
 

 

 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Radka Kotena a dalších na vydání 
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 (sněmovní tisk č. 402) 

 
 Vláda na své schůzi dne 11. března 2019 projednala a posoudila 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, a zaujala k němu nesouhlasné stanovisko, a to zejména z těchto důvodů: 

 

1. Předložený návrh zákona je nejen nesystematický a problematický z hlediska stávající 

právní úpravy v autorském zákoně, ale také v zásadním rozporu s mezinárodním právem 

a s právem Evropské unie, především se Smlouvou Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském, Smlouvou Světové organizace duševního vlastnictví 

o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech, Směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a také v rozporu 

s judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Pokud by byla přijata navrhovaná úprava 

ustanovení § 23 autorského zákona, poskytující výjimku prakticky všem typům 

provozoven, neboť jen stěží si lze prakticky představit činnost provozovatele spočívající 

pouze v samotném zpřístupňování rozhlasového a televizního vysílání veřejnosti, došlo 

by podle názoru vlády fakticky k vyprázdnění práva přiznaného nositelům autorských 

práv jak mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, tak i právem 

Evropské unie. 

2. Právo sdělovat dílo veřejnosti patří mezi majetková práva autora. Podle ustáleného 

výkladu je veřejnosti dílo sdělováno vždy, jedná-li se o sdělování všem mimo okruh 

rodiny a přátel sdělovatele. Je-li tedy dílo sdělováno (zpřístupňováno) veřejnosti, jde vždy 

o výkon majetkového autorského práva, a to bez ohledu na hospodářský význam 

takového sdělování. Jak mezinárodní, tak unijní právo poskytují autorům ochranu 

od počátku bez ohledu na to, v jakých provozovnách nebo jiných prostorách ke sdělování 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA6KN4FG)



2 
 

díla veřejnosti dochází. Předkladatelé nesprávně považují za „veřejné provozování“ 

a „veřejné šíření“ pouze takové situace, kdy dochází ke sdělování autorských děl pouze 

na „veřejném prostranství“. Z hlediska autorského práva však ke sdělování díla veřejnosti 

dochází nejen na veřejných prostranstvích, ale i v jiných prostorách, byť by byly 

z hlediska občanského či trestního práva považované za prostory soukromé. 

3. Z hlediska mezinárodního i unijního práva není a nemůže být kritérium hospodářského 

významu sdělování pro určení toho, zda jde nebo nejde o „sdělování veřejnosti“, žádným 

způsobem významné, sledování zisku jako cíle totiž není podmínkou nezbytnou 

pro existenci sdělování veřejnosti. Sdělování díla veřejnosti, byť by bylo poskytováním 

doplňkové služby, má příznivý vliv na postavení a přitažlivost zařízení a poskytuje mu tím 

konkurenční výhodu. Kritérium přímého nebo nepřímého hospodářského prospěchu 

(výdělečnosti) sdělování veřejnosti může být relevantní pouze pro určení výše odměny. 

Možnost zohlednění míry hospodářského významu je přitom řešitelná při uzavírání 

licenčních smluv, otázkou tudíž pouze je, jak vysoká odměna se má v těchto případech 

nositelům práv platit, což však musí zohlednit kolektivní správci ve svých sazebnících. 

4. Vláda je současně přesvědčena o tom, že navržené znění úpravy ustanovení § 23 

autorského zákona nelze podepřít výjimkami uvedenými v čl. 5 odst. 3 směrnice 

2001/29/ES. 

5. Vláda též upozorňuje na to, že zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 

podmiňuje nabytí účinnosti právního předpisu před patnáctým dnem po jeho vyhlášení 

naléhavým obecným zájmem, který však v důvodové zprávě k předloženému návrhu 

zákona není uveden. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBA6KN4FG)




