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IV. 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

 

A. Obecná část 

 

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 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2020, schváleným usnesením 

vlády č. 870 dne 9. prosince 2019. 

 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 

ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Autorský zákon obsahuje, s výjimkou úpravy licenčních smluv obsažených v občanském 

zákoníku, komplexní úpravu autorského práva a práv souvisejících s právem autorským, 

včetně zvláštního práva pořizovatele databáze. Úprava vychází jednak z mezinárodních 

smluv, k nimž Česká republika přistoupila, jednak z unijního práva, zejména ze směrnic 

Evropské unie harmonizujících některé aspekty autorského práva v rámci Evropské unie, 

popř. i Evropského hospodářského prostoru.  

 

Autorský zákon nabyl účinnosti 1. prosince 2000 a od té doby byl několikrát novelizován. 

Nejdůležitější novely byly přijaty v letech 2006, 2014 a 2017. Novelou č. 216/2006 Sb. 

s účinností od 22. května 2006 byla dokončena transpozice dvou směrnic ES z roku 2001 

(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů 

autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/84/ES o právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu 

uměleckého díla), a dále byla transponována tehdy nová směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví. Novelou č. 228/2014 Sb. byla 

provedena implementace směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých 

práv s ním souvisejících a směrnice 2012/28/EU o některých povolených způsobech užití 

osiřelých děl. Novelou č. 102/2017 Sb. byla zejména provedena implementace směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv 

s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online 

na vnitřním trhu.   

 

Zatím poslední vládní novela autorského zákona byla přijata v roce 2019 zákonem č. 50/2019 

Sb., kterým byla do českého právního řádu implementována 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. Novela souvisela rovněž s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 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, které bylo přijato současně s výše uvedenou 
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směrnicí k provedení mezinárodní smlouvy uzavřené v rámci Světové organizace duševního 

vlastnictví - Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým 

osobám, osobám se zrakovým postižením nebo osobám s jinými poruchami čtení (dále jen 

„Marrákešská smlouva pro nevidomé“). Přijetí uvedené novely bylo mj. podmínkou uzavření 

Marrákešské smlouvy pro nevidomé Evropskou unií, k němuž došlo k 1. říjnu 2018; samotná 

Marrákešská smlouva se tak pro EU, včetně ČR, stala závaznou k 1. lednu 2019. 

 

Platná právní úprava do značné míry, nikoli však zcela, již zahrnuje úpravu obsaženou ve 

směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují pravidla pro 

výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání 

vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se 

mění směrnice Rady 93/83/EHS (dále jen „směrnice o pravidlech pro online vysílání a 

převzatá vysílání“ nebo jen „směrnice OnlineSatCab“) a ve směrnici Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen „směrnice o 

autorském právu“ nebo „směrnice o APnaJDT“ nebo jen „směrnice APnaJDT“). Týká se to 

zejména úpravy výjimek a omezení výlučných práv pro účely vědeckého výzkumu, pro užití 

předmětů ochrany při vyučování pro ilustrační účel a pro archivační a konzervační účely 

paměťových institucí, dále úpravy licencování děl nedostupných na trhu, pravidel pro výkon 

tzv. rozšířené kolektivní správy práv nebo některých institutů smluvního práva, dále např. 

úpravy povinné kolektivní správy na přenos vysílání bez ohledu na použitou technologii 

přenosu. Platná právní úprava však neodpovídá zcela nové unijní úpravě, která obsahuje 

některé nové prvky či podrobnější pravidla pro uplatňování výjimek a omezení práv, výkon 

práv apod.  Kromě toho neobsahuje platná právní úprava některé unijní úpravou nově 

zavedené instituty, práva a režimy, konkrétně např. institut doplňkových online služeb 

vysílatelů, tzv. přímé dodání signálu, práva vydavatelů periodických publikací, režim omezení 

odpovědnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online nebo režim rozšířené kolektivní 

správy práv pro licencování užití předmětů ochrany nedostupných na trhu (jiných než knih a 

periodik) a s tím související tzv. záložní výjimku pro případy neexistence kolektivního 

správce práv pro určité druhy předmětů ochrany.  

 

Platná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani neodporuje 

zásadě rovnosti mužů a žen. 

 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

 

 

  

 

Navrhovaná právní úprava zavádí do českého právního řádu novou unijní úpravu autorských 

práv a práv souvisejících s právem autorským, která zatím ve vnitrostátním právním řádu 

nejsou obsažena vůbec nebo jsou obsažena jen částečně. Návrh přejímá v zásadě závazná 

ustanovení směrnice OnlineSatCab a směrnice o APnaJDT, pouze v některých vybraných 

případech využívá faktultativních ustanovení směrnic, např. v případě stanovení režimu 

výkonu práv při tzv. přímém dodání signálu, v případě výjimky a omezení práv pro užití při 

digitálních a přeshraničních výukových činnostech nebo v případě práv nakladatelů a 

vydavatelů na spravedlivou odměnu. 
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Předložený návrh není v rozporu se zákazem diskriminace, nezavádí žádné rozdíly na základě 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 

rodu nebo jiného postavení. Návrh je v souladu se zákonem č. 198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 

(antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá bezprostřední, ani sekundární dopady na rovnost mužů  

a žen, protože neobsahuje ustanovení, která by zakládala, byť jen nepřímo, rozdíly v jejich 

právním postavení, ani nijak nezvýhodňuje jedno z pohlaví a nestanoví pro něj odlišné 

podmínky. 

 

 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

Navrhovaná právní úprava je nezbytná ke splnění povinnosti implementovat směrnici 

OnlineSatCab a směrnici o APnaJDT. Cílem navrhované úpravy je přizpůsobit již existující 

právní rámec nové unijní úpravě a doplnit novou právní úpravu zavedenou na unijní úrovni 

výše zmíněnými směrnicemi a předpokládající transpozici do vnitrostátního právního řádu 

členského státu Evropské unie. 

