
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu 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 

(tisk 724) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona přednesl v podrobné rozpravě dne 8. listopadu 2016 

poslanec Petr Bendl. 
 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, 

mládež a tělovýchovu č. 180 z 30. schůze konané dne 21. září 2016 (tisk 724/4) 

 

A1. V Čl. I  se za dosavadní bod 15. vkládají nové body 16., 17., 18., 19. a 20., které znějí: 

 16. V § 25 se odst. 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odst. 4 až 7. 

 

 17. V § 25 dosavadní odstavce 5 a 6 znějí: 

 „(5) Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. e) z poskytování 

rozmnožovacích služeb za úplatu je stanovena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tato osoba je 

povinna předkládat příslušnému kolektivnímu správci vždy souhrnně za kalendářní rok do 31. ledna 

následujícího kalendářního roku informace rozhodné pro stanovení výše této odměny. 

 (6) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) jsou povinny předkládat příslušnému 

kolektivnímu správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí, nejpozději do konce následujícího 

kalendářního měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, zejména o druhu a 

počtu prodaných, dovezených nebo přijatých přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů a 

přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů.“. 

 

 18. V § 25 dosavadní odst. 7 nově zní: 

 (7)  Ministerstvo  kultury  (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou   typy  přístrojů  k 

zhotovování tiskových rozmnoženin,   typy  přístrojů  k  zhotovování  rozmnoženin  záznamů a typy 

nenahraných nosičů záznamů,  z  nichž  se  platí  odměna  podle odstavce 1, a výši  odměny   podle   

typu   přístroje  a  typu nenahraného nosiče záznamů. 

  

 19. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. se bod 3. zrušuje. 

Dosavadní body 4. až 10. se označují jako body 3. až 9.  

 

 20. V  Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. bod 5 zní: 

 „5. Odměna podle § 25 odst. 5 činí: 

a) v prostorách knihoven zapsaných do evidence podle knihovního zákona v závislosti na počtu 

evidovaných uživatelů knihovny 

1. do 500 evidovaných uživatelů 30 Kč měsíčně, 

2. 501 až 1 400 evidovaných uživatelů 100 Kč měsíčně, 

3. 1 401 až 5 000 evidovaných uživatelů 250 Kč měsíčně, 

4. 5 001 až 10 000 evidovaných uživatelů 800 Kč měsíčně, 

5. více než 10 000 evidovaných uživatelů 2 750 Kč měsíčně, 

6. Národní knihovna a Moravská zemská knihovna 10 000 Kč měsíčně. 

b) v prostorách škol a školských zařízení v závislosti na počtu přístrojů určených 

k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý 

přístroj činí 100,- Kč měsíčně, 
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c) v prostorách vysokých škol v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování 

tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý přístroj 400,- 

Kč měsíčně, 

d) v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb zvlášť za každou provozovnu, a 

v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu 

umístěných v těchto prostorách 

1. za 1 přístroj 200 Kč měsíčně, 

2. 2 až 3 přístroje 600 Kč měsíčně, 

-3. 4 až 5 přístrojů 1 600 Kč měsíčně, 

4. více než 5 přístrojů 2 800 Kč měsíčně.“.“. 

 

 21. V příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. se bod 6 zrušuje. Dosavadní body 7 až 9 se 

označují jako body 6 až 8.   

 

A2.  V Čl. I se dosavadní bod 24. zrušuje.  

Následující body se přečíslují 

 

A3. V Čl. I se za dosavadní bod 30. vkládá nový bod 31., který zní: 

 „31. V § 37 odst. 2  se za slovo „autorům“ vkládají slova „a nakladatelům“, dále se za slovo 

„autor“ vkládají slova „a nakladatel“ a dále se slova „knihovny vysokých škol, Národní knihovna 

České republiky (dále jen „Národní knihovna“), Moravská zemská knihovna v Brně, Národní 

technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogická knihovna Komenského, 

Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Knihovna Národního filmového 

archivu“ zrušují. 

Následující body se přečíslují. 

 

A4. V Čl. I se dosavadní bod 41. zrušuje.  

Následující body se přečíslují. 

 

A5. V Čl. I dosavadním bodu 61. se v § 87 na konci odstavce 1 doplňují slova „a na odměnu 

podle § 37 odst. 2“. 

 

A6. V čl. I v bodě 64 v § 97e odst. 2 se slova „uživateli a“ zrušují. 

 

A7. V čl. I v bodě 64 v § 97e odst. 4 se písmeno l) zrušuje.   

 

A8. V Čl. I v dosavadním bodu 64 v § 97h odst. 2 se v druhé větě za slova „výkon kolektivní 

správy“ doplňují slova „práva na užití provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo 

zvukově obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového 

provozování,“. 

 

A9. V Čl. I se v dosavadním bodu 64 v § 98 doplňuje odstavec 7, který zní: 

 „(7) Uživatel je oprávněn zvolit si pro jednání s kolektivním správcem zástupce. Kolektivní 

správce je povinen činit veškerá jednání vůči uživateli prostřednictvím jeho zástupce, pokud 

uživatel kolektivním správci předem písemně oznámil, že je pro všechna jednání s ním zastoupen. 

Tuto povinnost kolektivní správce nemá, pokud zástupci nelze doručovat písemnosti v České 

republice nebo pokud se zástupce jednání vyhýbá nebo jiným způsobem znemožňuje či znesnadňuje 

výkon práv kolektivního správce vůči uživateli“. 

 

A10. V Čl. I v dosavadním bodu 64. v § 98c se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která zní: 

 „Ustanovení věty první, druhé a třetí neplatí pro provozovatele živé veřejné produkce a 

dodavatele živé veřejné produkce, pokud budou či byly provozovány pouze výtvory tradiční lidové 
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kultury povahy hudební ve smyslu § 3 písm. b), kde není pravé jméno autora obecně známo.“. 

 

A11. V Čl. I v dosavadním bodu 64 v § 98d odstavec 1 zní: 

 „(1) Kolektivní správce, popřípadě nositel práv, pro kterého vykonává kolektivní správu, 

nemůže uplatňovat zdržovací nárok ani nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení podle tohoto zákona nebo jinou smluvní nebo zákonem předvídanou sankci z důvodu 

neoprávněného zásahu do kolektivně spravovaného práva nebo ohrožení takového práva, pokud 

uživatel nebo osoba oprávněná hájit zájmy v ní sdružených uživatelů řádně a bez zbytečných 

průtahů vede s příslušným kolektivním správcem v souvislosti s takovým zásahem nebo ohrožením 

práva jednání směřující k uzavření smlouvy vyžadované tímto zákonem nebo sjednání sazebníku 

podle tohoto zákona anebo pokud souhlasí v této souvislosti s využitím prostředníka podle § 101 

nebo mediátora podle zákona o mediaci21) anebo pokud alespoň jednomu z příslušných 

kolektivních správců doručila písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 97h, a to po 

dobu, než bude tento zástupce pověřen. Pokud trvají okolnosti podle věty první, není zásah do 

kolektivně spravovaného práva nebo ohrožení takového práva přestupkem ani správním deliktem 

podle tohoto nebo jiného zákona.“. 

 

A12. V novelizačním bodě 64 v části první hlavě IV v § 98f odstavec 4 zní: 

 „(4) Pokud některá z osob podle odstavce 3 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas dále jen 

„nesouhlasící osoba“), považuje se návrh sazebníku vůči ní za neodsouhlasený; to platí obdobně 

vůči uživatelům v této nesouhlasící osobě sdruženým nebo vůči uživatelům touto osobou 

zastoupených. Vůči ostatním uživatelům se návrh sazebníku považuje za odsouhlasený. Kolektivní 

správce je povinen s nesouhlasící osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího nesouhlasu. 

Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou nesouhlasící osoba a 

dotčený kolektivní správce povinni bez zbytečného odkladu předložit žádost o zprostředkování 

sjednání sazebníku podle § 101. Pokud nedojde ke sjednání sazebníku postupem podle § 101 je 

nesouhlasící osoba anebo kolektivní správce oprávněn podat návrh soudu na rozhodnutí sporu o 

určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku.“. 

Zároveň není důvod k tomu, aby spor blokoval účinnost sazebníku pro ostatní uživatele, kteří proti 

němu nebrojili. Sazebník je tedy platný pro uživatele, kteří s ním nevyjádřili nesouhlas.  

 

A13. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 99e odst. 3 se za slovo „přísluší“ vkládají slova „50% 

autorům (z toho“  a dále se na konci odstavce doplňují slova „ ) a 50% nakladatelům“. 

 

A14. V Čl. I v bodě 64 v § 104b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) Nezávislý správce práv je povinen do 15 dnů ode dne obdržení informace o přiděleném 

evidenčním čísle podle odstavce 3 písemně sdělit kolektivnímu správci, který vykonává kolektivní 

správu týchž práv ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a jde-li o dílo, k témuž druhu díla, pro které 

nositele práv a pro které předměty ochrany bude spravovat svěřená práva. Toto sdělení je po 

doručení příslušnému kolektivnímu správci považováno za projev vůle všech nositelů práv, jejichž 

práva nezávislý správce práv spravuje, vyloučit účinky hromadné smlouvy podle § 97e.“ 

Dosavadní odstavce 4 až 5 se označují jako odstavce 5 až 6. 

 

A15. V Čl. I v bodě 69 v § 105bb odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a 5“. 

