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X. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh zákona byl rozeslán dne 31. 1. 2018 dopisem ministra kultury prostřednictvím eKLEP do meziresortního připomínkového řízení všem 

ministerstvům a dalším připomínkovým místům určeným Legislativními pravidly vlády s termínem pro uplatnění připomínek do 20 pracovních 

dnů od vložení do eKLEP, tj. do 28. 2. 2018. Materiál byl dále dne 1. 2. 2018 rozeslán dopisem náměstkyně ministra kultury k vyjádření 

následujícím 24 místům: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Knihovna a tiskárna pro 

nevidomé K. E. Macana, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., Národní knihovna České republiky, Česká národní 

skupina IAML, z. s., Asociace knihoven vysokých škol České republiky z. s., Masarykova univerzita – Středisko pro pomoc studentům se 

specifickými nároky Teiresiás, APOGEUM, z. s., Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, z. s., Českomoravská unie 

neslyšících z.s., LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s., Svaz českých knihkupců a nakladatelů, zapsaný spolek, Asociace vydavatelů 

audioknih, DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových  

a zvukově-obrazových záznamů, z.s., OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s., 

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s., Česká protipirátská unie, Jednota tlumočníků a překladatelů, 

PLATFORMA českých nezávislých výrobců zvukových záznamů, z. s., Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Spotřebitelský poradní výbor při 

Ministerstvu průmyslu a obchodu. Několik dalších zainteresovaných subjektů bylo osloveno neformálně prostřednictvím e-mailu. 

 

Žádné připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády, 

Asociace samostatných odborů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českomoravská konfederace 

odborových svazů, Český statistický úřad, Konfederace umění a kultury, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký 

kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Svaz měst a obcí, Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Úřad průmyslového vlastnictví, Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., 

Asociace vydavatelů audioknih, Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s., Jednota tlumočníků a překladatelů, 

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., Sdružení uživatelů autorských práv, z. s. Ostatní obeslaná místa se nevyjádřila. 

 

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra. 
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V tabulce níže je uvedeno vyhodnocení věcných připomínek k návrhu zákona. Legislativně technické a formální připomínky uplatněné 

Ministerstvem obrany, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem vnitra a Hlavním městem Prahou byly předkladatelem 

posouzeny, a pokud byly v souladu zejména s Legislativními pravidly vlády, bylo jim vyhověno. 

 

Zásadní připomínky byly vypořádány a materiál se předkládá vládě bez rozporu. 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

obrany 

K bodům 4. a 5., užití slova „osoba“:  

V bodech 4. a 5., navrhovaném znění § 39 a § 39a, doporučuji ve 

všech případech výskytu slova „osoba“ toto nahradit slovy „fyzická 

osoba“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava odpovídá požadavkům na terminologickou 

jednotnost právního předpisu stanovenou v čl. 40 Legislativních 

pravidel vlády. Sám autorský zákon v § 5 pro definici autora díla 

užívá slov „fyzická osoba“, přičemž rozlišení fyzické a právnické 

osoby předpokládá rovněž § 18 občanského zákoníku. 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Autorský zákon fyzické a právnické osoby rozlišuje tam, 

kde je to nutné. 

Navrhované § 39 a § 39a upravují licence pro osoby se 

zdravotním postižením. Z podstaty věci vyplývá, že 

osobou se zdravotním postižením může být pouze osoba 

fyzická.  

Kromě toho by zásah do textu § 39 (tj. stávajícího § 38) 

autorského zákona byl nad rámec implementace. 

Předkládaný návrh zákona zavádí výhradně změny 

vyvolané nutností transponovat směrnici (EU) 2017/1564 

a adaptovat český právní řád na nařízení (EU)  

č. 2017/1563. 

K bodu 4., k navrhovanému znění § 39:  

V navrhovaném znění § 39 je – byť shodně s dosavadním zněním § 

38 autorského zákona – užito v souvislosti rozmnožováním nebo 

půjčováním autorského díla slov „odpovídajícím jejich 

zdravotnímu postižení“ nebo „v souvislosti s jejich postižením“, 

přičemž pouze pro osoby se zrakovým nebo sluchovým postižením 

je provedeno bližší vysvětlení toho, že vazba užití autorského díla a 

povahy zdravotního postižení je charakterizována možnostmi 

zpřístupnění díla fyzickým osobám se zdravotním postižením tak, 

aby tyto byly schopny ho plně vnímat. Doporučuji proto také v 

případě navrhovaného znění § 39 odst. 1 písm. a) návrhu zákona 

slova „v rozsahu odpovídajícímu jejich zdravotnímu postižení“ 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Stávající znění nečiní aplikační problémy a odpovídá 

směrnici 2001/29/ES. 

Kromě toho by zásah do textu § 39 (tj. stávajícího § 38) 

autorského zákona byl nad rámec implementace. 

Předkládaný návrh zákona zavádí výhradně změny 

vyvolané nutností transponovat směrnici (EU) 2017/1564 

a adaptovat český právní řád na nařízení (EU)  

č. 2017/1563. 
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nahradit slovy „způsobem umožňujícím těmto osobám zpřístupnit 

dílo s přihlédnutím k povaze jejich zdravotního postižení“. 

Obdobně pak doporučuji, aby v navrhovaném znění § 39 odst. 4 

byla slova „v souvislosti s jejich postižením“ nahrazena slovy 

„způsobem umožňujícím zpřístupnění díla těmto osobám podle 

povahy jejich zdravotního postižení“. 

 Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava upřesňuje způsob zpřístupnění autorského díla 

fyzickým osobám se zdravotním postižením tam, kde autorský zákon 

provádí obecnou úpravu vůči všem takovým osobám (tedy nikoliv 

jenom vůči osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením). 

Dosavadní, a tedy i převzatá úprava § 39 autorského zákona, užívá 

poměrně nejednoznačné určení vztahu oprávněnosti ke zhotovení 

rozmnoženiny autorského díla a povahy zdravotního postižení, 

přičemž výklad by nemusel vyloučit ani možnost zhotovení 

rozmnoženiny autorského díla pro psychosociální rehabilitaci 

zdravotně postižených osob; takový výklad navrhovaného 

ustanovení však vylučuje důvodová zpráva. Ještě komplikovanější 

uživatelský stav je pak v navrhovaném znění § 39 odst. 4 návrhu 

zákona, kde je výluka ze zásahu do autorského práva vázána na 

půjčování autorského díla nebo jeho rozmnoženiny pro potřeby 

osob se zdravotním postižením, přičemž rozhodujícím kritériem je 

„půjčování v souvislosti se zdravotním postižením“, nikoliv 

„půjčování umožňující vnímat autorské dílo navzdory překážkám 

vyplývajícím ze zdravotního postižení“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K § bodu 4., navrhovanému znění § 39 odst. 5: 

V navrhovaném znění § 39 odst. 5 doporučuji doplnit, vůči kterým 

skutečnostem je stanovováno přiměřené užití § 30 odst. 5. 

