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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 

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 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

návrhu zákona 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., odst., 

písm., bod, apod.) 

Obsah 

§ 1, poznámka 

pod čarou č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný 

řádek doplňuje věta „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.“. 

32017L1564 čl. 11 odst. 1 

pododstavec 2 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 

obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 

musí být takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. 

 § 1, úvodní část 

ustanovení 

V § 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1)“ 

vkládají slova „, zároveň navazuje na přímo 

použitelný předpis Evropské unie28)“ 

Poznámka pod čarou č. 28 zní:  

„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.“. 

32017R1563 čl. 8 Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a 

přímo použitelné ve všech členských 

státech. 
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 § 39 (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, nebo 

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 

32017L1564 čl. 8 Změna směrnice 2001/29/ES 

V čl. 5 odst. 3 směrnice 2001/29/ES se 

písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) užití ve prospěch osob se zdravotním 

postižením, přičemž toto užití se přímo 

týká uvedeného postižení a je nekomerční 

povahy, a to v rozsahu vyžadovaném 

dotyčným postižením, aniž jsou dotčeny 

povinnosti členských států podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/1564(*); 

____________ 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 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.“ 
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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 odst. 1 Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se 

zrakovým postižením nebo osob s jinými 

poruchami čtení 

(1) Oprávněným příjemcem se pro účely tohoto 

paragrafu a § 39b rozumí osoba, která  

a) je nevidomá nebo má jiné zrakové postižení, které 

nelze běžně dostupnými prostředky kompenzovat 

nebo zmírnit tak, aby byla schopna číst v podstatě 

stejným způsobem jako osoba bez tohoto postižení, 

 

b) má poruchu vnímání nebo čtení, která jí 

znemožňuje číst v podstatě stejným způsobem jako 

osoba bez takové poruchy, nebo 

 

c) není kvůli tělesnému postižení schopna držet 

knihu, časopis, noviny nebo obdobnou písemnost 

nebo s ní manipulovat nebo zaostřit zrak či 

pohybovat očima v míře normálně přijatelné pro 

čtení. 

 

 

 

 

32017L1564 čl. 2 odst. 2 Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

2) „oprávněným příjemcem“, bez ohledu 

na jakákoli jiná zdravotní postižení, osoba: 

a) která je nevidomá;  

 

b) která má zrakové postižení, které není 

možné zlepšit tak, aby její zrak znovu 

fungoval v podstatě stejně jako u osoby, 

která takové postižení nemá, a není tedy 

schopna číst tištěná díla v podstatě stejným 

způsobem jako osoba bez takového 

postižení; 

 

c) která má poruchu vnímání či čtení, a 

není tedy schopna číst tištěná díla v 

podstatě stejným způsobem jako osoba bez 

takové poruchy; nebo 

d) která není kvůli fyzickému postižení 

schopna držet knihu či s ní manipulovat 

nebo zaostřit zrak či pohybovat očima v 

míře, která je normálně přijatelná pro čtení; 

32017R1563 čl. 2 odst. 2 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
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2) „oprávněným příjemcem“, bez ohledu 

na jakékoli jiné zdravotní postižení, osoba: 

a) která je nevidomá; 

b) která má zrakové postižení, jejíž 

zdravotní stav nelze zlepšit tak, aby její 

zrak znovu fungoval v podstatě stejně jako 

u osoby, která takové postižení nemá, 

a není tedy schopna číst tištěná díla 

v podstatě stejným způsobem jako osoba 

bez takového postižení; 

c) která má poruchu vnímání či čtení, a 

není tedy schopna číst tištěná díla v 

podstatě stejným způsobem jako osoba bez 

takové poruchy; nebo 

d) která není kvůli fyzickému postižení 

schopna držet knihu či s ní manipulovat 

nebo zaostřit zrak či pohybovat očima v 

míře, která je normálně přijatelná pro čtení; 

§ 39a odst. 2 (2) Formátově přístupnou rozmnoženinou se pro 

účely tohoto paragrafu 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, zhotovená v alternativním provedení nebo 

formátu, které umožňují oprávněnému příjemci číst 

nebo jinak vnímat dílo stejným nebo v podstatě 

stejným způsobem jako osobě bez postižení nebo 

poruchy podle odstavce 1.  