 

Navrhovanou implementací výše uvedených směrnic budou rovněž plněny úkoly plynoucí 

z Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 (schváleného usnesením vlády č. 870 ze dne 

9.12.2019) a dále ze strategických dokumentů, zejm. ze Strategického rámce Česká 

republika 2030, z vládního programu Digitální Česko (Vládní program digitalizace České 

republiky 2018+) a z Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 

(s výhledem do roku 2030).    

 

 

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 

republiky 

 

Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, jak jej 

vymezuje čl. 112 Ústavy České republiky, neporušuje princip rovnosti v právech ani princip 

zákazu retroaktivity a respektuje zásady zákonnosti, legitimity cílů, přiměřenosti zásahu do 

základních práv a svobod i další obecné zásady ústavního práva. 

 

Ústavním východiskem návrhu je čl. 34 odst. 1 Listiny základních práv a svobod („Práva k 

výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“). Návrh respektuje ústavní 

principy a zároveň významně přispívá k naplňování základních práv a svobod, kromě již 

uvedené ochrany práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jde dále především o právo na 

svobodu projevu a právo na informace podle čl. 17 Listiny základních práv a svobod, práva na 

vzdělání, na svobodu myšlení a na svobodu vědeckého výzkumu podle čl. 15 a 33 Listiny 

základních práv a svobod a práva přístupu ke kulturnímu bohatství podle čl. 34 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod.  

 

 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 
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Předložený návrh zákona je v souladu s příslušnými směrnicemi a nařízením Evropské unie, 

které upravují danou oblast. Těmito směrnicemi a nařízením jsou: 

 

1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 

ochraně databází; 

2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 

o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících 

v informační společnosti; 

3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o 

právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví 

souvisejících s právem autorským (kodifikované znění); 

4. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 

ochraně počítačových programů (kodifikované znění); 

5. Směrnice ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním 

souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online 

na vnitřním trhu; 

6. 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; 

7. 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; 

8. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, 

kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva  

a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích 

organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění 

směrnice Rady 93/83/EHS; 

9. Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o 

změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

 

Navrhovaná právní úprava implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/789 ze dne 17. dubna 2019, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva  

a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací  

a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 

93/83/EHS, a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 

o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně 

směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

 

Ve vztahu k ochraně osobních údajů je relevantní nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů – tzv. GDPR), které zůstává navrhovanou právní 

úpravou nedotčeno.  
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Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná se závazky vyplývajícími pro Českou republiku  

z jejího členství v Evropské unii a není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie ani obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

 

6. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 

je Česká republika vázána 

 

Navrhovaná právní úprava plně odpovídá mezinárodním závazkům, jimiž je Česká republika 

v oblasti autorskoprávní vázána. Jde zejména o tyto mezinárodní smlouvy  

a úmluvy: 

 

1. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl - 1886, revize Paříž 1971; 

2. Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů 

a televizních a rozhlasových organizací  - Řím 1964; 

3. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), kterou Česká 

republika uplatňuje od l. l. 1996; 

4. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (WCT), Ženeva 

1996; 

5. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců 

a o zvukových záznamech (WPPT), Ženeva 1996; 

6. Marrakéšská smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a 

zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení, 2013. 

 

Navrhovaná právní úprava odpovídá rovněž závazkům, vyplývajícím pro Českou republiku 

z Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Návrh obsahuje úpravu užívání 

majetku ve smyslu druhého odstavce článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod, upravujícího ochranu vlastnictví, podle něhož každá 

fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek a nikdo nemůže být 

zbaven svého majetku s výjimkou veřejného zájmu a za podmínek, které stanoví zákon 

a obecné zásady mezinárodního práva. Uvedená zásada nebrání právu států přijímat zákony, 

které považují za nezbytné, aby upravily užívání majetku v souladu s obecným zájmem 

a zajistily placení daní a jiných poplatků nebo pokut.  

 

Práv odvíjejících se z navrhované právní úpravy se lze domáhat u soudu, čímž jsou v zásadě 

naplněny jak požadavky samotného článku 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále jen jako Úmluva) na vyloučení svévole, tak 

požadavky článku 6 Úmluvy na spravedlivý proces v oblasti občanských práv a závazků, tak 

konečně požadavky článku 13 Úmluvy, který zaručuje právo na účinný prostředek nápravy. 

Povinnosti ukládané navrhovanou právní úpravou uživatelům předmětů ochrany jsou 

stanoveny v míře nezbytně nutné k dosažení sledovaných cílů. 

 

Závěrem lze shrnout, že navrhovaná právní úprava není v rozporu se závazky vyplývajícími 

pro Českou republiku z mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad mezinárodního 

práva. Navrhovaná úprava je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod. 

 

 

7. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
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rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  

a národnostní menšiny a dopady na životní prostředí 

 

Navrhovaná právní úprava bude mít přímý dopad na státní rozpočet v souvislosti 

s navrhovaným zavedením práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a 

vydavatele a s tím spojeným návrhem na valorizaci odměny pro autory za půjčování 

v knihovnách. V ostatních případech budou dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 

rozpočty záviset na míře využívání předmětů ochrany a s tím spojené platby licenčních odměn 

za digitální užití za užití materiálů přímo určených pro vzdělávací trh.   

 

Navrhovaná právní úprava bude mít převážně pozitivní dopady na podnikatelské prostředí. 

Kromě zavedení nových majetkových práv pro vydavatele tiskových publikací a nakladatele a 

valorizace odměn pro autory za půjčování v knihovnách dojde ke zvýšení právní jistoty 

nositelů práv i uživatelů předmětů ochrany (zejm. v oblasti úpravy výjimek a omezení práv 

pro účely vytěžování textů a dat a digitálního vzdělávání) a v oblasti právní úpravy smluvních 

vztahů mezi autory a výkonnými umělci a uživateli (výrobci zvukových a zvukově 

obrazových záznamů). Přínosem pro nositele práv budou dále nová úprava povinností 

poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online. Negativní dopady budou spojeny s finančními 

a administrativními náklady v souvislosti s novou úpravou omezení odpovědnosti 

poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online.  