Odůvodnění: 

Navrhované doplnění zajišťuje normativní úplnost navrhovaného 

textu. 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Stávající znění nečiní aplikační problémy. Zásah do textu 

§ 39 (tj. stávajícího § 38) autorského zákona by byl nad 

rámec implementace. Předkládaný návrh zákona zavádí 

výhradně změny vyvolané nutností transponovat směrnici 

(EU) 2017/1564 a adaptovat český právní řád na nařízení 

(EU) č. 2017/1563. 
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K bodu 5., navrhovanému znění § 39a odst. 1 a 3:  

V bodě 5., navrhovaném znění § 39a odst. 1 a 3 doporučuji slovo 

„písemnost“ nahradit slovem „dokument“.  

Odůvodnění:  

Navrhovaná úprava zajišťuje pro navrhované znění § 39a odst. 1 a 

3 splnění terminologických požadavků stanovených v čl. 40 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, a to jednak vzhledem k tomu, že 

autorský zákon již v obdobném významu slovo „dokument“ 

používá, jednak vzhledem k tomu, že i v tomto případě je nutné 

respektovat definování pojmu „dokument“ v právním řádu tak, jak 

je provedené v § 2 písm. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Autorský zákon již v obdobném významu označení 

„písemnost“ užívá (§ 37a – Licence pro určitá užití 

osiřelého díla). Při užití slova „dokument“ by mohlo dojít 

k významovému posunu. 

K bodu 5., navrhovanému znění § 39a odst. 3:  

V bodě 5., navrhovaném znění § 39a odst. 3 doporučuji slova 

„právnická osoba, která jako jednu se svých hlavních činností nebo 

jako součást svého poslání ve veřejném zájmu“ nahradit slovy 

„veřejně prospěšná právnická osoba28) nebo jiná právnická osoba, 

která vykonává činnosti ve veřejné, zájmu jako součást své hlavní 

činnosti“. Poznámka pod čarou č. 28 zní: „28) § 146 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava upřesňuje znění § 39a odst. 3 tak, aby 

odpovídalo § 146 občanského zákoníku, jehož shodný účel sleduje. 

Připomínka byla zvážena, nebylo jí vyhověno, nicméně 

definice oprávněného poskytovatele byla upravena na 

základě připomínek jiných připomínkových míst. 

K bodu 5., navrhovanému znění § 39b odst. 1 písm. a):  

V bodě 5., navrhovaném znění § 39b odst. 1 písm. a) doporučuji 

upřesnit, kdo je „jiným autorizovaným subjektem“, neboť ani 

autorský zákon, ani jeho předložená novela s tímto pojmem 

nepracuje. Podle obsahu citovaného ustanovení by se však mohlo 

jednat také o „jiného oprávněného poskytovatele“ 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava směřuje k zajištění textové jednoznačnosti 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 
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předmětného ustanovení. 

K bodu 5., navrhovanému znění § 39b odst. 1 písm. c):  

V bodě 5., navrhovaném znění § 39b odst. 1 písm. c) doporučuji 

upřesnit obsah záznamů, které mají být vedeny o „náležité péči 

nakládání s autorským dílem“. 

Odůvodnění: 

Navrhovaná úprava směřuje k upřesnění textu, ze kterého není 

zřejmý obsah ukládané povinnosti (vedení záznamu o náležité péči 

nelze pro účely ověření plnění povinnosti provést, popřípadě 

postihovat sankcí). 

Připomínka byla zvážena, nebylo jí vyhověno, ale 

uvedená problematika byla blíže vysvětlena v důvodové 

zprávě. 

 

 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj  

K bodu 5 (§ 39b odst. 1 písm. a) a odst. 2) 

V těchto ustanoveních je uveden pojem „jiný autorizovaný 

subjekt“, který je sice podle důvodové zprávy k návrhu používán v 

úředním překladu příslušných předpisů EU, avšak v zákoně č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se 

nevyskytuje. Doporučujeme tedy upřesnit jeho význam tak, aby 

bylo zřejmé, na jaké adresáty tato ustanovení dopadají. 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 

 

Dále je v druhém odstavci ustanovení § 39b použit pojem „nositel 

práv“, aniž by však bylo uvedeno, k jakým právům se označení 

váže. Ačkoliv lze tuto skutečnost dovodit z kontextu a spojení je 

dále definováno také v § 95 odst. 3 autorského zákona, 

doporučujeme přesto alespoň v důvodové zprávě ozřejmit, zda 

dané označení skutečně odpovídá zmíněné definici. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Slova „nositeli práv“ byla nahrazena slovem „autorovi“. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K čl. I bodu 5 [§ 39a odst. 1 písm. b)] 

V návrhu předmětného ustanovení je oprávněný příjemce 

definován za pomoci objektivních kritérií, tj. jako osoba, která má 

zrakové potíže, „které nelze kompenzovat nebo zmírnit tak, aby 

byla schopna číst stejným způsobem jako osoba bez tohoto 

postižení“. Upozorňujeme, že podle doslovného výkladu 

uvedeného ustanovení nelze za oprávněného příjemce považovat 

osobu, jejíž zrakové potíže lze kompenzovat, avšak pouze za 

Připomínce bylo vyhověno. 

Text ustanovení § 39a odst. 1 písm. b) byl upraven. 
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použití zjevně nepřiměřených (rizikových či finančně 

nedostupných) prostředků. Takováto interpretace však odporuje jak 

principu proporcionality stanovenému v čl. 52 odst. 1 Listiny 

základních práv EU, tak Marrakéšské smlouvě o usnadnění 

přístupu k publikovaným dílům (viz také bod 13 recitálu nařízení 

EP a Rady (EU) 2017/1563 a bod 21 recitálu směrnice EP a Rady 

(EU) 2017/1564). Pro zamezení případným interpretačním 

nejasnostem ohledně definice oprávněné osoby proto 

doporučujeme ve shora uvedeném ustanovení za slovo „nelze“ 

vložit slova „běžně dostupnými prostředky“.     

K čl. I bodu 5 [§ 39a odst. 1 písm. d)] 

Upozorňujeme na obsahový posun, k němuž došlo v definici 

oprávněného příjemce oproti směrnici EP a Rady (EU) 2017/1564. 

Podle návrhu by oprávněným příjemcem měla být, mimo jiné, 

osoba, která není schopna pohybovat očima „v míře dostatečné pro 

čtení“. Podle čl. 2 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice se však 

oprávněným příjemcem rozumí osoba, která není schopna 

pohybovat očima „v míře, která je normálně přijatelná pro čtení“. 