 

A16. V Čl. I se za dosavadní bod 74. vkládá nový bod 75., který zní: 

 „75. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb., se v bodu 8 číslo „0,50“ nahrazuje číslem „2“. 
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 242 z 69. schůze 

konané dne 23. června 2016 (tisk 724/3) 

B1.V Čl. I se v dosavadním bodu 64. v § 98 doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Uživatel je oprávněn zvolit si pro jednání s kolektivním správcem zástupce. Kolektivní správce 

je povinen činit veškerá jednání vůči uživateli prostřednictvím jeho zástupce, pokud uživatel 

kolektivním správci předem písemně oznámil, že je pro všechna jednání s ním zastoupen. Tuto 

povinnost kolektivní správce nemá, pokud zástupci nelze doručovat písemnosti v České republice 

nebo pokud se zástupce jednání vyhýbá nebo jiným způsobem znemožňuje či znesnadňuje výkon 

práv kolektivního správce vůči uživateli“. 

 

B2.V Čl. I v dosavadním bodu 64. v § 98d odstavec 1 zní: 

„(1) Kolektivní správce, popřípadě nositel práv, pro kterého vykonává kolektivní správu, nemůže 

uplatňovat zdržovací nárok ani nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

podle tohoto zákona nebo jinou smluvní nebo zákonem předvídanou sankci z důvodu 

neoprávněného zásahu do kolektivně spravovaného práva nebo ohrožení takového práva, pokud 

uživatel nebo osoba oprávněná hájit zájmy v ní sdružených uživatelů řádně a bez zbytečných 

průtahů vede s příslušným kolektivním správcem v souvislosti s takovým zásahem nebo ohrožením 

práva jednání směřující k uzavření smlouvy vyžadované tímto zákonem nebo sjednání sazebníku 

podle tohoto zákona anebo pokud souhlasí v této souvislosti s využitím prostředníka podle § 101 

nebo mediátora podle zákona o mediaci21) anebo pokud alespoň jednomu z příslušných kolektivních 

správců doručila písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 97h, a to po dobu, než 

bude tento zástupce pověřen. Pokud trvají okolnosti podle věty první, není zásah do kolektivně 

spravovaného práva nebo ohrožení takového práva přestupkem ani správním deliktem podle tohoto 

nebo jiného zákona.“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 8. listopadu 2016 
 

 

C. Poslanec Petr Gazdík 

SD 5054 

C1. V Čl. II se za dosavadní bod 7. doplňuje nový bod 8., který zní:  

„8. Zveřejnil-li kolektivní správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh výše odměn 

nebo návrh způsobu jejich určení (návrh sazebníku), avšak pro období platné po nabytí jeho 

účinnosti, přesahující nárůst sazeb oproti poslednímu předchozímu sazebníku vyšší než trojnásobek 

inflace za období tří úplných kalendářních let předcházející období, pro nějž má platit nová výše 

sazby odměny, je povinen získat pro období po nabytí účinnosti tohoto zákona souhlas Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže. Při posouzení, zda souhlas vydá, Úřad přihlédne zejména ke kritériím 

uvedeným v § 98e odst. 3 a dále k tomu, zda nedochází ke zneužití dominantního postavení 

kolektivního správce v hospodářské soutěži anebo zda nehrozí jiná závažná újma při ochraně 

hospodářské soutěže podle zvláštního předpisux). Do doby, než získá tento souhlas, se lze ve sporu 

vyplývajícím z práva duševní vlastnictvíxx) účinně dovolávat jen sazeb platných v posledním 

předchozím sazebníku odměn, navýšených nejvýše o trojnásobek inflace dle věty první tohoto 

odstavce, ledaže kolektivní správce prokáže, že sazba v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně 

nepřiměřená k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany.“.  

_________________________ 
x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
xx) § 9 odst. 2 písm. g) občanského soudního řadu.“. 
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SD 5205 

C2. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98c se dosavadní odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

C3. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98c se na konci dosavadního odstavce 5 doplňuje věta, 

která zní: „Ustanovení věty první, druhé a třetí neplatí pro provozovatele živé veřejné produkce a 

dodavatele živé veřejné produkce, pokud budou či byly provozovány pouze výtvory tradiční lidové 

kultury povahy hudební ve smyslu § 3 písm. b), kde není pravé jméno autora obecně známo.“. 

 

C4. V Čl. I dosavadním bodu 64. oddíl 5 nově zní:  

„Oddíl 5 

Sazby odměn 

§ 98e 

Obecná ustanovení 

(1) Nestanoví-li sazby odměn vybíraných kolektivními správci tento zákon nebo prováděcí 

předpis k tomuto zákonu, stanoví je sazebník kolektivního správce (dále jen „sazebník“) a jsou vždy 

uvedeny bez daně z přidané hodnoty.  

 (2) Sazby odměn stanovené sazebníkem musí vycházet z objektivních a nediskriminačních 

kritérií a být ve vztahu k těmto kritériím přiměřené.  

 (3) Při stanovení sazeb odměn sazebníkem se přihlédne k účelu, způsobu, rozsahu 

a okolnostem užití předmětu ochrany, zejména:  

a) k tomu, zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné výdělečné činnosti,  

b) k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, který uživatel získá z 

užití nebo v souvislosti s užitím předmětu ochrany,  

c) k charakteru a specifikům místa nebo oblasti, ve které dochází k užití předmětu ochrany,  

d) k četnosti využití ubytovacích prostor, v nichž dochází k užití předmětu ochrany, 

e) k počtu osob, kterým bylo dílo sděleno způsobem podle § 19 a 

f) k hospodářské hodnotě služeb poskytovaných kolektivním správcem. 

(4) Ministerstvo uveřejňuje platné sazebníky na svých internetových stránkách. 

 

§ 98f 

Postup sjednávání sazebníků 

(1) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se 

zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní správce 

návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se 

takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než 

zanedbatelný počet uživatelů, a osobám zastupujícím uživatele podle knihovního zákona19), a vyzve 

je k vyjádření k tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž jim byl 

návrh sazebníku předložen. Ve stejné lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat elektronickými 

prostředky návrh sazebníku spolu se zdůvodněním ministerstvu. Pokud některá z osob vyzvaných 

k vyjádření uplatní písemně v uvedené lhůtě proti tomuto návrhu námitky, je kolektivní správce 

povinen s ní do 2 měsíců důvody těchto námitek projednat. Tím není dotčena možnost využít ke 

sjednávání sazebníků prostředníka podle § 101 a násl. Pokud tato osoba do 1 měsíce po projednání 

připomínek nepodá žádost o zprostředkování podle § 101f odst. 1, nemohou se tato osoba ani 

uživatelé v ní sdružení dovolávat právních účinků omezení odpovědnosti podle § 98d odst. 1.  
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(2) Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než 

trojnásobek inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za období tří úplných po sobě jdoucích 

kalendářních roků předcházejících období, pro něž má platit nová výše sazby odměny, je kolektivní 

správce povinen k postupu podle odstavce 1 získat předchozí souhlas Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Při posouzení, zda souhlas vydá, Úřad přihlédne zejména ke 

kritériím uvedeným v § 98e odst. 3 a dále k tomu, zda nedochází ke zneužití dominantního 

postavení kolektivního správce v hospodářské soutěži anebo zda nehrozí jiná závažná újma při 

ochraně hospodářské soutěže podle zvláštního předpisuˣ). Nezíská-li kolektivní správce požadovaný 

souhlas Úřadu, může navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek stanovených v § 98e odst. 3 

pouze do limitu stanoveného ve větě první.  

_________________________ 
x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

 

D. Poslanec Radek Vondáček 

SD 4814 

D1. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst. 4 nově zní: 

„(4) Pokud některá z osob podle odstavce 3 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas (dále jen 

„nesouhlasící osoba“), považuje se návrh sazebníku vůči ní za neodsouhlasený; to platí obdobně 

vůči uživatelům v této nesouhlasící osobě sdruženým nebo vůči uživatelům touto osobou 

zastoupených. Vůči ostatním uživatelům se návrh sazebníku považuje za odsouhlasený. Kolektivní 

správce je povinen s  nesouhlasící osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího nesouhlasu. 

Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou nesouhlasící osoba a 

dotčený kolektivní správce povinni bez zbytečného odkladu předložit žádost o zprostředkování 

sjednání sazebníku podle § 101. Pokud nedojde ke sjednání sazebníku postupem podle § 101 je 

nesouhlasící osoba anebo kolektivní správce oprávněn podat návrh soudu na rozhodnutí sporu o 

určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku.“. 

 

SD 5206 

(pozměňovací návrh reaguje na pozměňovací návrh č. 5055 poslance Gazdíka a na něj navazující 

pozměňovací návrh poslance Kolovratníka, vztažené ke sněmovnímu tisku 724/0) 

D2.1. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst. 1 nově zní: 

„(1) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se 

zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní správce 

návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se 

takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než 

zanedbatelný počet uživatelů, a osobám zastupujícím uživatele podle knihovního zákona19) a 

uživatelé podle zvláštních právních předpisů nebo osoby je zastupující, a vyzve je k vyjádření k 

tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku 

předložen. Ve stejné lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky návrh 

sazebníku spolu se zdůvodněním ministerstvu. Pokud některá z osob vyzvaných k vyjádření nebo 

uživatel, který́ má s příslušným kolektivním správcem uzavřenu smlouvu podle § 98 odst. 1 písm. 

a) nebo b) pro daný způsob užití předmětu ochrany nebo který́ takovou smlouvu hodlá uzavřít 

uplatní písemně v uvedené lhůtě proti tomuto návrhu námitky, je kolektivní správce povinen s ní do 

2 měsíců důvody těchto námitek projednat. Tím není dotčena možnost využít ke sjednávání 

sazebníků prostředníka podle § 101 a násl. Pokud tato osoba do 1 měsíce po projednání připomínek 

nepodá žádost o zprostředkování podle § 101f odst. 1, nemohou se tato osoba ani uživatelé v ní 

sdružení dovolávat právních účinků omezení odpovědnosti podle § 98d odst. 1. 