 

Návrh bude mít pozitivní sociální dopady na širokou veřejnost, zejm. s ohledem na zvýšení 

právní jistoty pro užití autorskoprávně chráněného obsahu ve vědě a výzkumu (v rámci 

vytěžování textů a dat) a při digitálním vzdělávání výuce, dále s ohledem na zjednodušení 

vypořádávání autorských práv pro účely online zpřístupňování kulturního dědictví institucemi 

kulturního dědictví. 

 

Podrobněji jsou dopady vyhodnoceny v Závěrečné zprávě hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na životní prostředí. Taktéž se neočekávají 

žádné negativní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny, na specifické skupiny obyvatel, ať 

se jedná o dopady na osoby sociálně slabé a na osoby se zdravotním postižením nebo dopad 

na národnostní menšiny.   

 

8. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

 

8.1. Přímé dopady 

 

Transpozice směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu ani transpozice 

směrnice Online SatCab nemají na ochranu soukromí a osobních údajů přímé dopady. Návrh 

zákona neobsahuje žádná nová práva ani povinnosti adresátů právní úpravy ve vztahu k této 

problematice. 

 

8.2. Nepřímé dopady 

 

Oblasti ochrany osobních údajů se nepřímo týká především spolupráce mezi poskytovateli 

služeb pro sdílení obsahu online a nositeli práv popsaná v návrhu § 47 až 50 a povinnosti 
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poskytovatele služby pro sdílení obsahu online zavést účinný a rychlý mechanismus pro 

vyřizování stížností a zjednání nápravy v návrhu v § 51.  

 

Nakládání s osobními údaji se týká také § 2374a občanského zákoníku zavádějící povinnost 

transparentnosti nabyvatele licence k užití autorského díla implementující čl. 19 směrnice o 

autorském právu na jednotném digitálním trhu. Zpracovávání osobních údajů autora jakožto 

poskytovatele licence je nabyvatel licence oprávněn provádět taktéž výlučně v souladu 

s nařízením (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

 

Právní úprava zpracovávání osobních údajů poskytovateli služby pro sdílení obsahu online 

podle nařízení (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 

zůstává nedotčena. Návrh nepřináší změny v oblasti právní ochrany osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů se řídí obecnou právní úpravou a záruky pro ochranu osobních 

údajů jsou proto dostatečné. 

 

 

9. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava nijak nerozšiřuje pravomoci orgánů státní správy a nepřináší tak 

žádná nová rizika spojená s korupčním chováním.   

 

 

10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

B. Zvláštní část 

 

K části první 

 

K čl. I 

 

K bodu 1   

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje výčet předpisů Evropské unie o směrnici (EU) 

2019/789, kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, 

jež se použijí na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních 

a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS, a o směrnici (EU) 

2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu 

a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES, které budou předkládaným návrhem 

implementovány do právního řádu České republiky. 

 

K bodu 2   

Do § 1 vymezujícího předmět úpravy autorského zákona se do taxativního výčtu práv 

souvisejících s právem autorským doplňuje nové právo vydavatele tiskové publikace na 

ochranu tiskových publikací v souvislosti s jejich užitím poskytovateli služeb informační 

společnosti. Obsah nového práva je upraven v navrhovaném novém § 87b, implementujícím 

čl. 15 směrnice o APnaJDT (viz k bodu 31).    

 

K bodu 3    
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Do demonstrativního výčtu předmětů, které nejsou předmětem autorskoprávní ochrany, se pro 

vyloučení pochybností a výkladových sporů doplňuje rozmnoženina díla výtvarného umění, u 

něhož uplynula doba trvání majetkových práv, která – sama o sobě - nesplňuje podmínky pro 

vznik autorskoprávní ochrany. Jde typicky např. o digitální reprodukce obrazů nebo fotografií. 

Navrhované znění implementuje čl. 14 směrnice o APnaJDT, jehož obsah je možné dovodit 

již z platné právní úpravy.   

 

K bodu 4   

Navrhovaná úprava implementuje čl. 17 odstavec 1 směrnice o APnaJDT a shodně 

s uvedenou směrnicí výslovně konstatuje, že poskytovatel služby pro sdílení obsahu online 

provádí úkon sdělování díla veřejnosti, pokud zpřístupňuje veřejnosti dílo nebo jiný předmět 

ochrany nahraný uživatelem takové služby. Pojmem uživatel služby pro sdílení obsahu online 

se rozumí osoba využívající služeb pro sdílení obsahu online, konkrétně nahrávající 

(uploadující) autorskoprávně chráněný obsah do prostoru poskytovaného za tím účelem 

poskytovatelem takové služby.   

 

K bodu 5   

Legislativně technická změna související s doplněním § 18 o nový odstavec 3.   

 

K bodu 6   

Navrhovaná úprava je implementací čl. 2 bodu 4 a čl. 8 směrnice OnlineSatCab. Nejedná se o 

doslovné převzetí textu směrnice, ale o implementaci cíle sledovaného uvedenou směrnicí. 

Definice pojmu vysílání díla rozhlasem nebo televizí se doplňuje v tom smyslu, že za vysílání 

budou nově považovány i úkony tzv. přímého dodání signálu (v angl. „direct injection“). 

Současně se navrhuje obdobně doplnit definice pojmu přenos rozhlasového nebo televizního 

vysílání v § 22 (viz k bodu 8). 

Jde o situace, kdy vysílatel přenáší své programové signály tzv. distributorům signálu tak, že 

tyto signály nejsou během takového způsobu přenosu (zároveň) přístupné veřejnosti. Pro tyto 

případy je stanovena fikce, že jde o jediný úkon/akt sdělování veřejnosti (vysíláním dle § 21), 

na němž se společně podílejí svým příslušným příspěvkem vysílatel a distributor signálu. 