32017L1564 čl. 2 odst. 1 a 3 Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

1) „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ 

dílo v podobě knihy, odborného periodika, 

novin, časopisu nebo jiných druhů 

písemností, notového zápisu, včetně 

partitur, a související ilustrace na 

jakémkoli nosiči, včetně zvukového 

formátu, jako jsou například audioknihy, a 

digitálního formátu, které je chráněno 

autorským právem nebo právy s ním 

souvisejícími a které bylo vydáno či jinak 
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zpřístupněno veřejnosti v souladu s 

právními předpisy; 

3) „formátově přístupnou rozmnoženinou“ 

rozmnoženina díla nebo jiného předmětu 

ochrany, která byla zhotovena v 

alternativním provedení nebo formátu, jež 

umožňuje oprávněnému příjemci přístup k 

dílu nebo jinému předmětu ochrany, včetně 

přístupu stejně snadného a pohodlného, 

jaký má osoba bez jakéhokoli postižení 

nebo poruchy podle bodu 2; 

32017R1563 čl. 2 odst. 1 a 3 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

1) „dílem nebo jiným předmětem ochrany“ 

dílo v podobě knihy, odborného periodika, 

novin, časopisu nebo jiných druhů 

písemností, notového zápisu, včetně 

partitur, a související ilustrace 

na jakémkoli nosiči, včetně zvukového 

formátu, jako jsou například audioknihy, 

a digitálního formátu, které je chráněno 

autorským právem nebo právy s ním 

souvisejícími a které bylo vydáno či jinak 

zpřístupněno veřejnosti v souladu 

s právními předpisy; 

3) „formátově přístupnou rozmnoženinou“ 

rozmnoženina díla nebo jiného předmětu 

ochrany, která byla zhotovena v 

alternativním provedení nebo formátu, jež 

umožňuje oprávněnému příjemci přístup k 

dílu nebo jinému předmětu ochrany, včetně 

přístupu stejně snadného a pohodlného, 
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jaký má osoba bez jakéhokoli postižení 

nebo poruchy podle bodu 2; 

§ 39a odst. 3 (3) Oprávněným poskytovatelem se pro účely tohoto 

paragrafu a § 39b rozumí ten, kdo poskytuje jako 

jednu ze svých hlavních činností nebo jako součást 

svého poslání ve veřejném zájmu, nikoli za účelem 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, oprávněným příjemcům 

vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo 

přístup k informacím. 

 

32017L1564 čl. 2 odst. 4 Definice 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

4) „autorizovaným subjektem“ subjekt, 

který je schválen či uznán členským státem 

jako subjekt poskytující na neziskovém 

základě oprávněným příjemcům 

vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní 

četbu nebo přístup k informacím. Mezi tyto 

subjekty patří i veřejné instituce nebo 

neziskové organizace, které stejné služby 

poskytují oprávněným příjemcům jako 

jednu ze svých hlavních činností nebo 

institucionálních povinností nebo jako 

součást svého poslání ve veřejném zájmu. 

32017R1563 čl. 2 odst. 4 Definice 

Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 

4) „autorizovaným subjektem se sídlem 

v členském státě“ subjekt, který je 

schválen či uznán členským státem jako 

subjekt poskytující na neziskovém základě 

oprávněným příjemcům vzdělávání, 

instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo 

přístup k informacím. Mezi tyto subjekty 

patří i veřejné instituce nebo neziskové 

organizace, které stejné služby poskytují 

oprávněným příjemcům jako jednu ze 

svých hlavních činností nebo 

institucionálních povinností nebo jako 
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součást svého poslání ve veřejném zájmu. 

§ 39a odst. 4 

písm. a) 

(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,   

32017L1564 čl. 3 odst. 1 písm. a) Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

§ 39a odst. 4 

písm. b) 

b) oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo 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 

s bydlištěm nebo se sídlem na území České 

republiky, 

32017L1564 čl. 3 odst. 1 písm. b) Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 
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b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 

jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

§ 39a odst. 4 

písm. c) 

c) oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo 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 

s bydlištěm nebo se sídlem na území jiného 

členského státu Evropské unie nebo na území jiného 

státu podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie28), nebo 

32017L1564 čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 

  32017R1563 čl. 3  Vývoz formátově přístupných 

rozmnoženin do třetích zemí 

Autorizovaný subjekt se sídlem v členském 

státě může rozšiřovat, sdělovat nebo 

zpřístupňovat oprávněným příjemcům 

nebo autorizovanému subjektu se sídlem 

ve třetí zemi, jež je smluvní stranou 

Marrákešské smlouvy, formátově přístupné 
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rozmnoženiny díla nebo jiného předmětu 

ochrany zhotovené v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy 

přijatými podle směrnice (EU) 2017/1564. 

