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VI. 
 

Platné znění vybraných částí zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
 
   
 

ČÁST PRVNÍ  
 

PRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ  
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 
 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na 
přímo použitelný předpis Evropské unie28) a upravuje  
  
a) práva autora k jeho autorskému dílu,  
  
b) práva související s právem autorským:  
1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,  
2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,  
3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,  
4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,  
5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání 
majetkových práv,  
6. právo nakladatele na odměnu,  
  
c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi,  
  
d) ochranu práv podle tohoto zákona,  
  
e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským (dále jen 
"kolektivní správa").  
 
___________ 
1) Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva 
a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů 
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o právu na opětný prodej ve prospěch 
autora originálu uměleckého díla.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o dodržování práv duševního 
vlastnictví.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a 
půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským (kodifikované 
znění).  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany autorského 
práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění).  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových 
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programů (kodifikované znění).  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 
2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech 
užití osiřelých děl. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského 
práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na 
vnitřním trhu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených 
způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním 
souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami 
čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním 
souvisejících v informační společnosti. 
 
 
28)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1563 ze dne 13. září 2017 o přeshraniční výměně 
formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a 
právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým 
postižením nebo osob s jinými poruchami čtení. 
 
 
________________________ 
 
 

§ 38  
 

 Licence pro osoby se zdravotním postižením  
 
 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo  
  
a) výhradně pro potřeby osob se zdravotním postižením, v rozsahu odpovídajícím jejich 
zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu díla; takto zhotovená 
rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,  
  
b) výhradně pro potřeby osob se zrakovým nebo sluchovým postižením a nikoliv za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří rozmnoženinu 
zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjádřením obrazové složky nebo 
doplněním obrazových nebo textových prostředků nezbytných ke zpřístupnění díla těmto 
osobám; takto doplněné audiovizuální dílo jím může být také rozmnožováno, rozšiřováno a 
sdělováno, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu.  
  
 (2) Odstavec 1 se vztahuje na dílo audiovizuální pouze v případě, bylo-li vydáno.  
  
 (3) Do práva autorského nezasahuje osoba, která provozuje televizní vysílání a v 
souladu se zákonem vysílá pořad15) doplněný zvukovým popisem, jenž slouží ke zpřístupnění 
pořadu osobám se zrakovým postižením, pokud tato služba není zpoplatněna, nebo neděje-li 
se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.  
  
 (4) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li 
originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby osob se zdravotním postižením v 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAVJN3MN5)

aspi://module='ASPI'&link='121/2000%20Sb.%252337'&ucin-k-dni='30.12.9999'


3 
 

souvislosti s jejich postižením.  
  
 (5) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně.  
_____________________ 
15) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

§ 38 
 
Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného 

postupem podobným fotografii jeho vystavením  
 
Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí 
originál či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem 
podobným fotografii, vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, 
ledaže to autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině 
zapověděl a vlastníkovi nebo vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména 
proto, že zapovězení je zapsáno v seznamu vedeném za tím účelem kolektivním 
správcem. 
 
 

 § 38a  
 

 Licence pro dočasné rozmnoženiny  
 
 (1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování 
děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického 
procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit  
  
a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný 
zprostředkovatelem, nebo  
  
b) oprávněné užití díla.  
  
 (2) Udělí-li autor smlouvou oprávnění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského 
práva rozhlasový nebo televizní vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními 
prostředky a pro své vlastní vysílání.  
  

 § 38b  
 

 Licence pro fotografickou podobiznu  
 
 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví rozmnoženinu díla fotografického, 
které je jeho podobiznou a které si úplatně objednal; takto pořízenou rozmnoženinu může 
zobrazená osoba i nevýdělečně užít, není-li takové užití zapovězeno.  
  

 § 38c  
 

 Nepodstatné vedlejší užití díla  
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 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo náhodně užije dílo v souvislosti se 
zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku.  
  