Práva k takovému užití musí vypořádat jak vysílatel, tak také distributor signálu, proto by oba 

měli od nositelů práv získat licenci, a to každý pro svůj konkrétní příspěvek k tomuto 

jedinému aktu sdělování veřejnosti. Směrnice dává členským státům možnost stanovit i pro 

licencování přenosů vysílání prostřednictvím přímého dodání signálu režim povinné 

kolektivní správy. V souladu s tím se bude uplatňovat povinná kolektivní správa práva na 

přenos vysílání podle nově vymezeného § 22 AZ, tj. i na případy, kdy bude provozovatel 

přenosu získávat programové signály od původního vysílatele tzv. přímým dodáním signálu.  

 

Za účastníky úkonu sdělování veřejnosti (vysíláním dle § 21) nebudou považováni ti 

distributoři signálu, kteří pouze poskytují vysílatelům technické prostředky, aby zajistili nebo 

zlepšili příjem tohoto vysílání (tj. takoví, kteří nevstupují do vztahu „poskytovatel služby-

zákazník“ s koncovými uživateli).  

 

K bodu 7   

Navrhovaná úprava odpovídá nové závazné unijní úpravě obsažené v čl. 2 a 3 směrnice 

Online SatCab. Do AZ se doplňuje definice doplňkových online služeb, zásada země původu 

pro doplňkové online služby, kritéria pro výši licenční odměny příslušející za poskytnutí 

oprávnění k výkonu práv k doplňkovým online službám, a přechodné ustanovení (viz k čl. II. 

bodu 1).   
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Pojmem „doplňkové online služby“ se rozumějí služby typu: 

 

i) služba spočívající v online poskytování televizních nebo rozhlasových programů 

veřejnosti vysílatelem současně s vysíláním (tzv. „simulcasting“),  

 

ii) služba „zpětného zhlédnutí“, tj. služba spočívající v online poskytování televizních 

nebo rozhlasových programů veřejnosti vysílatelem po vymezené období po jejich 

odvysílání (tzv. „catch-up“) a  

 

iii) doplňkové materiály (služby umožňující přístup k materiálům poskytovaným 

online, které obohacují nebo jinak rozšiřují odvysílané nebo k vysílání připravené 

televizní a rozhlasové programy), jako např. upoutávky, fotografie z natáčení, recenze 

apod. Služby typu video on demand do této definice nespadají. 

 

Všechny tyto služby, resp. v jejich rámci nabízený obsah by měl mít jednoznačný a podřadný 

(doplňující) vztah k vysílání (vysílaným programům/pořadům).  

 

Podle zásady země původu, která se uplatní na vztahy mezi nositeli práv nebo subjekty je 

zastupujícími (kolektivní správce) a vysílateli, bude platit fikce, že k úkonu sdělování a 

zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti, k nimž dochází při poskytování 

konkrétních doplňkových online služeb vymezených zákonem, dochází výlučně v členském 

státě, v němž vysílatel sídlí. Vysílateli, který bude mít zájem zpřístupňovat přeshraničně typy 

programů vymezené v AZ v ostatních státech EU/EHP, bude stačit získat licenci k takovému 

užití pro území České republiky. Touto zásadou zároveň není nijak dotčena smluvní svoboda 

nositelů práv a vysílatelů, aby se v souladu s právem EU dohodli na omezení využívání těchto 

práv, včetně teritoriálního vymezení (omezení) licence (srov. dispozitivní úpravu § 21 odst. 

2).  

 

Návrh obsahuje vymezení typů programů vysílatelů, na které se zásada země původu 

vztahuje. Jde konkrétně o: 

 

a) rozhlasové programy (jakékoli), 

b) televizní programy (s výjimkou vysílání sportovních událostí a děl a jiných 

předmětů ochrany, které jsou jejich součástí), které jsou  

 

i) zpravodajskými pořady a pořady o aktuálních událostech nebo 

ii) plně financovanou vlastní produkcí vysílatele, 

 

Zásada země původu se uplatní pouze tehdy, když vysílatelé využívají chráněný obsah 

v rámci svých vlastních doplňkových online služeb. Nevztahuje se na udělování licencí na 

vlastní produkci vysílatele třetím osobám, včetně udělování licencí jiným vysílatelům.  

 

Pojmem „vlastní pořad televizního vysílatele plně financovaný tímto vysílatelem“ se rozumí 

produkce výlučně financovaná samotným vysílatelem z jeho vlastních finančních prostředků, 

a to včetně případů, kdy finanční prostředky daného vysílatele pocházejí z veřejných zdrojů. 

Vyloučeny jsou produkce, které si vysílatelé zadávají u výrobců, kteří jsou na nich nezávislí, 

a koprodukční pořady. 

 

Podle přechodného ustanovení (viz  čl. II bod 1 návrhu) se nová právní úprava použije na 

dříve (tj. před nabytím účinnosti této nové úpravy) uzavřené smlouvy až ode dne 7. června 
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2023, a to pouze v případech, že takové smlouvy budou platné ke dni 7. června 2021 a jejich 

platnost skončí až po 7. červnu 2023.    

  

V odstavci 5 jsou vymezeny aspekty (vlastnosti) konkrétní doplňkové online služby, ke 

kterým mají strany při sjednávání licenční smlouvy, resp. výše licenční odměny, přihlížet. 

Některé z nich jsou příkladmo uvedeny. Možnost výpočtu výše odměny na základě příjmů 

vysílatele zůstává nedotčena.  

 

Pokud jde o výkon dotčených práv, navrhuje se ponechat shodný režim, jaký se již nyní 

uplatňuje pro jednotlivá dotčená práva (způsoby užití). V případě tzv. simulcastingu 

(současné online vysílání) jde o režim rozšířené kolektivní správy s výjimkou povinné 

kolektivní správy práva na odměnu podle § 97d odst. 1 písm. a) a b) a režim dobrovolné 

kolektivní správy pro výkon práv ke sdělování veřejnosti podle § 18 odst. 2.   

 

K bodu 8  

Navrhovaná úprava implementuje čl. 2 odst. 2 směrnice Online SatCab zavádějící 

technologicky neutrální definici přenosu vysílání, zohledňující i novou úpravu tzv. přímého 

dodání signálu, a zároveň implementuje čl. 9 směrnice OnlineSatCab, který novelizuje 

definici kabelového přenosu obsaženou ve směrnici 93/83/EHS. 