Máme za to, že definice použitá v návrhu zákona zužuje okruh 

oprávněných příjemců, když z jejich množiny vylučuje osoby, 

jejichž schopnosti k četbě jsou sice dostačující, avšak dle 

obvyklých měřítek nepřijatelné k normální četbě. Doporučujeme 

proto v návrhu shora uvedeného ustanovení slovo „dostatečné“ 

nahradit slovy „ , která je normálně přijatelná“. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Text ustanovení § 39a odst. 1 písm. d) byl upraven. 

K čl. I bodu 5 (§ 39a odst. 3)   

S ohledem na vymezení autorizovaného subjektu podle čl. 2 odst. 4 

směrnice EP a Rady (EU) 2017/1564 navrhujeme precizněji 

vymezit povahu oprávněného poskytovatele jako neziskové 

právnické osoby ve vztahu k poskytování služeb oprávněným 

příjemcům. Definičním znakem v tomto směru není skutečnost, zda 

tato činnost negeneruje nějaký příjem, ale to, že se příjem z této 

činnosti nerozděluje jako zisk. Lze se domnívat, že v případě 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Definice oprávněného poskytovatele však byla upravena 

na základě připomínek jiných připomínkových míst. 
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veřejnoprávních korporací tento znak bude naplněn bez dalšího. 

Doporučujeme proto uvedené ustanovení formulovat následovně: 

Oprávněným poskytovatelem se pro účely tohoto ustanovení a § 

39b rozumí právnická osoba, jejíž hlavní činností nebo působností 

je poskytovat oprávněným příjemcům vzdělávání, instruktážní 

výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím a jejíž zisk z této 

činnosti se podle jejího zakladatelského právního jednání 

nerozděluje. 

K čl. I bodu 5 (§ 39a odst. 5)  

Nepovažujeme za důvodné v rámci uvedeného ustanovení 

rozlišovat mezi dvoustranným a jednostranným právním jednáním, 

jehož důsledkem má být vyloučení nebo omezení daného práva. 

Má-li být cílem ochrana oprávněného příjemce, považujeme za 

vhodné sledovat obdobnou logiku, kterou je v obecné rovině ve 

vztahu ke slabší straně vedeno ustanovení § 2898 občanského 

zákoníku. Doporučujeme proto slovo „smluvně“ z návrhu bez 

náhrady vypustit. 

Připomínce nebylo vyhověno s ohledem na povinnost 

členských států zamezit smluvní výluce zákonné licence 

[čl. 3 odst. 5 směrnice (EU) 2017/1564]. 

 

Ministerstvo 

školství, 

mládeže a 

tělovýchovy 

 

K materiálu, čl. I bod 5., § 39a odst. 3: Upozorňujeme, že státní 

vysoké školy nejsou právnickými osobami a nevztahuje se tedy na 

ně § 2 odst. 2 zákona o vysokých školách, podle kterého je vysoká 

škola právnickou osobou (např. vojenská vysoká škola či policejní 

vysoká škola je součástí organizační složky státu dle § 95 odst. 1 

zákona o vysokých školách). Dále také upozorňujeme, že ne 

všechny školy, zřizovány podle školského zákona, jsou zřizovány 

jako právnické osoby (§ 8 odst. 3 a 4 školského zákona). Vzhledem 

ke skutečnosti, že uvedené subjekty by měly také spadat mezi 

oprávněné poskytovatele, ve smyslu čl. 2 odst. 4 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563, doporučujeme 

předmětné ustanovení změnit, např. takto: 

„Oprávněným poskytovatelem se pro účely ustanovení § 39a a 39b 

rozumí subjekt, který jako jednu ze svých hlavních činností nebo 

jako součást svého poslání ve veřejném zájmu poskytuje nikoli za 

Připomínce bylo vyhověno. 

Definice oprávněného poskytovatele byla ve smyslu 

připomínky po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy upravena. 
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účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu oprávněným příjemcům vzdělávání, instruktážní výuku, 

adaptivní četbu nebo přístup k informacím a který  

a) je právnickou osobou, nebo 

b) je takovou organizační složkou státu nebo její součástí, která je 

státní vysokou školou nebo vykonává činnost školy nebo školského 

zařízení podle školského zákona.“. 

K materiálu, čl. I bod 5., § 39b odst. 1 písm. a) a úvodní část 

odst. 2: Souhlasíme s nahrazením pojmu „autorizovaný subjekt“, 

který je užíván v předpisech Evropské unie pojmem „oprávněný 

poskytovatel“ tak, jak předkladatel uvádí v Důvodové zprávě, 

avšak z materiálu ani z Důvodové zprávy není jasné, z jakého 

důvodu není tato terminologie užívána také v předmětných 

ustanoveních. Doporučujeme materiál změnit a v daném ohledu jej 

sjednotit, popř. výše uvedené vysvětlit a o toto vysvětlení doplnit 

Důvodovou zprávu. 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 

 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 5 – k § 39a odst. 1:  

Požadujeme vysvětlit, proč je v písmeni a) užita formulace „číst 

stejným způsobem“, avšak v písmeni b) je užita formulace „číst 

téměř stejným způsobem“. Především s ohledem na to, že 

v implementované směrnici i nařízení je pro oba uvedené případy 

užita formulace „v podstatě stejným způsobem“, považujeme 

stanovení odlišných kritérií pro osoby se zrakovým postižením a 

pro osoby s poruchou vnímání nebo čtení za nedůvodné. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Ustanovení § 39a odst. 1 písm. b) a § 39a odst. 1 písm. c) 

byla upravena a je v nich použita shodná formulace. 

K čl. I bodu 5 – k § 39b:  

V odst. 1 písm. a) navrhujeme slova „jinému autorizovanému 

subjektu“ nahradit slovy „jinému oprávněnému poskytovateli“, 

neboť pojem „autorizovaný subjekt“ je používán v textu 

implementovaných předpisů Evropské unie, nikoliv v zákoně, kde 

je nahrazen pojmem „oprávněný poskytovatel“. Tuto připomínku 

uplatňujeme také k úvodní větě odstavce 2. 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

K čl. I bodu 4 (§ 39) 

V § 39 odst. 3 požadujeme slovo „jenž“ nahradit slovy „skrytými 

titulky nebo tlumočením do českého znakového jazyka, které“ a za 

slovo „zrakovým“ vložit slova „nebo sluchovým“. 

Text odstavce 3 s vyznačenými změnami: 

„(3) Do práva autorského nezasahuje osoba, která provozuje 

televizní vysílání a v souladu se zákonem vysílá pořad29) doplněný 

zvukovým popisem, jenž skrytými titulky nebo tlumočením do 

českého znakového jazyka, které slouží ke zpřístupnění pořadu 

osobám se zrakovým nebo sluchovým postižením, pokud tato 

služba není zpoplatněna, nebo neděje-li se tak za účelem přímého 

nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.“. 