______________ 

*) zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.“. 
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D2.2. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst. 2 nově zní: 

„(2) Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než 

míru inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny, je kolektivní 

správce povinen k postupu podle odstavce 1 získat předchozí souhlas Ministerstva kultury (dále jen 

„ministerstvo“). Účastníky řízení o vydání souhlasu jsou kolektivní správce a osoby podle odstavce 

1, které proti zvýšení sazby odměny uplatnily včas námitky. Ministerstvo souhlas nevydá, pokud 

zvýšení sazby odměny nevychází z objektivních a nediskriminačních kritérií nebo pokud není ve 

vztahu k těmto kritériím přiměřené. Při posuzování splnění kritérií podle předchozí věty 

ministerstvo přihlédne zejména ke kritériím uvedeným v § 98e odst. 3. Nezíská-li kolektivní 

správce požadovaný souhlas ministerstva, může navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek 

stanovených v § 98e odst. 3 pouze do limitu stanoveného ve větě první. Míra inflace v roce dle věty 

první je potom přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za 

domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců 

proti průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním 

rokem ČSÚ za rok předcházející. 

____________ 

*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.“. 

 

D2.3. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst. 3 nově zní: 

„(3) Pokud některá z osob podle odstavce 1 uplatnila proti návrhu sazebníku včas písemné 

námitky (dále jen „nesouhlasící osoba“), považuje se návrh sazebníku vůči ní za neodsouhlasený; to 

platí obdobně vůči uživatelům v této nesouhlasící osobě sdruženým nebo jí zastoupeným. Vůči 

ostatním uživatelům se návrh sazebníku považuje za odsouhlasený při splnění podmínky uvedené 

v odstavci 2. Pokud nedojde ke sjednání sazebníku postupem podle odstavce 1, je nesouhlasící 

osoba anebo kolektivní správce oprávněn podat návrh soudu na rozhodnutí sporu o určení sazby 

odměny uvedené v návrhu sazebníku.“.  

 

D2.4. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f se odstavec 4 zrušuje. 
 

 

E. Poslanec Martin Kolovratník 

Upozornění legislativního odboru: 

Některé z níže předložených pozměňovacích návrhů jsou předkládány k pozměňovacím návrhům, 

které však nebyly ve druhém čtení předloženy, jsou pouze vloženy v systému. 

V souladu s platnými právními předpisy lze podávat pozměňovací návrhy pouze k předloženému 

návrhu novely zákona nebo k přijatému usnesení výboru nebo k původnímu textu „otevřeného“ 

zákona anebo k načteným pozměňovacím návrhům ve druhém čtení.  

O takto předložených pozměňovacích návrzích nelze hlasovat. 

 

SD 5193 

(PN k PN posl. Gazdíka 5055 – pouze uložen v systému) 

E1. (14923) nehlasovatelný 

V novelizačním bodě 12 pozměňovacího návrhu 5055 v Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f 

odst. 2 nově zní:  

„(2) Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než míru 

inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny, je kolektivní 

správce povinen k postupu podle odstavce 1 získat předchozí souhlas ministerstva kultury (dále jen 

„ministerstvo“). Při posouzení, zda souhlas vydá, ministerstvo přihlédne zejména ke kritériím 

uvedeným v § 98e odst. 3 a dále k tomu, zda nedochází ke zneužití dominantního postavení 

kolektivního správce v hospodářské soutěži anebo zda nehrozí jiná závažná újma při ochraně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116765)



8 

 

hospodářské soutěže podle zvláštního předpisuˣ). Nezíská-li kolektivní správce požadovaný souhlas 

ministerstva, může navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek stanovených v § 98e odst. 3 pouze 

do limitu stanoveného ve větě první. Míra inflace v roce dle věty první je přírůstek průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní 

změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, 

vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející*). 

____________ 

*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.“. 

 

(PN k PN č. 5055 poslance Gazdíka – pouze uložen v systému) 

E2. (14924) nehlasovatelný 

V novelizačním bodě 12 pozměňovacího návrhu 5055 v Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst.1 

včetně poznámky pod čarou *) nově zní:  
„(1) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se 

zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní správce 

návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se 

takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než 

zanedbatelný počet uživatelů, osobám zastupujícím uživatele podle knihovního zákona19) a 

uživatelé podle zvláštních právních předpisů*) nebo osoby je zastupující, a vyzve je k vyjádření 

k tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku 

předložen. Ve stejné lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky návrh 

sazebníku spolu se zdůvodněním ministerstvu. Pokud některá z osob vyzvaných k vyjádření uplatní 

písemně v uvedené lhůtě proti tomuto návrhu námitky, je kolektivní správce povinen s ní do 2 

měsíců důvody těchto námitek projednat. Tím není dotčena možnost využít ke sjednávání sazebníků 

prostředníka podle § 101 a násl. Pokud tato osoba do 1 měsíce po projednání připomínek nepodá 

žádost o zprostředkování podle § 101f odst. 1, nemohou se tato osoba ani uživatelé v ní sdružení 

dovolávat právních účinků omezení odpovědnosti podle § 98d odst. 1. 

_____________ 

*) zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.“. 

 

(PN k PN č. 4960  poslance Gazdíka – pouze uložen v systému) 

E3. (14925) nehlasovatelný 

V pozměňovacím bodu 2 v Čl. I bodu 64. § 98f nově zní:  

„§ 98f 

Zvláštní ustanovení k sazebníku odměn a jeho závaznosti 

 (1) Právnická osoba sdružující příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud prokáže, že 

sdružuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů. a uživatelé předmětů ochrany podle zvláštních 

právních předpisů x) nebo osoby je zastupující, jsou  oprávněni se u kolektivního správce přihlásit 

za účelem projednání návrhu sazebníku,  

(2) Ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví xx) soud vychází z ministerstvem 

uveřejněného sazebníku anebo v případě jeho nečinnosti oprávněně zveřejněného kolektivním 

správcem, ledaže uživatel nebo osoba povinná k platbě zvláštních odměn prokáže, že sazba 

v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně nepřiměřená k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem 

užití předmětu ochrany. 

(3) Pokud se odvolává kolektivní správce ve sporu vyplývajícím z práva duševního 

vlastnictví na návrh sazebníku, který nebyl uveřejněn ministerstvem anebo v případě jeho nečinnosti 

oprávněně zveřejněn kolektivním správcem, a uplatní-li uživatel či osoba povinná k platbě 

zvláštních odměn námitku neuveřejnění sazebníku ministerstvem, soud k návrhu provede 

dokazování ohledně přiměřenosti výše kolektivním správcem uplatňované sazby. Dospěje-li soud 
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v rozhodnutí k závěru, že sazba dle návrhu sazebníku odměn neuveřejněného ministerstvem je 

nepřiměřená, výši žalované částky přiměřeně sníží, odchylně od § 40 odst. 4 věty druhé. 

_________________________ 

x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

xx) § 9 odst. 2 písm. g) občanského soudního řadu. 

*) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.“. 

 

(PN k PN č. 5055 poslance Gazdíka – pouze uložen v systému) 

E4. (14926) nehlasovatelný 

Novelizační bod 16 pozměňovacího návrhu 5055 se zrušuje.   

 

SD 5194 

(PN k PN č. 4959 poslance Váchy – pouze uložen v systému) 

E5. (14927) nehlasovatelný 

V pozměňovacím bodu 2 v Čl. I bodu 64. § 98f nově zní:  

„§ 98f 

Zvláštní ustanovení k sazebníku odměn a jeho závaznosti 

 (1) Právnická osoba sdružující příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud prokáže, že 

sdružuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů a uživatelé předmětů ochrany podle zvláštních 

právních předpisů x) nebo osoby je zastupující, jsou oprávněni se u kolektivního správce přihlásit za 

účelem projednání návrhu sazebníku,  

(2) Ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictvíxx) soud vychází z ministerstvem 

uveřejněného sazebníku anebo v případě jeho nečinnosti oprávněně zveřejněného kolektivním 

správcem, ledaže uživatel nebo osoba povinná k platbě zvláštních odměn prokáže, že sazba 

v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně nepřiměřená k účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem 

užití předmětu ochrany. 

(3) Pokud se odvolává kolektivní správce ve sporu vyplývajícím z práva duševního 

vlastnictví na návrh sazebníku, který nebyl uveřejněn ministerstvem anebo v případě jeho nečinnosti 

oprávněně zveřejněn kolektivním správcem, a uplatní-li uživatel či osoba povinná k platbě 

zvláštních odměn námitku neuveřejnění sazebníku ministerstvem, soud k návrhu provede 

dokazování ohledně přiměřenosti výše kolektivním správcem uplatňované sazby. Dospěje-li soud 

v rozhodnutí k závěru, že sazba dle návrhu sazebníku odměn neuveřejněného ministerstvem je 

nepřiměřená, výši žalované částky přiměřeně sníží, odchylně od § 40 odst. 4 věty druhé. 