§ 39a odst. 4 

písm. d) 

d) oprávněný příjemce nebo oprávněný poskytovatel 

s bydlištěm nebo se sídlem na území České 

republiky, který nikoli za účelem přímého nebo 

nepřímého hospodářského nebo obchodního 

prospěchu dováží nebo přijímá nebo jinak získává 

formátově přístupnou rozmnoženinu rozšiřovanou 

nebo sdělovanou oprávněným příjemcům nebo 

oprávněným poskytovatelům oprávněným 

poskytovatelem s bydlištěm nebo se sídlem na 

území jiného členského státu Evropské unie nebo na 

území jiného státu podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie28), 

32017L1564 čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států 

32017R1563 čl. 4 Dovoz formátově přístupných 

rozmnoženin ze třetích zemí 

Oprávněný příjemce nebo autorizovaný 

subjekt se sídlem v členském státě může 

dovážet formátově přístupné rozmnoženiny 

díla nebo jiného předmětu ochrany, které 

rozšiřuje, sděluje nebo zpřístupňuje 

oprávněným příjemcům nebo 

autorizovaným subjektům autorizovaný 

subjekt ve třetí zemi, jež je smluvní 

stranou Marrákešské smlouvy, nebo tyto 

formátově přístupné rozmnoženiny 

získávat nebo si k nim zajišťovat přístup 

jiným způsobem a poté je využívat 
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v souladu s vnitrostátními právními 

předpisy přijatými podle směrnice (EU) 

2017/1564 

§ 39a odst. 5 (5) Uplatnění zákonné licence podle odstavce 4 

nelze smluvně vyloučit ani omezit. 

32017L1564 čl. 3 odst. 5 Členské státy zajistí, aby nebylo možné 

výjimku stanovenou v odstavci 1 vyloučit 

smluvní cestou. 

§ 39b odst. 1 Povinnosti oprávněného poskytovatele 

 

(1) Oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se 

sídlem na území České republiky, který využívá 

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

povinen 

 

a) formátově přístupnou rozmnoženinu rozšiřovat, 

půjčovat nebo sdělovat výhradně oprávněnému 

příjemci nebo jinému oprávněnému poskytovateli, 

 

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 oprávněným příjemcům poskytovat i 

jiným vhodným způsobem. 

 

32017L1564 čl. 5 odst. 1 Povinnosti autorizovaných subjektů 

1. Členské státy zajistí, aby autorizovaný 

subjekt se sídlem na jejich území, který 

provádí úkony uvedené v článku 4, zavedl 

a dodržoval své vlastní postupy k zajištění 

toho, aby: 

a) formátově přístupné rozmnoženiny 

rozšiřoval, sděloval a zpřístupňoval pouze 

oprávněným příjemcům nebo jiným 

autorizovaným subjektům; 

b) přijal přiměřená opatření s cílem 

zabránit nedovolenému rozmnožování, 

rozšiřování, sdělování a zpřístupňování 

formátově přístupných rozmnoženin 

veřejnosti; 

c) věnoval náležitou péči nakládání s díly 

nebo jinými předměty ochrany a s jejich 

formátově přístupnými rozmnoženinami a 

vedl o tom záznamy; a 

d) na svých internetových stránkách nebo 

prostřednictvím jiných on-line či off-line 

kanálů případně zveřejňoval a aktualizoval 

informace o tom, jak dodržuje povinnosti 
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uvedené v písmenech a) až c). 

32017R1563 čl. 5 odst. 1 Povinnosti autorizovaných subjektů 

1.   Autorizovaný subjekt se sídlem 

v členském státě, který provádí úkony 

uvedené v článcích 3 a 4, zavede 

a dodržuje své vlastní postupy k zajištění 

toho, aby: 

a) rozšiřoval, sděloval a zpřístupňoval formátově přístupné 

rozmnoženiny pouze oprávněným příjemcům nebo jiným 

autorizovaným subjektům; 

b) přijal příslušná opatření s cílem zabránit nedovolenému 

rozmnožování, rozšiřování a sdělování a zpřístupňování 

formátově přístupných rozmnoženin veřejnosti; 

c) věnoval náležitou péči nakládání s díly nebo jinými 

předměty ochrany a s jejich formátově přístupnými 

rozmnoženinami a vedl o tom záznamy; a 

d) na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím 

jiných on-line či off-line kanálů případně zveřejňoval a 

aktualizoval informace o tom, jak dodržuje povinnosti 

uvedené v písmenech a) až c) tohoto odstavce. 