 § 38d  
 

 Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým  
 
 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo  
  
a) pronajímá, půjčuje nebo vystavuje originál nebo rozmnoženinu díla užitého umění 
vyjádřeného v užitné podobě nebo architektonické dílo vyjádřené stavbou,  
  
b) architektonické dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro účely udržovacích 
prací anebo změny dokončené stavby, v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty 
architektonického díla; je-li to opodstatněné významem architektonického díla a lze-li to na 
něm spravedlivě požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu autora a na vyžádání 
mu poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením 
změn.  
  

 § 38e  
 

 Licence pro sociální zařízení  
 
 Do práva autorského nezasahuje také poskytovatel zdravotních služeb nebo sociální 
zařízení, kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem dosažení zisku, zejména nemocnice a 
věznice, které zhotoví záznam vysílaných děl a takto zaznamenaná díla provozuje osobám 
umístěným v těchto zařízeních v rozsahu odpovídajícím účelu této licence. Právo na odměnu 
podle § 25 není dotčeno.  
  

 § 38f  
 

 Licence pro společné domovní antény  
 
 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo umožňuje příjem současného, úplného a 
nezměněného rozhlasového nebo televizního vysílání na přijímačích téže budovy, popřípadě 
komplexu budov k sobě prostorově nebo funkčně přináležejících, pomocí společných 
domovních antén za podmínky, že je umožněn příjem pouze zemského nebo satelitního 
vysílání a společný příjem není využíván za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 
nebo obchodního prospěchu.  
  

 § 38g  
 

 Licence pro karikaturu a parodii  
 
 Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo pro účely karikatury nebo parodie.  
  

 § 39  
 

 Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla 
vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením  
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 Do práva autorského nezasahuje vlastník ani osoba, která si od vlastníka vypůjčí 
originál či rozmnoženinu díla výtvarného, fotografie nebo díla vyjádřeného postupem 
podobným fotografii, vystavuje-li takové dílo nebo je k vystavení bezplatně poskytne, ledaže 
to autor při převodu vlastnictví k takovému originálu nebo takové rozmnoženině zapověděl a 
vlastníkovi nebo vypůjčiteli to bylo známo nebo známo být muselo, zejména proto, že 
zapovězení je zapsáno v seznamu vedeném za tím účelem kolektivním správcem.  

 
§ 39 

 
Licence pro osoby se zdravotním postižením 

 
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo   

 
a) výhradně pro potřeby osob se zdravotním postižením, v rozsahu odpovídajícím 
jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu 
díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jím může být také rozšiřována a sdělována, 
pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 
obchodního prospěchu,  
  
b) výhradně pro potřeby osob se zrakovým nebo sluchovým postižením a nikoliv za 
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří 
rozmnoženinu zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním 
vyjádřením obrazové složky nebo doplněním obrazových nebo textových prostředků 
nezbytných ke zpřístupnění díla těmto osobám; takto doplněné audiovizuální dílo jím 
může být také rozmnožováno, rozšiřováno a sdělováno, neděje-li se tak za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.  
  
 (2) Odstavec 1 se vztahuje na dílo audiovizuální pouze v případě, bylo-li vydáno.  
  
 (3) Do práva autorského nezasahuje osoba, která provozuje televizní vysílání a v 
souladu se zákonem vysílá pořad29) doplněný zvukovým popisem, jenž slouží ke 
zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým postižením, pokud tato služba není 
zpoplatněna, nebo neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského 
nebo obchodního prospěchu.  
  
 (4) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 odst. 1, půjčuje-li 
originály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby osob se zdravotním postižením v 
souvislosti s jejich postižením.  
  
 (5) Ustanovení § 30 odst. 5 se použije přiměřeně. 
_________________ 
29) § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o 
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
§ 39a 

 
Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým 

postižením nebo osob s jinými poruchami čtení 
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(1) Oprávněným příjemcem se pro účely tohoto ustanovení a § 39b rozumí osoba, 

která  
 

a) je nevidomá, 
 
b) má zrakové postižení, které nelze kompenzovat nebo zmírnit tak, aby byla schopna 
číst stejným způsobem jako osoba bez tohoto postižení, 
 
c) má poruchu vnímání nebo čtení, která jí znemožňuje číst téměř stejným způsobem 
jako osoba bez takové poruchy, nebo 
 
d) není kvůli tělesnému postižení schopna držet knihu, časopis, noviny nebo 
obdobnou písemnost nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či pohybovat očima 
v míře dostatečné pro čtení. 