_________________________ 

x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o 

ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.  

xx) § 9 odst. 2 písm. g) občanského soudního řadu. 

*) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.“. 

 

(PN k PN č. 4959 poslance Váchy – pouze uložen v systému) 

E6. (14928) nehlasovatelný 

V čl. II se za dosavadní bod 7. doplňuje nový bod 8., který včetně poznámky pod čarou zní:  

„8. Zveřejnil-li kolektivní správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh výše odměn 

nebo návrh způsobu jejich určení (návrh sazebníku), avšak pro období platné po nabytí jeho 

účinnosti, přesahující nárůst sazeb oproti poslednímu předchozímu sazebníku vyšší než míru 

inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny, je povinen získat 
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pro období po nabytí účinnosti tohoto zákona souhlas ministerstva kultury (dále jen 

„ministerstvo“). Při posouzení, zda souhlas vydá, ministerstvo přihlíží zejména k účelu, způsobu, 

rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany dle § 98 odst. 3, dále zda nedochází ke zneužití 

dominantního postavení kolektivního správce v hospodářské soutěži anebo zda nehrozí jiná 

zásadní újma při ochraně hospodářské soutěže podle zvláštního předpisux). Do doby, než získá 

tento souhlas, se lze ve sporu vyplývajícím z práva duševní vlastnictvíxx) účinně dovolávat jen 

sazeb platných v posledním předchozím sazebníku odměn, navýšených nejvýše o míru inflace v 

roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny dle věty první tohoto 

odstavce. Míra inflace v roce dle věty první je přírůstek průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou 

průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, 

vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející*). 

_______________ 

*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě.“. 

 

SD 5195 

E7. (14929) 

V dosavadním bodu 64. § 97d se doplňuje nový odst. 3, který zní: 

„(3) Pokud kolektivní správce vybere odměnu, nárok na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení i za užití díla nositele práv, kterého nezastupuje či který vůči uživateli a 

příslušnému kolektivnímu správci kolektivní správu pro konkrétní případ nebo pro všechny případy 

vyloučí, je povinen odměnu či vymožený nárok na náhradu škody a na vydání bezdůvodného 

obohacení nositeli práv předat v termínech a výši, jako by jej zastupoval.“. 

 

E8. (14929) 

V dosavadním bodu 64. § 97e se doplňuje nový odst. 6, který zní: 

„(6) Pokud kolektivní správce vybere odměnu, nárok na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení i za užití díla nositele práv, kterého nezastupuje či který vůči uživateli a 

příslušnému kolektivnímu správci kolektivní správu pro konkrétní případ nebo pro všechny případy 

vyloučí, je povinen odměnu či vymožený nárok na náhradu škody a na vydání bezdůvodného 

obohacení nositeli práv předat v termínech a výši, jako by jej zastupoval.“. 

 

E9. (14930) 

Za dosavadní bod 4. se vkládá nový bod 5., který zní: 

„5. V §3 písm. b) se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písm. c), které zní: 

„c) dílo, které nezpochybnitelným způsobem výhradní vlastník práv k užití díla výslovně vyloučil z 

ochrany dle tohoto zákona nebo definoval jiné, smluvní podmínky jeho ochrany a užití. 

 

Veřejně přístupný a nezpoplatněný rejstřík děl s identifikací autora, vlastníka práv a jím zvolenými 

podmínkami ochrany a šíření těchto děl zřizuje a spravuje ministerstvo kultury ČR. Vyhlášku k 

provedení tohoto ustanovení vydá ministerstvo kultury ČR do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona. 

Rejstřík musí obsahovat dokument, jakým k danému dni výhradní vlastník práv projevil 

nezpochybnitelným způsobem svou vůli, způsob, jakým vlastník práv definoval smluvní podmínky 

ochrany a užití díla, jednoznačnou identifikaci autora a vlastníka práv, identifikaci díla a vysvětlení 

pojmů. Rejstřík musí být vedený v českém jazyce, musí být přístupný sítí elektronických 

komunikací, a to i ve formátu strojově čitelných otevřených dat. 

 

Pokud je jednoznačná identifikace způsobu šíření nedílnou a nezměnitelnou součástí díla, odlišnou 

od ochrany, kterou nabízí autorský zákon, má se zato, že se postupuje podle tohoto ustanovení, i 

když dílo v databázi uvedeno není. Uživatel díla je pak vázán podmínkami, definovanými autorem 

nebo výhradním vlastníkem práv k užití v díle samém. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=116765)



11 

 

Odpovědnost za škodu neúplným nebo nepravdivým prohlášením výhradního vlastníka práv nese 

osoba, která se prohlásila za výhradního vlastníka práv, odpovědnost za škodu vzniklou vlastníkovi 

práv nedodržením podmínek užití díla nese uživatel, a to podle občanského zákoníku.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

E10. (14931) 

V Čl. I se za dosavadní bod 26 vkládá nový bod 27, který zní: 

„27. § 33 včetně poznámky pod čarou nově zní: 

„§ 33 

Užití díla ve vlastnictví či ve veřejném prostoru 

 

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo, jehož hmotný substrát je v jeho 

vlastnictví nebo dílo, trvale umístěné ve veřejném prostoru, v prostoru bezplatně přístupném široké 

veřejnosti či na místě, které je z prostoru přístupného veřejnosti viditelné, jeho zaznamenáním 

kresbou, malbou nebo grafikou, filmem, fotografií nebo postupem podobným filmu či fotografii 

nebo postupem digitálního prostorového modelování k tvorbě vlastního díla a jeho užití. Je-li to 

opodstatněné účelem záznamu a významem zaznamenaného díla a lze-li to spravedlivě požadovat, 

je povinen uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se 

dílo uvádí na veřejnost, název díla a umístění.  

 

(2) Pro záznam díla filmem, fotografií nebo postupem podobným filmu, fotografii či 

postupem digitálního prostorového modelování za účelem fotorealistického prostorového 

modelování krajiny, objektů či budov je povoleno využít vzdušný prostor nad pozemkem v 

soukromém vlastnictví za podmínek, které stanoví zvláštní právní předpis*). 

 

(3) Autorovi díla zaznamenaného kresbou, malbou nebo grafikou, filmem, fotografií nebo 

postupem podobným filmu či fotografii nebo postupem digitálního prostorového modelování dle 

odst. 1 nepřísluší za takové užití odměna a nemůže se domáhat ani náhrady škody z bezdůvodného 

obohacení. 

 

(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou, zaznamenání veřejného představení dramatického, hudebně 

dramatického či hudebního díla nebo výkonu či na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny 

samotného díla, a to ani z dat digitálního prostorového modelování. 

____________ 

*) Povolení k létání podle § 52, Povolení k provozování leteckých prací podle § 73, Povolení k 

provozování leteckých činností pro vlastní potřebu podle § 76 zákona 49/1997 Sb. o civilním 

letectví.“.“. 

 

E11. (14932) 

V Čl. I dosavadním bodu 64 § 98e odstavci 1 se slova „nebo prováděcí předpis k tomuto zákonu“ 

zrušují. 

 

E12.(14932) 

V Čl. I dosavadním bodu 64 v § 98e se odstavec 4 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.  

 

E13. (14933) 

V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst. 2 až 4 včetně poznámky pod čarou *) nově znějí:  
„(2) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se 

zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní správce 

návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se 
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takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než 

zanedbatelný počet uživatelů, a osobám zastupujícím uživatele podle knihovního zákona19) a 

uživatelé podle zvláštních právních předpisů*) nebo osoby je zastupující, a vyzve je k vyjádření k 

tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku 

předložen. Ve stejné lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky tento 

návrh sazebníku spolu se zdůvodněním ministerstvu.  

 

(3) Návrh sazebníku se považuje za odsouhlasený, pokud s ním žádná z osob, jimž byl 

předložen podle odstavce 2, ani žádný uživatel, který má s příslušným kolektivním správcem 

uzavřenu smlouvu podle § 98 odst. 1 písm. a) nebo b) pro daný způsob užití předmětu ochrany nebo 

který takovou smlouvu hodlá uzavřít, ve lhůtě do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mu 

byl návrh sazebníku předložen nebo v němž byl tento návrh uveřejněn podle odstavce 2, písemně 

nevyjádří nesouhlas. Kolektivní správce je povinen sazebník spolu se zdůvodněním do 15. října 

kalendářního roku uveřejnit na svých internetových stránkách a zároveň jej zaslat elektronickými 

prostředky ministerstvu.  

 

(4) Pokud některá z osob podle odstavce 3 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas, je 

kolektivní správce povinen s touto osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího nesouhlasu. 

Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou tato osoba, pokud 

sdružuje nebo zastupuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů, či uživatelé podle zvláštních 

právních předpisů*) nebo osoby je zastupující a dotčený kolektivní správce povinni bez zbytečného 

odkladu předložit žádost o zprostředkování sjednání sazebníku podle § 101. Dojde-li s využitím 

některého z uvedených postupů ke sjednání sazebníku, je kolektivní správce povinen bez 

zbytečného odkladu sazebník uveřejnit na svých internetových stránkách. 