 

Podle navrhovaného znění § 22 se za přenos vysílání považuje jakýkoli způsob přenosu 

vysílání bez ohledu na to, zda provozovatel přenosu vysílání získává programový signál od 

vysílatele tzv. přímým dodáním signálu nebo tzv. paralelním („paralel“ direct injection), kdy 

vysílatel přenáší své programové signály jinému subjektu než vysílateli takovým způsobem, 

že programové signály jsou během tohoto přenosu přístupné veřejnosti. 

 

K bodu 9 

Do výčtu tzv. jiných majetkových práv se doplňuje nové právo autora na přiměřený podíl na 

příjmech vydavatele tiskové publikace, zavedené čl. 15 odst. 5 směrnice o APnaJDT 

v souvislosti s novým právem vydavatele tiskové publikace (viz k bodu 31). Jde o právo 

autorů děl, která jsou součástí tiskové publikace, na přiměřený podíl z příjmů, jež vydavatelé 

tiskových publikací obdrží za užití jejich tiskových publikací poskytovateli služeb informační 

společnosti. Mezi nositele práv, kterým toto majetkové právo náleží, patří autoři děl 

literárních, výtvarných a fotografických, které jsou součástí tiskových publikací.   

 

S ohledem na převažující počet autorů působících v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru 

se navrhuje ponechat autorům možnost volby mezi individuálním výkonem práva na odměnu 

a výkonem práva v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy, popř. prostřednictvím 

nezávislého správce práv. Autor bude mít možnost své právo vykonávat individuálně, tj. 

sjednat si odměnu v rámci pracovně právního vztahu (pracovní nebo obdobné smlouvy), nebo 

smluvně pověřit kolektivního správce oprávněného k výkonu práva podle § 25b k výkonu 

dobrovolné kolektivní správy, popř. nezávislého správce práv. Podmínkou pro výkon tzv. 

dobrovolné kolektivní správy bude získání oprávnění podle § 96 a násl. AZ. 

 

K bodům 10 a 11   

Navrhovaný § 27c implementuje čl. 8 odst. 5 směrnice o APnaJDT obsahující obecnou 

definici díla, resp. předmětu ochrany, nedostupného na trhu, kterou doposud český právní řád 

neobsahoval. Oproti stávající úpravě děl nedostupných na trhu (v § 97f AZ) se navrhovaná 

definice nevztahuje pouze na díla slovesná (včetně děl do nich vložených nebo začleněných 

nebo tvořících jejich nedílnou součást, např. ilustrací, fotografií apod.; srov. § 97f), ale týká se 
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jakéhokoli druhu děl v jakékoli podobě (tj. nikoli pouze knih a periodik) a rovněž jiných 

předmětů ochrany nedostupných na trhu. Může jít proto i o jednotlivá výtvarná díla (např. 

obrazy, sochy, plakáty, fotografie, počítačové programy, zvukové a zvukově obrazové 

záznamy apod.). Na jiné předměty ochrany, než autorská díla, se uvedená definice vztahuje 

prostřednictvím odkazů v příslušných ustanoveních AZ (viz bod 21 návrhu a navrhovaná 

doplnění § 74, 78, 82, 86 a 94).  

 

K bodu 12   

V § 31a se doplňuje výjimka z výlučných autorských práv pro digitální a přeshraniční 

výukové činnosti, jak je obsažena v čl. 5 směrnice o APnaJDT. Subjekty oprávněnými využít 

tuto výjimku jsou školská nebo vzdělávací zařízení, tzn. všechna vzdělávací zařízení, která 

splňují podmínky pro zařízení poskytující vzdělávání podle zvláštních zákonů, slovy směrnice 

„vzdělávací zařízení uznaná členským státem“, uvedená v poznámce pod čarou. Platná úprava 

obsažená v § 31 odst. 1 písm. c) zůstává v platnosti a bude se vztahovat na všechny (jiné) 

případy užití předmětů ochrany při vyučování pro ilustrační účel, na které se nebude 

vztahovat nová úprava. 

 

Pojem „digitální výukové činnosti“ (návrh používá pojem „digitální užití“, resp. „užití 

digitálně“) není směrnicí o APnaJDT definován, nicméně jeho obsah lze dovozovat z bodů 

odůvodnění směrnice souvisejících s čl. 5. Má se jím na mysli „digitální užití děl nebo jiných 

předmětů ochrany k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících 

vzdělávacích činností“, a to nejen užití online, ale rovněž offline. Za „digitální užití“ tak lze 

považovat zejména skenování (digitalizace z analogové kopie), digitální „kopírování“ 

(rozmnožování z originálu v elektronickém formátu nebo z internetu), začlenění digitálních 

rozmnoženin autorských děl nebo jejich částí do PowerPointových a podobných prezentací, 

projekce do e-tabulí, vkládání do interních sítí a virtuálního vzdělávacího prostředí, ukládání 

do interních databází. V případě počítačových programů (softwaru), by mělo být užití 

omezeno na „digitální přenos“, tj. nikoli na rozšiřování hmotných rozmnoženin softwaru.   

Digitálními výukovými činnostmi by se mělo dále chápat také užití „v průběhu zkoušek nebo 

výukových činností, které probíhají mimo prostory vzdělávacích zařízení, například v muzeu, 

knihovně nebo jiné instituci kulturního dědictví, a mělo by být omezeno na to, co je pro účely 

takovýchto činností nezbytné“(…), „v učebně nebo v jiných prostorách pomocí digitálních 

prostředků, například interaktivních tabulí nebo digitálních zařízení, která lze připojit 

k internetu“. Rovněž tak se jím má chápat užití na dálku přes zabezpečené elektronické 

prostředí, jako v souvislosti s kurzy probíhajícími online nebo přístupem k výukovým 

materiálům doplňujícím určitý kurz. 