Odůvodnění: 

V odstavci 3, na rozdíl od úpravy v odstavci 1 písmenu b), chybí 

úprava zpřístupňujících formátů pro osoby se sluchovým 

postižením. Pro tyto osoby je potřeba opatřovat audiovizuální díla 

písemným textem - titulky. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že osoby 

od narození neslyšící, které preferují český znakový jazyk, často 

mívají velké potíže se čtením a porozuměním psanému textu. V 

těchto případech je potřeba opatřit audiovizuální dílo překladem do 

českého znakového jazyka. 

Vynechání uvedených zpřístupňujících formátů pro osoby se 

sluchovým postižením by vedlo k jejich znevýhodnění a rovněž by 

odporovalo účelu licence, která má umožnit lepší přístup k 

audiovizuálním dílům jak osobám se zrakovým postižením, tak i 

osobám se sluchovým postižením.    

Zásadní připomínka 

Připomínka byla s Ministerstvem zdravotnictví 

projednána, vysvětlena a změněna na doporučující. 

Připomínce nebylo vyhověno, neboť předkládaný návrh 

zákona zavádí výhradně změny vyvolané nutností 

transponovat směrnici (EU) 2017/1564 a adaptovat český 

právní řád na nařízení (EU) č. 2017/1563 a zásah do textu 

§ 39 (tj. stávajícího § 38) autorského zákona by byl nad 

rámec implementace prováděné ve prospěch osob se 

zrakovým postižením. Do textu § 39 se věcně nezasahuje, 

pouze se ze systematických důvodů přesouvá. 

Vzhledem k velmi krátké implementační lhůtě, která je 

stanovena do 11. října 2018, kdy začne platit i přímo 

aplikovatelné nařízení (EU) č. 2017/1563 a kdy současně 

hodlá Evropská unie jako celek, nikoli jednotlivé členské 

státy, přistoupit k Marrákešské smlouvě o usnadnění 

přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, 

osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými 

poruchami čtení, je vhodné, aby jednotlivé členské státy 

přijaly implementační právní úpravu v daném termínu. 

Proto Ministerstvo kultury nezahrnuje do předkládané 

novely žádné jiné podněty ani od ostatních subjektů. 

S navrženou změnou ustanovení § 39 odst. 3 Ministerstvo 

kultury věcně souhlasí, danou problematiku již projednalo 

i s dalšími dotčenými místy a zamýšlí ji zahrnout do 

nejbližší další novely autorského zákona (viz Výhled 

implementačních prací vlády na rok 2018 a další léta). 

Ministerstvo 

zemědělství 

V nově navrhovaném § 39a odst. 3 je zaváděn pojem oprávněný 

poskytovatel, kterým se rozumí právnická osoba, která jako jednu 

ze svých hlavních činností nebo jako součást svého poslání ve 

veřejném zájmu poskytuje nikoli za účelem přímého nebo 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 
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nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 

oprávněným příjemcům vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní 

četbu nebo přístup k informacím. 

Upozorňujeme, že v § 39b odst. 1 písm. a) a odst. 2 je ovšem použit 

pojem autorizovaný subjekt. Stejně tak v platném znění autorského 

zákona s vyznačením změn i ve srovnávacích tabulkách a rozdílové 

tabulce je v nově navrhovaném ustanovení § 39b, použit pojem 

autorizovaný subjekt.  

Doporučujeme tedy text materiálu upravit tak, aby byl zavedený 

pojem používán konzistentně. 

 

Zavedení pojmu oprávněný poskytovatel je možným odchýlením 

od textu evropských předpisů i Marrákešské smlouvy. Zejména 

vymezení tohoto subjektu v důvodové zprávě se nám jeví jako 

zavádějící v tom smyslu, že subjekty, které jsou úspěšné v 

získávání finanční podpory od státu, jsou zároveň 

„autorizovanými“, kdežto neúspěšné subjekty jako by byly 

„neautorizované“. Zbytečná výkladová rizika doporučujeme ošetřit 

jiným vymezením v důvodové zprávě. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Problematika byla blíže vysvětlena v důvodové zprávě. 

 

Také znění bodu 7 Důvodové zprávy považujeme v oblasti 

hospodářského a finančního dopadu a dopadu na podnikatelské 

prostředí, které bude mít navrhovaná právní úprava, za mírně 

zavádějící. Ze samé podstaty věci vyplývá, že oprávnění 

poskytovatelé budou vytvářet a šířit rozmnoženiny děl, přičemž při 

splnění třístupňového testu autoři a jiní oprávnění k dílům za to 

nedostanou žádnou odměnu či kompenzaci. Doporučujeme v tomto 

smyslu doplnit důvodovou zprávu. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Důvodová zpráva byla v jejím smyslu doplněna. 

 

Úřad vlády 

ČR - Odbor 

kompatibility 

Upozorňujeme, že v bodovém znění návrhu a v rozdílové tabulce je 

v případě nařízení č. 2017/1563 uvedeno špatné celexové číslo. 

Nařízení má zkratku „R“ nikoliv „L“. Na dotčených místech je tedy 

nutné opravit celex na 32017R1563. 

Připomínce bylo vyhověno. 

Celexové číslo nařízení bylo opraveno. 

K bodu 4 (§ 39 odst. 1):  

Toto ustanovení provádí čl. 8 směrnice 2017/1564/EU, kterým se 
Připomínce bylo vyhověno. 

Podtržení a celexové číslo byly doplněny. 
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ve směrnici 2001/29/ES nahrazuje čl. 5 odst. 3 písm. b). Žádáme 

toto ustanovení v bodovém návrhu i v rozdílové tabulce podtrhnout 

a uvést celexové číslo. 

K bodu 5 (§ 39a odst. 4 písm. d)): 

Paragraf 39a stanoví v souladu s čl. 4 směrnice 2017/1564/EU 

možnost oprávněného poskytovatele, popř. oprávněného příjemce 

nakládat příslušným způsobem (tj. např. půjčit, rozšířit) s 

formátově přístupnou rozmnoženinou. Navrhované znění odst. 4 

písm. d) je nesrozumitelné a příliš komplikované, doporučujeme 

upravit. 

Připomínka byla zvážena, nebylo jí vyhověno, ale 

význam uvedeného ustanovení, včetně jeho návaznosti na 

čl. 4 směrnice (EU) 2017/1564 a čl. 3 a 4 nařízení (EU)  

č. 2017/1563 byl blíže vysvětlen v důvodové zprávě. 

K bodu 5 (§ 39b odst. 1 písm. a)):  

Pojem "autorizovanému subjektu" na konci předmětného 

ustanovení je nutno vyměnit za pojem "oprávněnému 

poskytovateli", jelikož se předkladatel rozhodl při transpozici 

pojem "autorizovaný subjekt" ze směrnice nepřevzít a v celém 

návrhu se operuje s pojmem "oprávněný poskytovatel". 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 

 

Akademie věd 

České 

republiky 

k ust. § 39a odst. 1 písm. d) (viz str. 3 bod 5): 

Doporučujeme upravit navržené znění ust. § 39a odst. 1 písm. d) 

tak, aby navázal na systematiku použitou ve znění uvedeném v 

§39a odst. 1 pod písm. a) až c) předloženého návrhu. 