______________ 

*) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase.“. 

 

E14. (14934) 

V Čl. I dosavadní bod 23. nově zní: 

„23. § 30 nově zní: 

„§ 30 

Volná užití 

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje 

a) užití či vytvoření záznamu, rozmnoženiny či napodobeniny díla pro osobní potřebu fyzické 

osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, 

b) užití či vytvoření záznamu, rozmnoženiny či napodobeniny díla pedagogem, žákem školy či 

studentem vyšší odborné školy nebo vysoké školy pro účely výuky a prezentace jejích výsledků 

c) užití rozmnoženiny díla při léčbě či terapii pacientů ve státem registrovaném zdravotnickém 

zařízení či terapii klientů sociálního zařízení, 

d) užití rozmnoženiny díla při vědecké činnosti zaměstnancem vysoké školy, univerzity, vědecké 

či výzkumné instituce, 

jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu. 

 

(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro vlastní osobní potřebu, pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby či účel 

výuky dílo užije či zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Záznam, rozmnoženina 

nebo napodobenina díla nesmí být použita k jinému účelu než uvedenému v odst. 1 a musí být jako 

rozmnoženina nebo napodobenina zřetelně označena. 
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(3) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro vlastní osobní potřebu, pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví 

rozmnoženinu díla jako záložní kopii za účelem ochrany originálu před poškozením nebo zničením, 

pokud nabyvatel rozmnoženiny vlastní práva k užití originálu díla. 

 

(4) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro vlastní osobní potřebu, pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby pořídí 

záznam zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu, rozhlasového programu, televizního 

pořadu při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) pokud pak následně tento 

záznam použije pouze k přehrání v jiný čas, než byl čas vysílání, provozování ze záznamu nebo 

přenosu. 

 

(5) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny 

či napodobeniny díla architektonického stavbou pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. 

 

(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavci 1 až 4 dotčena.“.“. 

 

E15.(14934) 

V Čl. I se za dosavadní bod 25. vkládá nový bod 26., který zní: 

„26. Za §30b se vkládá nový §30c, který včetně nadpisu zní: 

„§ 30c 

Tradiční lidové dílo 

Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití díla tradičního lidového, které nesplňuje 

definici §3 písm. b) pro výtvor tradiční lidové kultury. 

a) Tradiční lidové dílo je hudební skladba, píseň, báseň, text či notový záznam nápěvu či aranžmá 

pro jednotlivé nástroje, nebo jiné dílo vztahující se k tradiční lidové kultuře či tradičnímu 

řemeslnému postupu; v českém jazyce nebo jeho nářečích, případně v jazyce národnostní 

menšiny, užívaných na území ČR; vytvořené na území ČR; splňující atributy autorského díla 

dle § 2; od jehož prvního uveřejnění dle §4 uplynulo nejméně 30 let; u něhož dnes široké 

veřejnosti není znám autor díla nebo jeho součásti (vizuální podoby, zpracování materiálu, 

postupu výroby, textu nebo nápěvu, notového či kytarového záznamu nápěvu nebo aranžmá pro 

jednotlivé nástroje) a které je vedeno ve veřejně přístupném rejstříku, který je zřízen k evidenci, 

zachování a ochraně národní kultury dle tohoto zákona.“ 

b) Veřejně přístupný rejstřík tradičních lidových děl zřizuje MK ČR. V rejstříku vede jednoznačné 

identifikační údaje o autorech (pokud existují), interpretech, producentech či výrobcích, 

rozlišujících znacích díla (vizuální podoba, materiál, postup výroby, zvuková či obrazová nebo 

obrazově zvuková podoba, text nebo nápěv, notový či kytarový záznam nápěvu nebo aranžmá 

pro jednotlivé nástroje), vlastníkovi originálu a místě jeho umístění, případně jiné fyzické 

podoby díla (pokud je známa), informace o regionu a dalších etnografických podrobnostech 

původu, jazyce a rozšíření díla. 

c) Navrhnout zařazení díla do rejstříku tradičních a lidových děl a navrhnout doplnění chybějící 

informace o do rejstříku již zařazených dílech je oprávněn každý občan ČR, spolek, odborné 

etnografické nebo etnologické pracoviště či muzeum. O zařazení, odložení zařazení či 

nezařazení rozhoduje MK ČR na základě odborného posudku odborného etnologického nebo 

etnografického pracoviště organizační složky státu způsobem, stanoveným vyhláškou, do 60 

dnů od doručení návrhu ministerstvu. Informace o přijetí návrhu, odborném posudku a 

rozhodnutí je součástí rejstříku.  

d) Označení rozmnoženiny v rejstříku evidovaného tradičního lidového díla musí obsahovat slova 

„dílo tradiční kultury“ nebo „dílo lidové kultury“ a označení regionu původu, případně autora 

nebo autory. 
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e) Autor díla či vlastník práv k užití může navrhnout zařazení díla do rejstříku tradičních lidových 

děl i dříve, než určuje zákon. 

f) Rejstřík včetně dokumentových příloh v otevřeném formátu musí být nezpoplatněně přístupný 

veřejnosti prostřednictvím sítě elektronických komunikací.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

E16. (14935) 

V Čl I. se za dosavadní bod 15. vkládá nový bod 16., který zní: 

„16. V § 25 dosavadní odst. 7 včetně poznámky pod čarou nově zní: 

„(7) Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou typy přístrojů k 

zhotovování tiskových rozmnoženin, typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů a typy 

nenahraných nosičů záznamů, z nichž se platí odměna podle odstavce 1, a výši odměny podle typu 

přístroje a typu nenahraného nosiče záznamů. 

a) Za přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin se nepovažuje 

1) digitální tiskárna, scanner nebo fotoaparát, nebo jejich kombinace ke které není umožněn 

přístup veřejnosti nebo není primárně určena k zhotovování tiskových rozmnoženin 

veřejností nebo pro veřejnost, 

2) osobní počítač rozhraním umožňujícím čtení dat a s periferií umožňující zápis obrazu 

způsobem podobným tisku, ke kterém není umožněn přístup veřejnosti nebo není primárně 

určen k zhotovování tiskových rozmnoženin veřejností nebo pro veřejnost, 

3) přístroj určený pouze pro soukromou nebo vnitřní potřebu provozovatele, ze které 

provozovatel nemá přímý hospodářský prospěch, 

4) přístroj určený pouze pro pořizování rozmnoženin úředních děl, lékařských záznamů a 

archiválií, 

5) přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin umístěný za účelem předvádění funkčnosti v 

provozovně prodejce nebo opraváře těchto přístrojů, 

6) přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin určený k výuce ve specializované učebně 

základní, střední, vyšší střední nebo vysoké školy či lidové škole umění. 

 

b) Za přístroj k zhotovování rozmnoženin záznamů se nepovažuje 

1) osobní počítač vybavený rozhraním nebo přístrojem umožňujícím čtení a zápis záznamů 

(zhotovování rozmnoženin záznamů), ke kterému není umožněn přístup veřejnosti nebo 

není primárně určen k zhotovování rozmnoženin záznamů veřejností nebo pro veřejnost, 

2) přístroj k zhotovování rozmnoženin záznamů pro vnitřní potřebu provozovatele 

rozhlasového nebo televizního vysílání dle zvláštního právního předpisu *), Rady České 

televize, Rady Českého rozhlasu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

3) přístroj k zhotovování rozmnoženin záznamů úředních děl, lékařských záznamů a archiválií, 

4) přístroj k zhotovování rozmnoženin záznamů umístěný za účelem předvádění funkčnosti v 

provozovně prodejce nebo opraváře těchto přístrojů, 

5) přístroj k zhotovování rozmnoženin záznamů určený k výuce ve specializované učebně 

základní, střední, vyšší střední nebo vysoké školy či lidové školy umění. 

_______________ 

*) zákon 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

E17.(14936) 

V Čl. I se za dosavadní bod 29. vkládá nový bod 30, který zní: 

„30. V § 37 odst. 1 písm. d) se na konci odstavce doplňují slova „z důvodů hodných zvláštního 

zřetele*). Rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních a 

habilitačních prací v elektronické podobě, které autoři upravili tak, aby neobsahovaly informace 

hodné zvláštního zřetele *) zpřístupňuje, a to i prostřednictvím dálkového přístupu.“. 
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Poznámka pod čarou *) zní: 

______________________ 

„*) osobní údaje dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění; 

obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku v platném znění; 

utajované informace dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti v platném znění a zákona 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů v platném znění, 

činnosti a citlivé činnosti související s využíváním jaderné energie, jadernou bezpečností a činností 

vedoucí k ozáření dle zákona 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění; 

popis výroby a nakládání s výbušninami, výbušnými předměty, trhavinami, střelivem, 

pyrotechnickými výrobky, municí dle zákona 376/2007 Sb. a dalších právních předpisů; 

výroba funkčních střelných zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu; 

činnost, kterou lze považovat za návodnou nebo usnadňující páchání trestných činů, zejména dle 

§ 95, § 96, § 97, § 105, § 106, § 179, § 180b, § 181a, § 181e, § 182, § 185a, § 186, § 187, § 189, 

§ 191, § 192, § 193, § 194a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona; 

produkce organismů či kultur použitelných k hromadnému usmrcení jiných organismů či kultur 

nebo manipulace s nimi či s jejich genetickým materiálem.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

F. Poslanec Antonín Seďa 

SD 5211 

F1. V Čl. I dosavadním bodu 64 § 98c odst. 5 nově zní: 

„(5) Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen oznámit její konání 

příslušnému kolektivnímu správci 15 dnů předem. Dodavatel živé veřejné hudební produkce je 

povinen předložit provozovateli živé veřejné produkce program produkce s uvedením jmen autorů a 

názvů děl, která byla provozována, bez zbytečného odkladu po konání produkce. Provozovatel je 

povinen tento program oznámit příslušnému kolektivnímu správci nejpozději do 15 dnů po konání 

produkce, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnuto jinak. 