 

Oproti dosavadní právní úpravě výjimky z výlučných práv pro vyučovací účely uvedené 

v § 31 odst. 1 písm. c) se bude nově vymezená výjimka vztahovat rovněž na práva 

k počítačovým programům a nové právo vydavatele tiskové publikace a bude stanoven její 

přeshraniční účinek, umožňující užití předmětů ochrany v rámci celé EU/EHP. Zároveň 

budou stanoveny podmínky, za nichž může docházet k „digitálnímu užití“. Podobně jako 

v případě platné úpravy tzv. výukové licence musí jít o užití pro ilustrační účel a v rozsahu 

odůvodněném sledovaným nevýdělečným účelem. Užití musí probíhat v prostorách 

vzdělávacího zařízení, ale není vyloučeno užití i na jiných místech (viz výše uváděné 

příklady), ale vždy na odpovědnost vzdělávacího zařízení.  

 

Podmínkou pro užití online je nutnost zajistit, aby k němu docházelo prostřednictvím 

zabezpečeného elektronického prostředí přístupného pouze žákům nebo studentům 

a vyučujícím tohoto zařízení. Využívání zabezpečených elektronických prostředí je pro české 
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vzdělávací zařízení již běžné (jde o různé typy informačních systémů, cloudová řešení, popř. 

vlastní informační systémy vydavatelů).  

 

Navrhuje se z působnosti takto specificky vymezené „digitální výukové licence“ vyjmout 

určitou kategorii autorskoprávně chráněného obsahu, a sice předměty ochrany primárně 

určené pro vzdělávací trh a notové záznamy, a to za podmínky, že na trhu jsou snadno 

dostupné vhodné licence poskytující oprávnění k výkonu práva užít dílo podle § 31a odst. 1 a 

odpovídající potřebám a specifickým rysům vzdělávacích zařízení. K digitálnímu užití tohoto 

typu obsahu bude proto nutné uzavřít licenční smlouvu.   

 

Dílem (předmětem ochrany) primárně určeným pro vzdělávací trh jsou takové materiály, 

z jejichž obsahu a formy je zjevný jejich účel, tj. jsou určené pro užití při vyučování pro 

podporu výuky (typicky učebnice a související materiály pro základní a střední školy, dále 

také tituly určené pro odborné vzdělávání na středních školách a vysokoškolské odborné 

texty). Půjde zejména o materiály, které získaly nebo získají schvalovací doložku MŠMT (dle 

směrnice MŠMT č.j. MSMT-34616/2013), a které byly nebo budou zařazeny do seznamu 

učebnic podle § 27 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

V současné době existuje přinejmenším 13 největších platforem nabízejících přístup k 

digitálnímu literárnímu interaktivnímu obsahu formou předplatného nebo multilicencí; lze 

tedy konstatovat, že licence pro vzdělávací zařízení jsou náležitě dostupné a viditelné.  

 

K bodu 13 

Navrhovaná úprava je implementací čl. 8 odst. 2 a 3 a dále čl. 9 a 10 směrnice o APnaJDT. 

Do výčtu zákonných licencí se doplňuje licence pro užití díla a jiného předmětu ochrany 

nedostupného na trhu institucí kulturního dědictví. Zákonná licence umožní institucím 

kulturního dědictví užívat předměty ochrany nedostupné na trhu (definované v navrhovaném 

§ 27c) rozmnožováním, rozšiřováním (hmotných rozmnoženin) a sdělováním veřejnosti, 

včetně (zejména) zpřístupňováním podle § 18 odst. 2 AZ (prostřednictvím internetu). 

Navrhovanou úpravou se implementuje tzv. záložní výjimka z práv pro užití děl a jiných 

předmětů ochrany institucí kulturního dědictví v případech, kdy nebude existovat příslušný 

kolektivní správce práv, který by byl oprávněn k takovému užití poskytnout licenci. Součástí 

navrhované úpravy je rovněž vymezení oprávněných subjektů (institucí kulturního dědictví) a 

stanovení přeshraničního účinku zákonné licence (v odst. 3), na základě kterého budou moci 

instituce kulturního dědictví příslušné předměty ochrany zpřístupňovat nejen na území České 

republiky, ale v rámci celé EU/EHP.  

 

Navrhovaná úprava obsahuje rovněž podmínku zveřejnění informací o předmětu ochrany 

nedostupném na trhu v časovém předstihu (minimálně 6 měsíců) před zamýšleným užitím 

v jednotném unijním portálu, který bude zřízen a spravován Evropským úřadem pro duševní 

vlastnictví (EUIPO). Obsahem informací bude identifikace díla nebo jiného předmětu 

ochrany, které daná instituce bude mít v plánu užít danými způsoby, dále informace o 

stranách licenční smlouvy, teritoriálním rozsahu licence a způsobech užití. Zároveň bude 

zveřejněna informace o možnostech nositelů práv provést tzv. opt-out, který bude prováděn 

rovněž prostřednictvím tohoto unijního portálu.  

 

Ukázka budoucí podoby portálu a jeho fungování je k dispozici (zatím jen v angl.) na 

internetových stránkách EUIPO ( https://invis.io/MEXRUKKT2WG).  EUIPO plánuje spustit 

provoz unijní databáze v souladu s požadavkem směrnice do 7. června 2021. Testovací fáze je 
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plánována v průběhu února až května 2021. Podrobný popis fungování unijní databáze bude 

k dispozici nejpozději k datu uvedení databáze do provozu. 

    

Informovanost nositelů práv a uživatelů, tj. institucí kulturního dědictví v EU, ohledně 

zamýšleného užití určitého díla nebo jiného předmětu ochrany nedostupného na trhu (nebo 

souboru/sbírky takových předmětů) bude zajištěna prostřednictvím unijního online portálu.   

 

Tak jako u všech zákonných licencí je využití zákonné licence pro účely užití díla a jiného 

předmětu ochrany nedostupného na trhu institucí kulturního dědictví podmíněno dodržením 

podmínek stanovených tzv. třístupňovým testem v § 29 odst. 1 AZ a s ohledem na § 29 odst. 2 

AZ, neobsahující uvedenou licenci, se bude týkat pouze užití děl a jiných předmětů ochrany 

již zveřejněných, a to zveřejněných v souladu s právem. 