 

§ 39b odst. 2 (2) Oprávněný poskytovatel s bydlištěm nebo se 

sídlem na území České republiky, který využívá 

zákonné licence podle § 39a odst. 4 písm. c) nebo 

d), na vyžádání poskytne vhodným způsobem 

oprávněnému příjemci, jinému oprávněnému 

poskytovateli nebo autorovi  

 

a) seznam děl, jejichž formátově přístupné 

32017L1564 čl. 5 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby autorizovaný 

subjekt se sídlem na jejich území, který 

provádí úkony uvedené v článku 4, 

poskytoval přístupným způsobem na 

vyžádání kterémukoli oprávněnému 

příjemci, jinému autorizovanému subjektu 

nebo nositeli práv tyto informace: 

a) seznam děl nebo jiných předmětů 
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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. 

ochrany, jejichž formátově přístupné 

rozmnoženiny má k dispozici, a dostupné 

formáty; a 

b) názvy a kontaktní údaje autorizovaných 

subjektů, s nimiž spolupracuje při výměně 

formátově přístupných rozmnoženin podle 

článku 4. 

32017R1563 čl. 5 odst. 2 Autorizovaný subjekt se sídlem v členském 

státě, který provádí úkony uvedené 

v článcích 3 a 4, poskytne přístupným 

způsobem na vyžádání oprávněných 

příjemcům, jiným autorizovaným 

subjektům nebo nositelům práv tyto 

informace: 

a) seznam děl nebo jiných předmětů 

ochrany, jejichž formátově přístupné 

rozmnoženiny má k dispozici, a dostupné 

formáty; a 

 b) názvy a kontaktní údaje autorizovaných 

subjektů, s nimiž spolupracuje při výměně 

formátově přístupných rozmnoženin podle 

článků 3 a 4. 

§ 43 odst. 4 (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 

32017L1564 čl. 3 odst. 4  Na výjimku stanovenou v odstavci 1 

tohoto článku se použije čl. 6 odst. 4 první, 

třetí a pátý pododstavec směrnice 

2001/29/ES. 
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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. 
§ 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, 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, § 58, § 

62 odst. 2 a § 64 odst. 2 a 4 platí obdobně i pro 

výkonného umělce a jeho výkony. 

32017L1564 čl. 3 odst. 1 Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 
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jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

32017L1564 čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 

§ 78 

 
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 zvukového 

záznamu a jeho záznam.   

32017L1564 čl. 3 odst. 1 Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 
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formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 

jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 
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§ 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. 
 

 

32017L1564 čl. 3 odst. 1 Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 

jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 
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autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 

§ 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. 

32017L1564 čl. 3 odst. 1 Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 

2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAYRA856Q)
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nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 

jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 

subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 

§ 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. 

32017L1564 čl. 3 odst. 1 Povolené způsoby užití 

1. Členské státy stanoví výjimku za účelem 

toho, aby svolení nositele autorského práva 

nebo práva s ním souvisejícího týkajícího 

se díla nebo jiného předmětu ochrany 

podle článků 5 a 7 směrnice 96/9/ES, 

článků 2, 3 a 4 směrnice 2001/29/ES, čl. 1 

odst. 1, čl. 8 odst. 2 a 3 a článku 9 

směrnice 2006/115/ES a článku 4 směrnice 
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2009/24/ES nevyžadoval žádný úkon, 

který je nezbytný pro to, aby: 

a) oprávněný příjemce nebo osoba 

jednající jeho jménem mohli vytvořit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k nimž má 

oprávněný příjemce zákonný přístup, pro 

účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; a 

b) autorizovaný subjekt mohl zhotovit 

formátově přístupnou rozmnoženinu díla 

nebo jiného předmětu ochrany, k němuž 

má zákonný přístup, sdělovat veřejnosti, 

zpřístupňovat veřejnosti, rozšiřovat nebo 

půjčovat formátově přístupnou 

rozmnoženinu oprávněnému příjemci nebo 

jinému autorizovanému subjektu neziskově 

pro účely výhradního užívání oprávněným 

příjemcem; 

čl. 4 Kopie v přístupném formátu na 

vnitřním trhu 

Členské státy zajistí, aby mohl 

autorizovaný subjekt se sídlem na jejich 

území provádět úkony uvedené v čl. 3 odst. 

1 písm. b) pro oprávněného příjemce nebo 

jiný autorizovaný subjekt se sídlem v 

kterémkoli členském státě. Členské státy 

rovněž zajistí, aby oprávněný příjemce 

nebo autorizovaný subjekt se sídlem na 

jejich území mohli získat nebo aby mohli 

mít přístup k formátově přístupným 

rozmnoženinám od autorizovaných 
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subjektů se sídlem v některém z členských 

států. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32017L1564 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 

32017R1563 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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 
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