Ustanovení věty první, druhé a třetí neplatí pro provozovatele živé veřejné produkce a dodavatele 

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

povahy hudební ve smyslu §3 písm. b), kde není pravé jméno autora obecně známo.“. 

 

G. Poslanec František Vácha 

SD 4946 

G1. V Čl. I dosavadním bodu 64 § 98c se odstavec 4 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 

G2. V Čl. I dosavadním bodu 64 § 98c se odstavec 5 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

 

SD 5208 

G3. V Čl. I se v dosavadním bodu 64 v § 98 doplňuje odstavec 7, který zní: 

 „(7) Uživatel je oprávněn zvolit si pro jednání s kolektivním správcem zástupce. Kolektivní 

správce je povinen činit veškerá jednání vůči uživateli prostřednictvím jeho zástupce, pokud 

uživatel kolektivním správci předem písemně oznámil, že je pro všechna jednání s ním zastoupen. 

Tuto povinnost kolektivní správce nemá, pokud zástupci nelze doručovat písemnosti v České 

republice nebo pokud se zástupce jednání vyhýbá nebo jiným způsobem znemožňuje či znesnadňuje 

výkon práv kolektivního správce vůči uživateli.“. 
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H. Poslanec Jaroslav Krákora 

SD 5178 

H1. V Čl. I bodu 64 § 98e se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 
 „(5) Nejde-li o zpřístupňování díla pacientům podle § 23 věty druhé, činí sazby odměn za 

provozování rozhlasového nebo televizního vysílání poskytovatelem zdravotních služeb nejvýše 25 

% nejnižší sazby odměny stanovené sazebníkem za provozování rozhlasového nebo televizního 

vysílání, není-li ujednáno jinak.“. 

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

 

 

I. Poslankyně Jana Fischerová 

SD 5177 

I1.V Čl. I se za dosavadní bod 15 vkládají nové body 16 a 17, které znějí: 
„16. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. bod 6 zní: 

 „6. Odměna podle § 25 odst. 5 činí: 

a) v prostorách knihoven zapsaných do evidence podle knihovního zákona v závislosti na počtu 

evidovaných uživatelů knihovny 

1. do 500 evidovaných uživatelů 10 Kč měsíčně, 

2. 501 až 1 400 evidovaných uživatelů 30 Kč měsíčně, 

3. 1 401 až 5 000 evidovaných uživatelů 100 Kč měsíčně, 

4. 5 001 až 10 000 evidovaných uživatelů 250 Kč měsíčně, 

5. více než 10 000 evidovaných uživatelů 500 Kč měsíčně, 

6. Národní knihovna a Moravská zemská knihovna 1 000 Kč měsíčně. 

b) v prostorách škol a školských zařízení, muzeích a galeriích v závislosti na počtu přístrojů 

určených k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý 

přístroj činí 10,- Kč měsíčně, 

c) v prostorách vysokých škol v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových 

rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý přístroj 100,- Kč měsíčně, 

d) prostorách archivů, státních úřadů, úřadů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí v závislosti na počtu přístrojů určených ke zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu 

umístěných v těchto prostorách za každý přístroj činí 10,- Kč měsíčně, 

e) v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb zvlášť za každou provozovnu, a v 

závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v 

těchto prostorách 

1. za 1 přístroj 200 Kč měsíčně, 

2. 2 až 3 přístroje 600 Kč měsíčně, 

3. 4 až 5 přístrojů 1 600 Kč měsíčně, 

4. více než 5 přístrojů 2 800 Kč měsíčně.“. 

 

17. V příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. se bod 7 zrušuje.  

Dosavadní body 8 až 10 se označují jako body 7 až 9.“.  

Následující body se přečíslují. 
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J. Poslanec Vítězslav Jandák 

SD 4517 

J1.1. Dosavadní text článků I a II se označuje jako část první a doplňuje se část druhá článek 

III, která zní: 

„Část druhá 

Změna zákona o audiovizi 

Čl. III 

V § 29 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o 

změně některých zákonů (zákon o audiovizi), se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Výše audiovizuálního poplatku vypočtená podle odstavce 3 se sníží o částku rovnající 

se 50% z výdajů, které plátce v poplatkovém období jako výrobce, producent nebo koproducent 

prokazatelně vynaložil na výrobu českého kinematografického díla. Plátce, který požaduje snížení 

poplatku podle věty první, je povinen vést evidenci pro účely poplatku obsahující veškeré údaje 

vztahující se k požadovanému snížení poplatku, zejména podrobné údaje o prokazatelných výdajích 

vynaložených podle věty první.“. 

 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se dále označují jako odstavce 5 až 7. 

Dosavadní text článku III se označuje jako část třetí článek IV. 

 

J1.2.V části třetí článek IV (původní článek III) zní: 

„Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení části 

druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.“. 

 

 

K. Poslanec Vladimír Koníček 

SD 5202 

K1. V Čl. I se za dosavadní bod 4. se vkládají nové bod 5. a 6., které znějí: 

„5. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 3a  

Autorská práva k dílům placeným z veřejných prostředků 

Pokud byl vznik díla financován plně z veřejných prostředků, zajistí poskytovatel veřejných 

prostředků nejpozději ke dni uzavření smlouvy, souhlas nositele práv umožňující veřejnosti volné 

užití díla po celou dobu trvání majetkových práv k dílu, nestanoví-li zvláštní zákon jinak a nejde-li 

o dílo výtvarné, dílo architektonické vyjádřené stavbou nebo dílo urbanistické. U děl financovaných 

pouze z části platí věta první přiměřeně. Podrobnosti stanoví vláda nařízením.“. 

6. V § 74, 78, 82, 86 a § 94 odst. 1 se před slovo „§4” vkládají slova „§3a,”.”. 

Následující body se přečíslují. 

 

K2. V Čl. I se za dosavadní bod 9. vkládají nové body 10. až 15., které včetně poznámek pod 

čarou znějí: 

„10. V § 21 dosavadní odstavce 1 a 2 včetně poznámek pod čarou nově znějí: 

„(1) Provozováním rozhlasového a televizního vysílání díla se rozumí poskytování pořadů a 

dalších částí vysílání, které jsou díly, uspořádaných v rámci programu, včetně služeb přímo 

souvisejících s programem, které jsou díly, provozovatelem vysílání veřejnosti prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací *) v podobě chráněné nebo nechráněné podmíněným přístupem**) za 

účelem simultánního sledování pořadů a dalších částí vysílání. 
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(2) Pro definici rozhlasového a televizního vysílání a provozovatele rozhlasového a 

televizního vysílání platí ustanovení zvláštního právního předpisu***). 

___________ 

*) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

**) Zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 

a služeb informační společnosti. 

***) Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů.“. 

 

11. V § 21 se dosavadní odst. 3 až 5 zrušují. 

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odst. 3 a 4. 

 

12. Nadpis § 22 nově zní „Provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání“. A dále 

v § 22 odst. 1 a 2 nově znějí: 

„(1) Provozováním převzatého rozhlasového a televizního vysílání příjem vysílání 

původních rozhlasových a televizních programů nebo jejich podstatných částí, včetně služeb přímo 

souvisejících s programy nebo s podstatnými částmi programu, a jejich současné, úplné a 

nezměněné šíření pro veřejnost prostřednictvím sítí elektronických komunikací *). Za nezměněné 

šíření se považuje i šíření české verze televizního programu prvotně vysílaného v cizím jazyce. 

(2) Pro definici převzatého rozhlasového a televizního vysílání a provozovatele převzatého 

rozhlasového a televizního vysílání platí ustanovení zvláštního právního předpisu***).“. 

 

13. Nadpis § 23 nově zní „Provozování příjmu rozhlasového či televizního vysílání“. 

 

14. V § 23 věta první nově zní „Provozováním příjmu rozhlasového či televizního vysílání se 

rozumí zpřístupňování díla zařízením technicky způsobilým k individuálně volitelné reprodukci 

rozhlasového či televizního vysílání za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského 

prospěchu nebo mající povahu činnosti především hospodářské.“. 