 
(2) Formátově přístupnou rozmnoženinou se pro účely tohoto ustanovení a § 39b 

rozumí rozmnoženina originálu nebo rozmnoženiny díla v podobě knihy, odborného 
periodika, novin, časopisu, jiné písemnosti, včetně souvisejících ilustrací, nebo 
notového záznamu, a to na jakémkoli nosiči, včetně zvukového a digitálního formátu, 
zhotovená v alternativním provedení nebo formátu, které umožňují oprávněnému 
příjemci číst nebo jinak vnímat dílo stejným nebo téměř stejným způsobem jako osobě 
bez postižení nebo poruchy podle odstavce 1.  

 
(3) Oprávněným poskytovatelem se pro účely tohoto ustanovení a § 39b rozumí 

právnická osoba, která jako jednu ze svých hlavních činností nebo jako součást svého 
poslání ve veřejném zájmu poskytuje nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu oprávněným příjemcům vzdělávání, 
instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím. 

 
(4) Do práva autorského nezasahuje 

 
a) oprávněný příjemce nebo osoba jednající v jeho zájmu, zhotoví-li výhradně pro 
potřebu tohoto oprávněného příjemce formátově přístupnou rozmnoženinu,  
 
b) oprávněný poskytovatel se sídlem na území České republiky, který nikoli za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví formátově 
přístupnou rozmnoženinu a tuto rozmnoženinu výhradně pro potřebu oprávněného 
příjemce rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje oprávněnému příjemci nebo jinému 
oprávněnému poskytovateli se sídlem na území České republiky, 
 
c) oprávněný poskytovatel se sídlem na území České republiky, který nikoli za účelem 
přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví formátově 
přístupnou rozmnoženinu a tuto rozmnoženinu výhradně pro potřebu oprávněného 
příjemce rozšiřuje, půjčuje nebo sděluje oprávněnému příjemci nebo jinému 
oprávněnému poskytovateli se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie 
nebo na území jiného státu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie28), 
 
d) oprávněný příjemce nebo oprávněný poskytovatel se sídlem na území České 
republiky, který dováží nebo přijímá nebo jinak získává formátově přístupnou 
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rozmnoženinu rozšiřovanou nebo sdělovanou oprávněným příjemcům nebo 
oprávněným poskytovatelům oprávněným poskytovatelem se sídlem na území jiného 
členského státu Evropské unie nebo na území jiného státu podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie28), 

 
(5) Uplatnění zákonné licence podle odstavce 4 nelze smluvně vyloučit ani omezit. 

 
§ 39b 

 
(1) Oprávněný poskytovatel se sídlem na území České republiky, který využívá 

zákonné licence podle § 39a odst. 4 písm. c) nebo d), je povinen 
 

a) formátově přístupnou rozmnoženinu rozšiřovat, půjčovat nebo sdělovat výhradně 
oprávněnému příjemci nebo jinému autorizovanému subjektu, 
 
b) přijmout opatření k zamezení nedovolenému rozmnožování, rozšiřování, půjčování 
nebo sdělování formátově přístupné rozmnoženiny veřejnosti, 
 
c) věnovat náležitou péči nakládání s dílem a jeho formátově přístupnou 
rozmnoženinou a vést o tom záznamy, a 
 
d) informace o tom, jak dodržuje povinnosti uvedené v písmenech a) až c) zveřejňovat 
a průběžně aktualizovat na svých internetových stránkách a současně je veřejnosti 
poskytnout i jiným vhodným způsobem.  
 

 (2) Oprávněný poskytovatel se sídlem na území České republiky, který využívá 
zákonné licence podle § 39a odst. 4 písm. c) nebo d), poskytne na vyžádání 
kterémukoli oprávněnému příjemci, jinému autorizovanému subjektu nebo nositeli 
práv tyto informace:  

 
a) seznam děl, jejichž formátově přístupné rozmnoženiny má k dispozici, včetně 
uvedení dostupných formátů, a 
 
b) názvy a kontaktní údaje oprávněných poskytovatelů, s nimiž spolupracuje při 
výměně a poskytování formátově přístupných rozmnoženin. 