Zdůvodnění:  

Jak vyplývá z důvodové zprávy, kterou k návrhu zákona předložilo 

MK ČR, je navrhovaná právní úprava nezbytná z důvodu 

povinnosti splnit závazky České republiky vyplývající z 

jejího členství v Evropské unii  (implementace Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU)2017/1564 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) a tím naplnit předpoklady 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Formulace „není kvůli tělesnému postižení schopna držet 

knihu nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či 

pohybovat očima …“ vychází z textu směrnice (EU) 

2017/1564 i textu nařízení (EU) č. 2017/1563 a je 

obsažena i v jejich recitálech. 
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pro následné uzavření (ratifikaci) Marrákešské smlouvy, kterou 

Česká republika podepsala v dubnu 2014, Evropskou unií.  

Navrhovaná úprava je podmínkou pro zlepšení dostupnosti určitých 

druhů autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany 

podle autorského zákona osobám nevidomým, osobám se 

zrakovým postižením a osobám s jinými poruchami čtení, které 

spočívají též ve stanovení pravidel umožňujících přeshraniční 

pohyb uvedených rozmnoženin, a to jak v rámci Evropské unie, tak 

i vývozem a dovozem do a ze států, které nejsou členy Evropské 

unie, ale jsou či se stanou smluvními stranami Marrákešské 

smlouvy.  

MK ČR jakožto předkladatel návrhu změny autorského zákona, 

použilo z důvodu povinnosti ČR implementovat shora uvedenou 

směrnici, pro znění nově vložených § 39a a § 39b  doslovný 

překlad těchto ustanovení, jak je uvádí právě směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1564, Použití doslovného překladu 

znění příslušných ustanovení směrnice, MK ČR odůvodňuje 

snahou:“ pokud možno co nejvíce respektovat terminologii 

použitou směrnicí a nařízením, i samotnou Marrákešskou 

smlouvou, a jejich úředními českými překlady“. Neboť, jak dále 

MK uvádí: „Pokud by se terminologie výrazněji lišila, hrozilo by 

nebezpečí výkladových sporů“ (viz.: Důvodová zpráva  MKČR str. 

15 část komentáře k Bodu 5). 

Po přečtení navrhovaného znění § 39a lze však dospět k závěru, že 

nebezpečí výkladových sporů může, a to právě z důvodu použití 

doslovného překladu, nastat, a to konkrétně  v případě návrhu 

ustanovení 

§ 39a odst. 1 písm. d) 
§39 

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

zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení 

(1) Oprávněným příjemcem se pro účely tohoto ustanovení a § 
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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. 

Jak patrno, oproti textu pod písm. a) až c), kde jsou kategorie 

příjemců vymezeny s ohledem na zdravotní postižení v obecné 

rovině, avšak naprosto dostačujícím způsobem, je text písm. d) více 

podrobný a navíc je pro dodržení oprávnění příjemce nutno naplnit 

alespoň jeden ze zde taxativně vymezených důsledků zdravotního 

postižení. S ohledem na množství zdravotních postižení, která 

znemožňují osobám číst a nejsou a ani nemohou být v textu zákona 

uvedena či popsána, lze předpokládat nejednotný výklad této části 

ustanovení.  

Zlínský kraj K bodu 5 předmětného materiálu, konkrétně § 39b odst. 1 

písm. a), a odst. 2 používá pojem „jinému autorizovanému 

subjektu“, který by měl být pravděpodobně nahrazen pojmem 

„jinému oprávněnému poskytovateli“. 

Odůvodnění: 

Dle důvodové zprávy pojem „autorizovaný subjekt“ používaný 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES, 

Marrákešskou smlouvou i nařízením k provedení Marrákešské 

smlouvy, není přesný, jelikož tyto předpisy nevyžadují, aby 

podmínkou pro využití navrhované zákonné licence byl skutečně 

formalizovaný autorizační (schvalovací nebo povolovací) proces, 

stačí, že uvedený subjekt je uznáván státem jako subjekt splňující 

Připomínce bylo vyhověno. 

V ustanovení § 39b odst. 1 písm. a) a rovněž v ustanovení 

§ 39b odst. 2 byla slova „autorizovanému subjektu“ 

nahrazena slovy „oprávněnému poskytovateli“. 
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určená kritéria. Proto byl navržen český pojem „oprávněný 

poskytovatel“, použitý v § 39a odst. 3. Avšak v uvedených 

ustanoveních - § 39b odst. 1 písm. a), a odst. 2 nebyla tato 

terminologická změna zohledněna. 

K bodu 5 předmětného materiálu, konkrétně § 39b odst. 1 

písm. d) 

„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 a v podobě přístupné 

oprávněnému příjemci.“ 
Odůvodnění: 

Dle důvodové zprávy mají být informace zveřejněny v podobě 

přístupné tazateli – zohledňující i v tomto případě zdravotní 

postižení – zrakové nebo jiné s podobnými důsledky. 

Připomínce bylo vyhověno úpravou ustanovení § 39b 

odst. 1 písm. d) v jejím smyslu. 

Knihovna a 

tiskárna pro 

nevidomé K. 

E. Macana 

Jako jediný, ale nikoli nevýznamný problém shledáváme v 

ověřování oprávněnosti přístupu k materiálům ze strany žadatele, 

což u domácích žadatelů zajišťuje potvrzení od lékaře a průkaz 

ZTP/P. 

Připomínka vysvětlena. 

Problematika byla blíže vysvětlena v důvodové zprávě. 

 

 

Masarykova 

univerzita – 

Středisko pro 

pomoc 

studentům se 

specifickými 

nároky 

Teiresiás 

V závěrečné zprávě na s. 11 jsou v tuto chvíli uvedeny už 

neaktuální informace o některých dotčených subjektech. Nemá to 

sice vliv na novelu jako takovou, uvádím to spíš pro Vaši informaci 

a pro případné další kroky v souvislosti s připravovanou evidencí 

oprávněných poskytovatelů. Jedná se přinejmenším o tyto: 

 TEREZA centrum podpory samostatného studia zrakově 

postižených (FJFI ČVUT) > V této podobě a organizační 

struktuře už pracoviště nefunguje. V roce 2012 bylo integrováno 

spolu s Handicap poradnou do nově vzniklého Střediska pro 

podporu studentů se specifickými potřebami ELSA, pracoviště 

Rektorátu ČVUT, odboru pro studium a studentské záležitosti 

(viz web pracoviště). 

 Centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě 

Připomínce bylo vyhověno. 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA) byly informace aktualizovány. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAX3B7K6J)



15 
 

Karlově (MFF UK) > došlo minimálně k přejmenování a také 

změně organizační struktury: Carolina – středisko digitalizace 

studijních zdrojů IPSC RUK (web). 

 Oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené (KTF UK) > 

podle všeho i zde došlo už před lety k organizačním změnám, 

aktuálně to pracoviště pod tímto názvem dohledatelné není. 

Českomoravs-

ká unie 

neslyšících 

 

Asociace 

organizací 

neslyšících, 

nedoslýcha-

vých a jejich 

přátel 

 

Svaz 

neslyšících a 

nedoslýcha-

vých osob 

v České 

republice 

V § 39 Licence pro osoby se zdravotním postižením v první větě 3. 

odstavce za slovy „zvukovým popisem“ požadujeme doplnit slova 

„nebo skrytými titulky, popřípadě tlumočením do českého 

znakového jazyka, které“.  

Odůvodnění:  

V odstavci 1. písm. b) § 39 jsou zmiňovány osoby též se sluchovým 

postižením. Pro tyto osoby je potřeba opatřovat audiovizuální díla 

písemným textem – skrytými titulky. Osoby od narození neslyšící, 

které preferují český znakový jazyk, často mívají velké potíže se 

čtením a porozuměním psaného textu. V tomto případě je potřeba 

opatřit audiovizuální dílo překladem do českého znakového jazyka. 

Vynechání těchto zpřístupňujících formátů by odporovalo znění 

textu v 1. odstavci písmena b. Skryté titulky a český znakový jazyk 

pomáhají i osobám s duálním postižením zraku a sluchu současně. 

Tato připomínka je zásadní. 

Připomínce nebylo vyhověno. 

(viz shodná připomínka Ministerstva zdravotnictví) 

 

Za slovy „osobám se zrakovým“ požadujeme doplnit slova „a 

sluchovým“. 

Odůvodnění:  

V odstavci 1. písm. b) § 39 jsou zmiňovány osoby též se sluchovým 

postižením. Pro tyto osoby je potřeba opatřovat audiovizuální díla 

písemným textem – skrytými titulky. Vynechání těchto 

zpřístupňujících formátů by odporovalo znění textu v 1. odstavci 

písmena b). 

Nový text celého 3. odstavce § 39 zní:  

(3) Do práva autorského nezasahuje osoba, která provozuje 

televizní vysílání a v souladu se zákonem vysílá pořad29) doplněný 

Připomínce nebylo vyhověno. 

(viz shodná připomínka Ministerstva zdravotnictví) 
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zvukovým popisem nebo skrytými titulky, popřípadě 

tlumočením do českého znakového jazyka, které slouží ke 

zpřístupnění pořadu osobám se zrakovým a sluchovým postižením, 

pokud tato služba není zpoplatněna, nebo neděje-li se tak za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu. 

Tato připomínka je zásadní. 

Formální připomínka 

Ve 4. odstavci §39 se za slovy „vydaných děl“ doplňují slova 

„formátově zpřístupněných“. 

Nový text 4. odstavce § 39 zní: 

(4) Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedená v § 37 

odst. 1, půjčuje-li originály či rozmnoženiny vydaných děl 

formátově zpřístupněných pro potřeby osob se zdravotním 

postižením v souvislosti s jejich postižením. 

Odůvodnění: 

Nejde o všechna díla, ale pouze o ta, která byla speciálně upravena 

pro cílovou skupinu. 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Stávající znění nečiní aplikační problémy. Zásah do textu 

§ 39 (tj. stávajícího § 38) autorského zákona by byl nad 

rámec implementace. Předkládaný návrh zákona zavádí 

výhradně změny vyvolané nutností transponovat směrnici 

(EU) 2017/1564 a adaptovat český právní řád na nařízení 

(EU) č. 2017/1563. 

Ochranná 

organizace 

autorská-

Sdružení 

autorů děl 

výtvarného 

umění, 

architektury a 

obrazové 

složky 

audiovizuál-

ních děl 

        Máme mírnou obavu z toho, že nejsou zřízeny účinné 

kontrolní mechanismy, ať již přímo ve prospěch samotných 

nositelů práv, nebo alternativně alespoň ve prospěch jejich 

institucionálních zástupců (např. kolektivních správců autorských 

práv), jimiž by bylo možno akceschopně ověřit dodržení všech 

podmínek zákonné licence (mj. např. existenci opatření k 

zamezení nedovoleného rozmnožování, rozšiřování, půjčování 

nebo sdělování, vedení záznamů o náležité péči věnované 

nakládání s dílem a s jeho formátově přístupnými rozmnoženinami) 

a zabránit zpřístupnění díla v případech překračujících 

restriktivní rámec zákonné výjimky.  

        Skutečný rozsah liberací/oprávnění, zejména na straně osob 

oprávněných poskytovatelů a osob jednajících v zájmu 

oprávněných příjemců, dle našeho názoru v navržené dikci § 39a a 

Připomínka vzata na vědomí 

Výjimka (licence pro osoby se zdravotním postižením) je 

již nyní v autorském zákoně obsažena (navrhovaný § 39, 

stávající § 38). Na rozdíl od ní jsou v nově navrhovaných 

ustanoveních § 39a a § 39b, upravujících licenci pro určitá 

užití díla ve prospěch osob nevidomých, osob se 

zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení, 

výslovně upraveny povinnosti oprávněných poskytovatelů 

ohledně nakládání s dílem a nastaveny kontrolní 

mechanismy spočívající mj. v informační povinnosti 

oprávněných poskytovatelů vůči nositelům práv. 
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§ 39b překračuje proklamovaný cíl, když těmto subjektům dává 

širokou pravomoc k obtížně kontrolovatelnému nakládání s 

chráněnými díly (převody formátů provázené zásahy do integrity 

děl, rozsáhlé vyjmenované způsoby užití) a přitom je omezuje čistě 

formální, avšak v praxi nevynutitelnou a neověřitelnou podmínkou 

sledovaného účelu (nikoliv přímý nebo nepřímý hospodářský nebo 

obchodní prospěch), aniž by dával komukoliv právo požadovat 

předložení dokladů osvědčujících splnění podmínek nebo podat 

přehled účinných opatření k zamezení nedovoleného užití / 

zpřístupnění veřejnosti a zpřístupnit povinně vedené záznamy. 

Např. v ustanovení § 39b odst. 1 jsou tak formálně zakotveny 

povinnosti, u nichž však jejich neplnění není adekvátně ověřitelné a 

ani účinně postižitelné. 