 

Na jiné předměty ochrany, než autorská díla, se bude tato nová zákonná licence vztahovat 

prostřednictvím odkazů v příslušných ustanoveních AZ (viz body 23, 26 a 32 návrhu a 

navrhovaná doplnění § 74, 78, 82, 86 a 94). 

 

K bodu 14   

Do výčtu zákonných licencí v § 38g se doplňuje licence k užití díla pro účely pastiše. Slovník 

spisovného jazyka českého uvádí, že pastišem se rozumí „literární, hudební nebo výtvarné 

dílo napodobující techniku, styl jiného díla“. Pastiš jakožto způsob uměleckého vyjádření je v 

současnosti často využíván uživateli služeb pro sdílení obsahu online, když při tvorbě 

vlastního obsahu používají styl nebo techniku (např. výtvarnou) jiných autorů a tyto své 

výtvory poté zpřístupňují veřejnosti prostřednictvím služby pro sdílení obsahu online (nahrají 

na úložiště pro sdílení obsahu). Často dochází k užití autorských děl nebo jiných předmětů 

ochrany s využitím kombinace dalších zákonných licencí – kromě pastiše, jde často o 

karikaturu nebo parodii (upravených rovněž v § 38g AZ).  

 

Přestože striktně vzato podle směrnice o APnaJDT jsou členské státy výjimku pro pastiš 

povinny zavést pouze pro případy užití díla uživateli služeb pro sdílení obsahu online, 

z koncepčních důvodů se navrhuje zakotvit uvedenou zákonnou licenci pro pastiš v § 38g 

obecně, pro jakékoli typy uživatelů. Takové rozšíření umožňuje rovněž směrnice 2001/29/ES, 

která ve svém čl. 5 odst. 3 písm. k) uvádí „pastiš“ (v nepřesném českém překladu směrnice 

nahrazený výrazy „parafráze či koláž“) ve výčtu výjimek z výlučných práv autora, které 

členské státy mohou zavést.  

 

Směrnice 2001/29/ES ani směrnice o APnaJDT definici pojmu „pastiš“ neobsahují a 

neodkazují na vnitrostátní úpravy členských států. Jde o autonomní pojem unijního práva, 

jehož závazný výklad přísluší Soudnímu dvoru EU. Podle dosavadní ustálené judikatury 

Soudního dvora EU musí být význam a dosah tohoto pojmu určen v souladu s jeho obvyklým 

smyslem v běžném jazyce, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém je použit, a cílům, které 

sleduje právní úprava, jejíž je součástí (viz rozhodnutí Soudního dvora EU C-201/13, 

Deckym, bod 19 a rozhodnutí Soudního dvora EU C-476/17, Pelham, bod 70).  

 

Tak jako u všech zákonných licencí je využití zákonné licence pro účely pastiše podmíněno 

dodržením podmínek stanovených tzv. třístupňovým testem v § 29 odst. 1 AZ a s ohledem na 

§ 29 odst. 2 AZ, neobsahující uvedenou licenci, se bude týkat pouze užití děl a jiných 

předmětů ochrany již zveřejněných, a to zveřejněných v souladu s právem. 

 

K bodu 15   
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Do výčtu zákonných licencí se doplňuje licence k užití díla pro účely vytěžování textů a dat, a 

to jednak pro účely vědeckého výzkumu (§ 39d), a dále pro jakékoli jiné účely, včetně 

komerčních (§ 39c odst. 2).  

 

Užití předmětů ochrany při uplatnění nových výjimek z výlučných práv chráněných 

autorským zákonem pro účely vytěžování textů a dat spočívá výhradně v analýze obsahu a 

jejího výsledku získaného za pomoci metody tzv. „vytěžování textů a dat“ (popř. „dolování 

textů a dat“ nebo v angličtině „text and data mining“, příp. jen „TDM“). Jedná se o 

automatizované výpočetní analýzy informací v digitální podobě, například textu, zvuků, 

obrazů nebo dat. Tyto technologie vytěžování textů a dat umožňují zpracovávání velkého 

množství informací za účelem získávání nových poznatků a objevování nových tendencí. 

V některých případech může vytěžování textů a dat zahrnovat úkony chráněné autorským 

právem nebo zvláštním právem na ochranu databází, zejména rozmnožování děl nebo jiných 

předmětů ochrany nebo vytěžování obsahu databáze, k čemuž dochází například tehdy, kdy 

jsou data při vytěžování textů a dat normalizována. Pro odstranění právní nejistoty pokud jde 

o rozsah, v němž může být vytěžování textů a dat prováděno, zavedl unijní zákonodárce v čl. 

3 a 4 směrnice o APnaJDT nové povinné výjimky z výlučných práv autora, výkonného 

umělce, zvláštního práva pořizovatele databáze a práva vydavatele tiskové publikace jakožto 

nového práva souvisejícího s právem autorským. Za splnění podmínek stanovených v § 39c, 

popř. § 39d, budou moci oprávněné subjekty užívat chráněná díla či předměty ochrany pro 

účely vytěžování textů a dat bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy s nositeli práv.  

 

K § 39c 

V § 39c je upravena výjimka z výlučných práv pro užití autorských děl a jiných předmětů 

ochrany za účelem vytěžování textů a dat pro jakýkoli účel a jakýmkoli subjektem. V odst. 3 

se v souladu s čl. 4 směrnice o APnaJDT stanoví možnost autora (nositele práv k předmětu 

ochrany) vhodným způsobem si vyhradit užití svého díla (předmětu ochrany)  (nikoliv však 

pro vytěžování textů a dat pro účely vědeckého výzkumu), přičemž v případě díla 

zpřístupněného podle § 18 odst. 2 musí jít o výhradu strojově čitelnými prostředky. Takovou 

výhradu je v současné době možné jednoduše provést použitím běžných metadat (např. 

strukturováním metadat do formátu, který jsou automatizované nástroje schopny přečíst). 