 

15. V § 23 dosavadní věta třetí nově zní „Za provozování příjmu rozhlasového a televizního 

vysílání se nepovažuje zpřístupňování díla podle § 18 odst. 3  

a) organizačními složkami státu*) v jimi užívaných objektech, 

b) organizačními složkami zřízenými organizačními složkami státu*) za účelem jiným než dosažení 

zisku, v jimi užívaných objektech, 

c) bezpečnostními sbory**) v jimi užívaných objektech, 

d) organizacemi zřízenými zvláštním právním předpisem za účelem jiným než dosažení zisku v jimi 

užívaných objektech, 

e) územně samosprávnými celky v jimi užívaných objektech, 

f) organizacemi zřízenými územně samosprávnými celky za účelem jiným než dosažení zisku v jimi 

užívaných objektech a při prezentaci jejich činnosti, 

g) školami a školskými zařízeními, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem dosažení zisku, v 

rámci výuky a její prezentace, 

h) vysokými školami, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem dosažení zisku, v rámci výuky 

a její prezentace, 

i) zdravotnickými zařízeními, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem dosažení zisku v jimi 

užívaných objektech při poskytování péče, 

j) registrovanými poskytovateli sociálních služeb***), kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem 

dosažení zisku, v jimi užívaných objektech při poskytování péče, 

k) výchovnými ústavy a věznicemi v jimi užívaných objektech, 
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l) provozovateli rozhlasového a televizního vysílání ze zákona****) za účelem vlastní činnosti a 

prezentace vlastní činnosti a výsledků této činnosti. 

_____________ 

*) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů 

**) např. zákon č. 237/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, 

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách 

***) na základě zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách 

****) zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších 

zákonů.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

K3. Dosavadní bod 24. nově zní: 

I. Varianta  
„24. V § 30a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „na papír nebo podobný podklad 

fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o 

vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického,” nahrazují slovy „pomocí přístroje 

k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad”.”. 

 

II. Varianta 
„24. V § 30a odst. 1 závěrečné části ustanovení se slova „na papír nebo podobný podklad 

fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, ” nahrazují slovy „pomocí 

přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad” a dále se za slova 

„s výjimkou případu” vkládají slova „podle písmen b) a d)”.”. 

 

K4. Za dosavadní bod 25. se vkládá nový bod 26., který zní: 
„26. V § 31 odst. 1 se na konci písm. c) středník nahrazuje čárkou a vkládá se nové písm. d), které 

zní: 

„d) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely parodie, karikatury nebo parafráze či koláže 

jako vyjádření svobody projevu;“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

K5. Za dosavadní bod 26. se vkládá nový bod 27., který zní: 
„27. V § 32 se vkládají nové odst. 3, 4. a 5., které včetně poznámky pod čarou znějí: 

„(3) Do práva autorského nezasahuje vlastník sbírky muzejní povahy poskytující veřejně 

prospěšné služby, vybrané veřejné služby a standardizované veřejné služby*), užívající 

rozmnoženinu díla, které je současně sbírkovým předmětem, jako ilustraci v katalogu nebo při 

propagaci sbírky nebo její části, a to v tištěné podobě a v podobě umožňující dálkový přístup. 

(4) Rozmnoženinu či ilustrační vyobrazení fotografií nebo postupem podobným fotografii 

díla dle odst. 3. lze dále bezplatně užít za účelem, ze kterého nebude mít uživatel přímý či nepřímý 

hospodářský prospěch. Vlastník sbírky muzejní povahy i uživatel je vždy povinen uvést jméno 

autora díla, je-li to možné a nejde-li o dílo anonymní, název díla a identifikaci sbírky muzejní 

povahy či majitele originálu díla. 

(5) Fotografická rozmnoženina či dokumentační nebo ilustrační vyobrazení fotografií nebo 

postupem podobným fotografii díla dle odst. 3 samo nemůže být autorským dílem. 

_____________ 

*) ve smyslu zák. 122/2000 Sb., § 2, odst. 1, 5, 6, a 7.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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K6. Za dosavadní bod 26. se vkládá nový bod 28., který zní: 
„28. V § 34 odst. c) včetně poznámek pod čarou nově zní: 

„c) v odpovídající míře dílo v evidovaném periodickém tisku*), televizním či rozhlasovém 

vysílání**) či službě přímo související s programem***) provozovatele vysílání s licencí****) nebo 

provozovatele vysílání ze zákona*****), nebo ve veřejně nezpoplatněně dostupné informačně 

vyhledávací či informačně agregační službě poskytované prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací, zpřístupňujících zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských, 

kulturních nebo náboženských, uveřejněné již v jiném hromadném sdělovacím prostředku nebo jeho 

překlad; takto převzaté dílo a jeho překlad lze i jinak užít. 

______________ 

*) § 7 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně 

některých dalších zákonů 

**) § 2 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 

změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

***) § 2 odst. 1 písm. o) zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

****) § 3 odst. 1 písm. a) zákona 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

*****) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.“.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

K7. Za dosavadní bod 47. se vkládá nový bod 48., který zní: 
„48. V § 40 odst. 4 se věta druhá zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

K8. Za dosavadní bod 63. se vkládá nový bod 64., který zní: 
„64. V § 94 odst. 1 se za slovo „ustanovení“ vkládá slovo „§ 3,“ a dále se odstavec 2 se zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

 

K9. V dosavadním bodu 64. § 103 dosavadním odst. 7 se na začátek textu vkládá věta 

„Kolektivní správa podle tohoto ustanovení nezahrnuje oprávnění kolektivního správce vymáhat 

nárok na vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu škody na účet nositele práv bez jeho 

souhlasu.“. 

 

K10. V dosavadním bodu 64. § 100d dosavadní odst. 4 včetně poznámky pod čarou nově zní: 
„(4) Kolektivní správce je povinen poskytovat informace nositelům práv a veřejnosti za 

podmínek a způsobem, který stanoví pro veřejnou instituci zvláštní zákon*). 

_____________ 

*) zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

K11. Za dosavadní bod 74. se vkládá nový bod 75., který zní: 
„75. V Příloze č. 1 bod 6. nově zní: 

„6. Odměna podle § 25 odst. 5 činí: 

a) v prostorách knihoven zapsaných do evidence podle knihovního zákona v závislosti na počtu 

evidovaných uživatelů knihovny, pokud je provozovatelem služby knihovna, případně jí 

ovládaná osoba 

1. do 500 evidovaných uživatelů 10 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

2. 501 až 1 400 evidovaných uživatelů 30 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

3. 1 401 až 5 000 evidovaných uživatelů 50 Kč měsíčně za jeden přístroj, 
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4. 5 001 až 10 000 evidovaných uživatelů 200 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

5. více než 10 000 evidovaných uživatelů 300 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

6. Národní knihovna a Moravská zemská knihovna 500 Kč měsíčně za jeden přístroj; 

b) v prostorách škol a školských zařízení v závislosti na počtu evidovaných studentů, pokud je 

provozovatelem služby škola nebo školské zařízení, případně jí ovládaná osoba 

1. do 500 evidovaných studentů 10 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

2. 501 až 1 400 evidovaných studentů 30 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

3. 1 401 až 5 000 evidovaných studentů 50 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

4. 5 001 až 10 000 evidovaných studentů 200 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

5. více než 10 000 evidovaných studentů 500 Kč měsíčně za jeden přístroj; 

c) v prostorách vysokých škol a univerzit v závislosti na počtu studentů fakulty, pokud je 

provozovatelem služby vysoká škola nebo univerzita, případně jí ovládaná osoba 

1. do 500 evidovaných studentů fakulty 10 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

2. 501 až 1 400 evidovaných studentů fakulty 30 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

3. 1 401 až 5 000 evidovaných studentů fakulty 50 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

4. 5 001 až 10 000 evidovaných studentů fakulty 200 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

5. více než 10 000 evidovaných studentů fakulty 500 Kč měsíčně za jeden přístroj; 

d) v prostorách 

A. organizačních složek státu*) v jimi užívaných objektech, 

B. organizačních složek zřízenými organizačními složkami státu*) za účelem jiným než 

dosažení zisku, v jimi užívaných objektech, 

C. bezpečnostních sborů**) v jimi užívaných objektech, 

D. organizací zřízených zvláštním právním předpisem za účelem jiným než dosažení zisku, v 

jimi užívaných objektech, 

E. územně samosprávných celků v jimi užívaných objektech, 

F. organizací zřízených územně samosprávnými celky za účelem jiným než dosažení zisku v 

jimi užívaných objektech a při prezentaci jejich činnosti, 

G. zdravotnických zařízení, které nebyly zřízeny nebo založeny za účelem dosažení zisku, v 

jimi užívaných objektech, 

v závislosti na počtu přístrojů v provozovně určených k zhotovování tiskových rozmnoženin 

za úplatu, pokud je provozovatelem služby instituce dle písm. A-G, případně jí ovládaná 

osoba, a to nikoliv za účelem hospodářského prospěchu 

1. za 1 přístroj v provozovně 50 Kč měsíčně, 

2. 2 až 3 přístroje v provozovně 60 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

3. 4 až 5 přístrojů v provozovně 70 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

4. více než 5 přístrojů v provozovně 80 Kč měsíčně za jeden přístroj; 

e) v prostorách poskytovatelů rozmnožovacích služeb, které nespadají pod bod a), b), c) a d) zvlášť 

za každou provozovnu a v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových 

rozmnoženin za úplatu, umístěných v prostorách provozovny 

1. za 1 přístroj v provozovně 500 Kč měsíčně, 

2. 2 až 3 přístroje v provozovně 600 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

3. 4 až 5 přístrojů v provozovně 700 Kč měsíčně za jeden přístroj, 

4. více než 5 přístrojů v provozovně 800 Kč měsíčně za jeden přístroj. 

__________ 

*) zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů 

**) např. zákon č. 237/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, 

zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži 

zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách.“.“. 

Následující body se přečíslují. 
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L. Poslanec Karel Rais 

SD 4965 

L1. V Čl. I se dosavadní bod 24. zrušuje.  