        Upozorňujeme mj. i na takové případy, kdy pro nositele práv 

bude obtížnější dokazovat zásah do svých práv, jestliže 

neoprávněný uživatel přistižený při držbě rozmnoženin a nakládání 

s dílem (zejm. u tzv. elektronických užití) pod fiktivní záminkou 

předmětné zákonné licence male fide bude zastírat skutečnou 

nelegální distribuci díla (a to třeba i / především v podobě jiných 

než formátově přístupných rozmnoženin zamýšlených dotčenými 

ustanoveními). 

DILIA, 

divadelní, 

literární, 

audiovizuální 

agentura 

1) Myslím si, že asi není zapotřebí nijak text novely komentovat, 

protože odhaduji, že je přepisem předmětné mezinárodní smlouvy a 

příslušné Směrnice EU. 

2) Když se už přečíslovává § 39 na § 38, zabýval bych se i jeho 

obsahem. Ten je totiž dle mého soudu dosti konfúzní. Vyplývá z 

něj, že vlastník hmotného substrátu díla výtvarného (atd.) 

neporušuje autorské právo tehdy, když dílo sám vystavuje. Pokud 

pominu třístupňový test, může asi vlastník hmotného substrátu 

vystavovat takové dílo i úplatně, respektive komerčně. Dále jde o 

osobu, která si dílo od vlastníka vypůjčí (tedy zadarmo) a může 

dílo vystavovat a to i komerčně. Z obsahu ustanovení dále vyplývá, 

Připomínka vzata na vědomí. 

Zmíněná problematika není předmětem implementace. 
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že osoba, která si dílo od vlastníka hmotného substrátu vypůjčila, 

může ještě další třetí osobě dílo k vystavení bezplatně poskytnout a 

tato třetí osoba může dílo vystavovat i komerčně. 

Chápete to stanovení stejně tak, či jinak? Myslím si, že by bylo 

vhodné toto ustanovení přeformulovat tak, aby dávalo nejen smysl, 

ale i vyhovovalo preventivně třístupňovému testu, tedy aby s ním 

nebylo „od počátku“ v rozporu.  

Avšak, mohu se mýlit. 

3) Bylo by od MK ČR férové, kdyby se vrátilo ke zmařenému 

pokusu včlenit do novely autorského zákona ustanovení o navýšení 

náhradní odměny z půjčování knih ve veřejných knihovnách na 1,-

Kč pro autora + 1,-Kč pro nakladatele a k obdobnému pokusu stran 

změny způsobu výběru náhradních odměn z provozu kopírovacích 

zařízení z platby za stránku na platbu za přístroj. Veškerými 

podklady k těmto dvěma problematikám MK ČR disponuje. 

Asociace 

komerčních 

televizí  

V bodě 4 Novely, resp. v § 39 odst. 3 autorského zákona 

navrhujeme zrušení slov: „pokud tato služba není zpoplatněna, 

nebo“. 

Promítnutí navrhované změny § 39 odst. 3 do textu stávajícího 

znění Novely (včetně poznámky pod čarou): 

(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. 

_________________ 

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. 

Odůvodnění: 

Předmětem našeho návrhu je odstranění části textu, která stanoví 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Zásah do textu § 39 (tj. stávajícího § 38) autorského 

zákona by byl nad rámec implementace. Předkládaný 

návrh zákona zavádí výhradně změny vyvolané nutností 

transponovat směrnici (EU) 2017/1564 a adaptovat český 

právní řád na nařízení (EU) č. 2017/1563. 
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podmínku nezpoplatnění služby, neboť podmínka, aby užití díla na 

základě této licence mělo nekomerční povahu, je dostatečně 

zajištěna úpravou „neděje-li se tak za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu“, kterou 

autorský zákon používá ve svých ustanoveních (včetně předchozích 

odst. 1 a 2 dotčeného § 39) pro vymezení úplaty v nejširším 

možném rozsahu (srov. rovněž s důvodovou zprávou k novele č. 

216/2006 Sb.). Část textu, jejíž odstranění navrhujeme, je s 

ohledem na shora uvedené nejasná a matoucí a vyvolává 

pochybnosti, co je jejím smyslem a účelem, resp. může vést až k 

protiústavnímu výkladu, že provozovatel vysílání není oprávněn 

požadovat ani náhradu nutných nákladů jím vynaložených na 

plnění povinností, které mu ukládá zákon a odstranění je tudíž 

navrhováno i za účelem vyloučení výkladových pochybností. 

Asociace 

producentů v 

audiovizi 

k bodu 5 (§ 39a odst. 2): 

- navrhujeme navrhované ustanovení odst. 2 nahradit tímto 

zněním: 

(2) Formátově přístupnou rozmnoženinou se pro účely tohoto 

ustanovení a § 39b rozumí rozmnoženina díla vyjádřeného 

v podobě textu, notového záznamu nebo s nimi související 

ilustrace, a to na jakémkoli nosiči, nikoli v provedení výkonnými 

umělci, 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. 

Odůvodnění:  

I při transpozici unijních předpisů nutno dbát jazykové koherence 

českého práva a pokud možno neužívat právní pojmy s jiným 

obsahem než jaký užívá občanský zákoník. OZ rozlišuje pojmy 

text, listina a písemnost, kdy textová či listinná podoba zahrnují 

elektronickou podobu, zatímco písemnost označuje listinu 

neelektronickou. Zde navrhovatel užívá pojmu písemnost v širším 

Připomínce nebylo vyhověno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorský zákon již formulaci „dílo v podobě knihy“  

i slovo „písemnost“ v obdobných významech užívá (§ 37a 

– Licence pro určitá užití osiřelého díla) a nebyly 

zaznamenány aplikační problémy.  

Formulací „a to na jakémkoli nosiči“ je ve vztahu ke knize 

míněno, že se může jednat jak o „papírovou knihu“, tak  

i její elektronickou verzi – např. e-knihu na CD nebo 
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významu (má na mysli i elektronickou listinu či jinak zachycený 

text). 

Nepřesná je též formulace „dílo v podobě knihy atd.“. Kniha je 

hmotným nosičem zachycujícím dílo, a proto pokračující část věty 

„a to na jakémkoli nosiči“ není logická. Z hlediska legislativně 

technického není v tomto ustanovení rovněž důvod rozlišovat mezi 

rozmnoženinou originálu či rozmnoženinou rozmnoženiny díla. 

Obojí spadá pod pojem „rozmnoženiny“. 

Za zásadní považujeme, že by zákonodárce měl postavit najisto, že 

se výjimka nevztahuje na rozmnoženinu díla v provedení 

výkonnými umělci (tj. že se nevztahuje na provedení notového 

záznamu výkonnými umělci, na audiovizuální záznamy apod.). 