 
 
___________________________ 
 
 

§ 43  
 
 (1) Do práva autorského neoprávněně zasahuje ten, kdo obchází nebo jinak maří 
účinné technické prostředky ochrany práv podle tohoto zákona.  
  
 (2) Do práva autorského neoprávněně zasahuje také ten, kdo vyrábí, dováží, přijímá, 
rozšiřuje, prodává, pronajímá, propaguje prodej nebo pronájem nebo drží k obchodnímu účelu 
zařízení, výrobky nebo součástky nebo poskytuje služby, které  
  
a) jsou za účelem obcházení účinných technických prostředků nabízeny, propagovány nebo 
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uváděny na trh,  
  
b) mají vedle obcházení účinných technických prostředků jen omezený obchodně významný 
účel nebo jiné užití, nebo  
  
c) jsou určeny, vyráběny, upravovány nebo prováděny především s cílem umožnit nebo 
usnadnit obcházení účinných technických prostředků.  
  
 (3) Účinnými technickými prostředky podle tohoto zákona se rozumí jakákoli 
technologie, zařízení nebo součástka, která je při své obvyklé funkci určena k tomu, aby 
zabraňovala nebo omezovala takové úkony ve vztahu k dílům, ke kterým autor neudělil 
oprávnění, jestliže užití díla může autor kontrolovat uplatněním kontroly přístupu nebo 
ochranného procesu jako je šifrování, kódování nebo jiná úprava díla nebo uplatněním 
kontrolního mechanismu rozmnožování.  
  
 (4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 
písm. b), § 34 písm. a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2 a § 38e , § 38e, § 39 a § 
39a odst. 4 v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, který pro své dílo použil 
technické prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo oprávněným 
uživatelům v rozsahu nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. Autor může 
zpřístupnit své dílo, pro které použil technické prostředky podle odstavce 3, i v případě 
zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal 
odpovídající opatření týkající se počtu takových rozmnoženin.  
  
 (5) Ustanovení odstavce 4 se nevztahuje na dílo, které bylo autorem či s jeho 
souhlasem zpřístupněno veřejnosti způsobem podle § 18 odst. 2.  
  
 (6) Technické prostředky ke splnění povinností podle odstavce 4 používané autorem 
dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany podle odstavců 1 až 3.  
  
 
___________________________ 
 
 

§ 74  
 

Použití úpravy hlavy I  
 
 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 
až 23, § 25, 25a a 26, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, 
§ 34 písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a§ 37, § 37a, § 38a, § 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44§ 39 až 
44 a 58, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 2 a 4 platí obdobně i pro výkonného umělce a jeho výkony.  
 
 
___________________________ 
 
 

§ 78  
 

Použití úpravy hlavy I  
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 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 25, § 25a, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 
písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a§ 37, § 37a, § 38a, § 38c, § 38e, 38 f, § 40 až 44§ 39 až 44 a § 
62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce zvukového záznamu a jeho záznam.  
 
 
___________________________ 
 
 

§ 82  
 

Použití úpravy hlavy I  
 
 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 25, § 25a, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 
písm. a) až c), § 35, § 37 až 38a§ 37, § 37a, § 38a, § 38c, § 38e, 38f, § 40 až 44§ 39 až 44 a § 
62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce zvukově obrazového záznamu a jeho záznam. 
 
 
___________________________ 
 
 

§ 86  
 

Použití úpravy hlavy I  
 
 Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 
23, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34 písm. a) až 
c), § 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 4, § 38 odst. 1 písm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 38f, § 40 až 
44§ 39 odst. 1 písm. a), § 39a až 44 a § 62 odst. 2 platí obdobně i pro vysílatele a jeho 
vysílání. 
 
 
___________________________ 
 
 

§ 94  
 

Použití úpravy hlavy I  
 
 Ustanovení § 3 písm. a), § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 
a 4, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29, § 30 odst. 1 a 3 a § 40 až 44 § 39a až 44 platí 
přiměřeně i pro pořizovatele databáze.  
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