania lehotu v trvaní 9 mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia 
o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv. Táto lehota sa nachádza uprostred 
rozmedzia stanoveného Autorským zákonom a ministerstvo ju považuje za dostatočnú 
s ohľadom na počet nositeľov práv zastupovaných účastníkom konania. Vzhľadom na to, 
že v rovnakých odboroch povinnej kolektívnej správy existuje na území Slovenskej 
republiky aj iná organizácia kolektívnej správy schopná prevziať zastupovanie týchto 
nositeľov práv, malo by dôjsť k minimálnemu ohrozeniu práv zastupovaných nositeľov 
práv a kontinuity výkonu kolektívnej správy v daných odboroch.  
 

Na základe vyššie uvedených skutočností ministerstvo dospelo k záveru, že sú splnené 
zákonné podmienky stanovené Autorským zákonom na odňatie oprávnenia na výkon 
kolektívnej správy práv účastníkovi konania podľa § 153 ods. 3 v spojení s § 156 ods. 6 
Autorského zákona.   

 

Na základe posúdenia obsahu spisu a jednotlivých dôkazov, každého jednotlivo a 
všetkých v ich vzájomnej súvislosti, ministerstvo rozhodlo tak, ako je to uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia o odňatí oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv. 

 

 
 

Poučenie:  Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať v zmysle § 61 ods. 1 
Správneho poriadku rozklad v lehote do 15 dní od jeho doručenia 
na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – sekcia kreatívneho 
priemyslu. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

 Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa ustanovenia   
§ 177 a nasl. Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadneho 
opravného prostriedku (rozkladu). 

 

 

Radoslav Kutaš 

(elektronický podpis) 

   štátny tajomník I 
 

 

 

Rozhodnutie sa vyhotovuje výlučne v elektronickej podobe s autorizáciou platným 
mandátnym certifikátom. 
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