Marrákešská smlouva, stejně jako směrnice, předpokládají, že 

k užití textu může dojít též jeho čtením či strojovým čtením na 

zvukovém záznamu, nepředpokládají však zavedení výjimky 

z práva výkonných umělců či práva výrobce zvukově obrazového 

záznamu. Je tomu tak navzdory zmínce v čl. 3 odst. 1 směrnice, 

která odkazuje na výjimky z práv souvisejících, nicméně pouze 

v souvislosti s rozmnožováním díla nebo jiného předmětu ochrany 

definovaného v čl. 2 směrnice. Z této definice pak vyplývá, že se 

vztahuje toliko na autorská díla a zvukové záznamy. Z Marrákešské 

smlouvy pak vyplývá, že se vztahuje toliko na autorská díla a nikoli 

jiné předměty ochrany (viz čl. 2 smlouvy).  

jiném nosiči. 

Rozmnoženina speciálně upravená pro potřeby 

nevidomých či jinak zrakově postižených osob (formátově 

přístupná rozmnoženina) může být dle konkrétní situace 

zhotovena jak z originálu díla, tak i z jeho rozmnoženiny. 

Výslovným uvedením této skutečnosti v ustanovení § 39a 

odst. 2 je zdůrazněna možnost zhotovovat formátově 

přístupné rozmnoženiny z obou těchto „zdrojů“.  

Navrhovaná právní úprava odpovídá čl. 3 odst. 1 směrnice 

(EU) 2017/1564, podle níž nedojde k zásahu do práv 

souvisejících ani v případě, kdy bude např. zhotovena 

formátově přístupná rozmnoženina audioknihy, kde 

dotčenými právy budou práva autora textu, výkonného 

umělce (výkonných umělců), který literární dílo přednesl, 

a výrobce zvukového záznamu, který pořídil zvukový 

záznam. Podobná situace může nastat v případě e-knihy 

obsahující multimediální encyklopedii, jejíž součástí 

mohou být i zvukově obrazové záznamy (např. úryvky 

audiovizuálních děl). 

k bodu 5 (§ 39a): 

- navrhujeme navrhované ustanovení doplnit o nový odstavec 

6 tohoto znění: 

(6) Ustanovení odst. 4 se vztahuje na dílo jen, bylo-li 

vydáno nebo zpřístupněno veřejnosti podle § 18 odst. 2.  

Odůvodnění: 

Předkladatel vychází z toho, že navrhovaná výjimka § 39a se 

vztahuje na všechna zveřejněná díla. V tomto jde předkladatel nad 

rámec Marrákešské smlouvy i směrnice, neboť oba dokumenty se 

Připomínce nebylo vyhověno. 

Uvedené vyplývá z § 29 odst. 2 autorského zákona. 
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vztahují pouze na taková díla, která byla vydána (published) nebo 

zpřístupněna veřejnosti (made available), přičemž autorskoprávní 

pojem práva na zpřístupňování díla veřejnosti (making available 

right) odpovídá ustanovení § 18 odst. 2 AZ. Nejedná se tedy 

o jakákoli díla, která byla zveřejněna (divulged). Např. v případě 

literárního díla zveřejněného poprvé čtením v rozhlase nebo na 

první veřejné prezentaci (v knihovně, na tiskové konferenci apod.) 

dochází sice ke zveřejnění, nikoli však k vydání (§ 4 AZ), ani 

k zpřístupnění veřejnosti ve smyslu § 18 odst. 2 AZ. Na takové dílo 

by se měla výjimka aplikovat teprve bude-li se souhlasem nositele 

práv vydáno nebo zpřístupněno dle § 18 odst. 2. 

Jestliže by tvůrce Marrákešské smlouvy či unijní zákonodárce 

chtěli rozšířit výjimku na jakákoli zveřejněná díla, byli by tak 

učinili. 

Navrhuje se legislativní technika obdobná ustanovení 

navrhovaného § 39 odst. 2. 

k bodu 7 (§ 74, 78, 82): 

- navrhujeme navrhované ustanovení změnit takto: 

V § 74 a § 82 se text „§ 37 až 38a“ nahrazuje textem „§ 37, 

§ 37a, § 38a“ a text „§ 40 až 44“ se nahrazuje textem „§ 39, 

§ 40 až 44“. V § 78 se text „§ 37 až 38a“ nahrazuje textem 

„§ 37, § 37a, § 38a“ a text „§ 40 až 44“ se nahrazuje textem 

„§ 39 až 44“. 

Odůvodnění: 

Jak bylo uvedeno výše, výjimka z ochrany se pojmově nevztahuje 

na práva výkonných umělců, výrobců zvukově obrazových 

záznamů a vysílatelů a může se dotýkat toliko práv výrobce 

zvukového záznamu. Tato skutečnost vyplývá z Marrákešské 

smlouvy výslovně. Ačkoli čl. 3 směrnice jde dále a obsahuje 

referenci i na tato práva související s právem autorským, z definice 

díla a jiného předmětu ochrany v čl. 2 směrnice jednoznačně 

vyplývá, že je pojmově vyloučeno, aby se tato výjimka vztahovala 

Připomínce nebylo vyhověno; problematika byla 

vysvětlena. 
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na jiné předměty ochrany než je dílo a zvukový záznam. Zejména 

to pak platí pro zvukově obrazové záznamy (shodně Lewinski, 

Silke von, The Marrakesh Treaty of 2013, In: Lewinski, Reinbothe. 

The WIPO Treaties on Copyright. 2nd Ed. Oxford. 2015. Str. 631. 

Shodně též Blomqvist, J. Primer on International Copyright, 

Edward Elgar Publishing. 2014. Str. 89. Dále shodně Ficsor, M. 

Commentary to the Marrakesh Treaty. 2013. Str. 13.). 

k bodu 8 (§ 86): 

- navrhujeme navrhované ustanovení změnit takto: 

V § 86 se text „§ 38 odst. 1 písm. a),“ nahrazuje textem „§ 

39 odst. 1 písm. a)“.  

 

Odůvodnění: Viz odůvodnění k navrhované změně bodu 7. 

Připomínce nebylo vyhověno; problematika byla 

vysvětlena. 

 

k bodu 9 (§ 94): 

- navrhujeme bod 9 vypustit a ponechat § 94 bez změny. 

Odůvodnění: Viz odůvodnění k navrhované změně bodu 7. 

Ustanovení čl. 3 směrnice odkazuje sice na databázovou směrnici, 

nicméně pouze v tom smyslu, aby byla zajištěna možnost pořízení 

formátově přístupné rozmnoženiny uživatelem databáze, má-li k ní 

legální přístup. To ovšem zajišťuje současná právní úprava. 

Naopak výslovné analogické užití § 39a by znamenalo, že by 

oprávněný poskytovatel mohl pro účely zpřístupnění díla nikoli užít 

jednotlivá díla z databáze, ale pořídit zrcadlový obraz celé 

databáze. Tím by se stala databáze původního pořizovatele 

bezcennou. Problematické je to právě u investičně náročných 

databází, které jsou určené osobám se zdravotním hendikepem. 

Připomínce nebylo vyhověno; problematika byla 

vysvětlena. 
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