
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
(sněmovní tisk č. 694) 

 
 

 Vláda na své schůzi dne 8. února 2016 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zaujala k němu neutrální stanovisko. 

 

Vláda souhlasí s vhodností zjednodušit obecnou ohlašovací povinnost 

pořadatelů a dodavatelů živých veřejných hudebních produkcí, a tomuto záměru 

odpovídá i obsáhlý návrh novely autorského zákona, který vláda v současné době 

připravuje. Senátní návrh novely autorského zákona v doslovné podobě převzal 

příslušné ustanovení vládou připravovaného návrhu novely, ale doplnil je o konkrétní 

výjimku z ohlašovací povinnosti pro provozovatele a dodavatele živé veřejné 

produkce, pokud budou či byly provozovány pouze výtvory tradiční lidové kultury 

hudební povahy ve smyslu § 3 písm. b) autorského zákona, kde není pravé jméno 

autora obecně známo. Aplikace nové obecné úpravy, uvedené ve vládou 

připravovaném návrhu novely autorského zákona, bude pro pořadatele i dodavatele 

„ryze folklórních“ hudebních produkcí představovat minimální administrativní zátěž – 

v praxi tak bude postačovat zaslat příslušnému kolektivnímu správci stručné 

oznámení o konání produkce a následně obdobně zaslat jednoduchou informaci o 

tom, které konkrétní lidové písně byly předvedeny. Tím bude dostatečně zajištěna 

nezbytná právní jistota všech dotčených subjektů. Kolektivní správce, který je 

povinen vykonávat kolektivní správu svěřených práv odborně a s péčí řádného 

hospodáře, tak bude mít možnost ve své databázi zkontrolovat, že jde skutečně o 

„ryzí“, a tedy nechráněný, folklór a že žádný autor nebude připraven o licenční 

odměnu. Z hlediska právní jistoty pořadatele tak zároveň bude eliminováno riziko, že 

se ukáže, že některá z uvedených folklórních písní ve skutečnosti autora má nebo 
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byla předváděna v autorské úpravě vzniklé ve smyslu § 2 odst. 4 autorského zákona 

zpracováním původního nechráněného výtvoru tradiční lidové kultury. V obou 

případech, neuplynula-li doba ochrany, by totiž mohl být na pořadateli za 

neoprávněné užití chráněného díla uplatněn nárok z titulu bezdůvodného obohacení 

podle § 40 odst. 4 autorského zákona na dvojnásobek licenční odměny. 

 

Vláda je toho názoru, že navrhovanou výjimkou pro folklórní vystoupení 

z obecné ohlašovací povinnosti uživatelů pořádajících živé veřejné hudební produkce 

by shora uvedené pojistky právní jistoty jak nositelů práv a příslušného kolektivního 

správce, tak pořadatelů folklórních vystoupení byly v aplikační praxi podstatně 

narušeny. 

 

Vláda pro úplnost připomíná, že senátní návrh zákona neřeší v důvodové 

zprávě zmíněnou problematiku vybírání neoprávněných odměn. 
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