
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

A. Obecná část  

1. Zhodnocení platného právního stavu, hlavní principy navrhované právní úpravy 

a nezbytnost navrhované právní úpravy 

Návrh zákona ukládá, aby šíření rozhlasového a televizního vysílání bylo umožněno nejen ve 

zdravotnických zařízeních, ale také v prostorách, jež jsou v živnostenském zákoně definovány 

jako „provozovny“, ale nejsou určeny pro poskytování hudební a televizní produkce.  

Účelem novely zákona je zpřístupnit hudební produkci v prostorách, které primárně slouží pro 

jiné účely než je provozování hudební produkce, jako jsou kadeřnictví nebo restaurační 

provozovny a jsou navštěvovány za účelem poskytnutí dané služby, nikoliv zpřístupnění 

hudební produkce.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

a s mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky  

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a je souladu s právem 

Evropské unie. Návrh zákona je v souladu se závazky České republiky vyplývajícími z 

mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.  

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl, kterou je Česká republika vázána, ve 

svém článku 11 definuje, že autoři dramatických, hudebně-dramatických a hudebních děl mají 

výlučné právo udílet své svolení k veřejnému provozování a provedení svých děl. Pojem 

„veřejného provozování“ a „veřejného šíření“ byl z citované úmluvy převzat do právních 

předpisů Evropské unie. Předložený návrh proto citovaný přístup zohledňuje, kdy stanoví, že 

zpřístupnění autorských děl nebude realizováno na veřejných prostranstvích, ale pouze 

v uzavřených provozovnách, které nejsou určeny pro šíření hudební a televizní produkce. 

3. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, na rozpočty krajů a obcí  

Návrh zákona nemá vliv na státní rozpočet. Návrh zákona nemá vliv na rozpočty krajů a obcí. 

B. Zvláštní část 

Čl. I 

Zákon stanoví, že autorské poplatky se neplatí v provozovnách, které nejsou určeny pro 

poskytování hudební a televizní produkce. 

Čl. II. 

Účinnost je navržena tak, aby nebyla závislá na délce legislativního procesu.  
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