Následující body se přečíslují. 

 

 

M. Poslanec František Adámek 

SD 5196 

M1. V Čl. I. se za dosavadní bod 46. vkládá nový bod 47., který zní: 

„47. V § 40 odstavci 4 se věta poslední zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

M2. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 97 odst. 5 se slova „ , například vystavování faktur nebo 

rozdělování částek příslušejících nositelům práv,“ zrušují a dále se na konci odstavce 5 doplňují 

věty „Jestliže kolektivní správce přenese výkon činností prováděných podle tohoto zákona, nebo 

některou její část, na jinou osobu, je právní jednání osoby, na níž byla taková činnost přenesena, 

přičitatelná kolektivnímu správci. Osoba pověřená kolektivním správcem výkonem některých jeho 

činností je v oblasti pověření ve vztahu k uživatelům předmětu ochrany vázána všemi povinnostmi 

a omezeními, které zákon stanoví kolektivnímu správci.“. 

M3. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odstavci 1 se slova „stanoví je sazebník kolektivního 

správce (dále jen „sazebník“)“ nahrazují slovy „sjednává sazby odměn kolektivní správce s 

uživateli předmětu ochrany“. 

M4. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odst. 2 se slova „stanovené sazebníkem“ zrušují. 

M5. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odst. 3 se v uvozující větě slovo „stanovení“ nahrazuje 

slovem „sjednávání“ a slovo „sazebníkem“ se zrušuje. 

M6. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odst. 3 písmenu d) se slova „k četnosti“ nahrazují slovy 

„ke skutečné četnosti“. 

M7. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odst. 4 se slovo „stanovení“ nahrazuje slovem 

„sjednávání“ a slovo „sazebníkem“ se zrušuje. 

M8. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98e odst. 5 se slova „platné sazebníky“ nahrazují slovy 

„sazby odměn sjednané kolektivními správci s uživateli předmětu ochrany“. 

M9. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f se v nadpisu slovo „sazebníků“ nahrazuje slovy „sazeb 

odměn“. 

M10. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f odst. 1 se slova „odstavcích 2 až 4 nahrazují slovy 

„odstavcích 2 až 5“ a dále se slovo „sazebníků“ nahrazuje slovy „sazeb odměn“. 

M11. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f  se za dosavadní odst. 1 vkládá nový odstavec 2, který 

zní: 

„(2) Sazby odměn sjednává kolektivní správce s uživateli předmětu ochrany zpravidla na 

kalendářní rok. Pří sjednávání sazeb odměn se zohlední délka období, na něž se sazby odměn 

sjednávají. Sazby odměn se sjednávají vždy před začátkem kalendářního roku, v němž mají být 

účinné. V případě smluv na období delší než 1 rok se sazby odměn sjednávají vždy před začátkem 

prvního kalendářního roku příslušného období.“. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

M12. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f dosavadním odst. 2 věta první nově zní „Kolektivní 

správce je povinen uveřejnit na svých internetových stránkách návrh sazeb odměn nejpozději do 31. 
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května roku předcházeného období, na něž mají být sazby odměn sjednány.“. A dále se ve větě 

druhé, třetí a čtvrté slovo „sazebníku“ nahrazuje slovy „sazeb odměn“. 

M13.V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f  dosavadním odst. 3 větě první se slovo „sazebníku“ 

nahrazuje slovy „sazeb odměn“ a slova „odstavce 2“ se nahrazují slovy „odstavce 3“. 

M14. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f dosavadním odst. 3 věta druhá nově zní „Kolektivní 

správce je povinen takto odsouhlasené sazby odměn uveřejnit na svých internetových stránkách 

nejpozději do 31. října kalendářního roku bezprostředně předcházejícího období, na něž má být 

sjednána smlouva, kterou se stanoví sazby odměn za poskytnutí oprávnění k výkonu práva na užití 

předmětu ochrany.“.  A dále se doplňuje věta třetí, která zní „Současně se zveřejněním je kolektivní 

správce zašle elektronickými prostředky ministerstvu.“. 

M15. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f dosavadním odst. 4 se ve větě prvé a třetí slovo 

„sazebníku „ nahrazuje slovy „sazeb odměn“. A dále se slova „podle odstavce 3“ nahrazují slovy 

„podle odstavce 4“. 

M16. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f dosavadním odst. 4 se ve větě druhé slova „shody na 

sazebníku“ nahrazují slovy „shody na sazbách odměn“ a slova „sjednání sazebníku“ se nahrazují 

slovy „sjednání sazeb odměn“. 

M17. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 98f dosavadním odst. 4 větě třetí se slova „sjednání 

sazebníku“ nahrazují slovy „sjednání sazeb odměn“ a slova „bez zbytečného odkladu sazebník 

uveřejnit“ se nahrazují slovy „bez zbytečného odkladu sazby odměn uveřejnit“. A dále se za slova 

„internetových stránkách“ doplňují slova „ a zaslat jej elektronickými prostředky ministerstvu“. 

M18. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 101 se slovo „sazebníku“ nahrazuje slovy „sazeb odměn“. 

M19. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 101f odst. 3 se doplňuje věta, která zní „Sazby odměn takto 

sjednané za pomoci prostředníka zveřejní kolektivní správce bez zbytečného odkladu na svých 

internetových stránkách a elektronickými prostředky je zašle ministerstvu.“. 

M20. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 101f se za dosavadní odst. 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, 

které včetně poznámky pod čarou znějí: 

„(4) Nedojde-li k dohodě o sazbách odměn ani postupem za použití prostředníka nejpozději do 

30. listopadu kalendářního roku předcházejícího období, na něž mají být sazby odměn sjednány, je 

kolektivní správce oprávněn stanovit na dobu jednoho kalendářního roku výši sazeb odměn. Při 

stanovení výše sazeb odměn kolektivním správcem podle věty prvé smí kolektivní správce výše 

sazeb odměn meziročně zvýšit nejvýše o průměrnou roční míru inflace, jak ji podle zvláštního 

právního předpisu x) zjistil a zveřejnil Český statistický úřad. Rozhodnutí o zvýšení sazeb odměn 

zveřejní kolektivní správce bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách a 

elektronickými prostředky je zašle ministerstvu. 

(5) Pokud kolektivní správce rozhodne podle odstavce 4 o zvýšení sazeb odměn o průměrnou 

roční míru inflace, provádí se platby za poskytnutí oprávnění k výkonu práva na užití formou 

kombinace zálohové platby a doplatku. Sazba zálohové platby se stanoví ve výši sazeb odměn 

placených v předchozím období. Po zveřejnění průměrné roční míry inflace Českým statistickým 

úřadem provede kolektivní správce vyúčtování doplatku. 

_______________ 
x) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.  

M21. V Čl. I. dosavadním bodu 64. § 104 se doplňuje věta, která zní „Při výkonu své činnosti, 

zejména při jednání s uživateli předmětu ochrany, je nezávislý správce povinen dodržovat všechny 

povinnosti, které zákon stanoví kolektivnímu správci.“. 
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M22. V Čl. II se doplňuje nový bod 8., který zní: 

„8. Sazby odměn za poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít předmět ochrany sjednané nebo 

platné podle zákona pro rok 2016 se považují za platné i v roce 2017.“. 

M23. V Čl. III. Účinnost se za slova „patnáctým dnem po“ vkládá slovo „dni“ a dále se na konci 

textu tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „s výjimkou ustanovení článku I. bodu 10., který 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.“. 

 

 

N. Poslanec Petr Kořenek 

SD 4528 

N1. V Čl. I dosavadním bodu 64 § 97h odstavci 2 větě druhé se za slova „výkon kolektivní 

správy“ vkládají slova „provozováním díla a uměleckého výkonu ze zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu, provozováním takového záznamu a na přenos takového provozování,“. 

 

SD 4653 

N2. V Čl. I dosavadním  bodu 64. § 97e odstavci 2 se slova „uživateli a“ zrušují. 

 

N3. V Čl. I dosavadním bodu 64 § 104b se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Nezávislý správce práv je povinen do 15 dnů ode dne obdržení informace o přiděleném 

evidenčním čísle podle odstavce 3 písemně sdělit kolektivnímu správci, který vykonává kolektivní 

správu týchž práv ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a jde-li o dílo, k témuž druhu díla, pro které 

nositele práv a pro které předměty ochrany bude spravovat svěřená práva. Toto sdělení je po 

doručení příslušnému kolektivnímu správci považováno za projev vůle všech nositelů práv, jejichž 

práva nezávislý správce práv spravuje, vyloučit účinky hromadné smlouvy podle § 97e.“. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6. 

 

N4. V Čl. I dosavadním bodu 69 § 105bb odstavci 1 se na konci textu písmene a) doplňují 

slova „a 5“. 

 

 

O. Poslanec Roman Procházka 

SD 4477 

O1. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98c se na konci odstavce 5 doplňuje věta, která zní 
„Ustanovení věty první, druhé a třetí neplatí pro provozovatele živé veřejné produkce a dodavatele 

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

povahy hudební ve smyslu § 3 písm. b), kde není pravé jméno autora obecně známo.“. 

 

V Praze  9. listopadu 2016 

 

 

Ing. Roman Procházka, v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 

 

 

Bc. František Adámek, v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 

 

 

Mgr. Radek Vondráček, v.r. 

zpravodaj ústavně právního výboru 
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