Obecná vyjádření na webových stránkách nebo v podmínkách pro užití obsahu by neměla být 

považována za vhodný prostředek k provedení výhrady práv. Je vhodné zdůraznit, že výhrady 

práv podle navrhovaného odst. 3 platí pouze do budoucna. 

 

V případě provádění vytěžování textů a dat orgány veřejné správy nutno rozlišovat, zda 

autorskoprávně chráněný obsah využívají v rámci své pravomoci vyplývající z právních 

předpisů, nebo nikoli. Pokud k užití autorskoprávně chráněného obsahu orgánem veřejné 

správy dochází v rámci plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, pak takové 

úkony spadají pod úpravu § 34 písm. a) AZ – tzv. úřední licenci, tj. zákonnou licenci pro užití 

autorských děl a jiných předmětů ochrany pro úřední účely, např. pro účely veřejné 

bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo pro jiné úřední účely /a obdobně také 

výjimku z práv pořizovatele databáze v § 92 písm. c) pro užití databáze pro účely veřejné 

bezpečnosti nebo správního či soudního řízení/. Příkladem jsou např. statistická zjišťování 

prováděná Českým statistickým úřadem v rámci jeho zákonných povinností (statistická 

zjišťování využívající metodu tzv. web-scrapingu). 

 

K § 39d 

V § 39d  je upravena výjimka z výlučných práv pro užití autorských děl a jiných předmětů 

ochrany za účelem vytěžování textů a dat pro účely vědeckého výzkumu. Definice vytěžování 
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textů a dat a definice výzkumné organizace jsou převzaty z čl. 2 odst. 1 a 2 směrnice o 

APnaJDT. Pokud jde o pojem „výzkumná organizace“, zahrnuje širokou škálu subjektů, 

jejichž primárním cílem je provádět vědecký výzkum, případně tak činit společně 

s poskytováním vzdělávacích služeb. Vedle univerzit nebo jiných institucí vysokoškolského 

vzdělávání a jejich knihoven patří mezi výzkumné organizace také subjekty, jako jsou 

výzkumné ústavy či nemocnice provádějící vědecký výzkum. V České republice se úprava v 

§ 39d  bude týkat zejména 

• veřejných výzkumných institucí ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných 

výzkumných institucích (vedených v Rejstřík v.v.i. vedeném MŠMT); 

• výzkumných organizací uvedených v seznamu výzkumných organizací vedených 

MŠMT na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací; 

• institucí kulturního dědictví jako jsou veřejně přístupné knihovny, muzea a galerie, 

archivy, včetně filmových archivů, a také archivy veřejnoprávního rozhlasu a televize, 

pokud provádějí výzkum.   

 

Tak jako u všech zákonných licencí je využití zákonné licence pro účely vytěžování textů a 

dat podmíněno dodržením podmínek stanovených tzv. třístupňovým testem v § 29 odst. 1 AZ 

a s ohledem na § 29 odst. 2 AZ, neobsahující uvedenou licenci, se bude týkat pouze užití děl a 

jiných předmětů ochrany již zveřejněných, a to zveřejněných v souladu s právem. 

 

V případě vytěžování textů a dat pro účely vědeckého výzkumu stanoví čl. 3 směrnice o 

APnaJDT výslovně podmínku zákonného přístupu. Tato podmínka nebyla do navrhovaného § 

39d výslovně přejata, lze však konstatovat, že je obecným pravidlem vycházejícím z 

třístupňového testu, neboť jiný výklad, umožňující využívat na základě zákonných licencí 

upravených autorským zákonem díla a jiné předměty ochrany získané z nelegálního zdroje, by 

byl s uvedeným třístupňovým testem v rozporu, neboť by šlo de facto o podporu oběhu 

nelegálních rozmnoženin. To by bylo v rozporu s běžnými způsoby užití předmětů ochrany a 

byly by tím nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy nositelů práv. 

 

Výjimky pro vytěžování textů a dat podle § 39c a § 39d platí obdobně pro nositele práv 

souvisejících s právem autorským, a to konkrétně pro výkonného umělce a jeho výkony (§ 

74), výrobce zvukového záznamu a jeho záznam (§ 78), výrobce zvukově obrazového 

záznamu a jeho záznam (§ 82) a vysílatele a jeho vysílání (§ 86) a taktéž platí přiměřeně pro 

pořizovatele databáze (§ 94). Pro případy počítačových programů platí pouze výjimka pro 

vytěžování textů a dat podle § 39c (viz bod 20). 

 

K bodu 16   

Navrhovaná úprava zohledňuje čl. 7 odst. 2 směrnice o APnaJDT, podle kterého se na 

výjimku z výlučných práv pro archivační a konzervační účely (tj. pro účely uchovávání 

kulturního dědictví) použijí pouze některá ustanovení čl. 6 směrnice 2001/29/ES. 

 

K bodům 17 a 18   

Navrhuje se v souladu se články 3 a 7 směrnice o APnaJDT do § 43 vložit nové odstavce 6 a 

7, které stanoví, že autor, který pro své dílo použil technické prostředky ochrany práv je 

povinen své dílo zpřístupnit oprávněným uživatelům pro archivační a konzervační účely a za 

účelem vytěžování textů a dat pro účely vědeckého výzkumu. Jde o úpravu týkající se všech 

nových kogentních výjimek, tj. čl. 3 až 6 směrnice o APnaJDT, kdy je zároveň v případě čl. 4 

(vytěžování textů a dat nikoliv pro účely vědeckého výzkumu) dána nositelům práv možnost 

učinit výhradu práva na rozmnožování. Nositel práv má dle navrhované úpravy právo použít 
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technické prostředky ochrany, ale není oprávněn toto právo použít excesivně (např. použít 

speciální software omezující výjimku). 

 

K bodu 19   

Do části první hlavy I autorského zákona se navrhuje vložit nový díl 6, kterým bude do 

českého právního řádu implementována úprava čl. 17 směrnice o APnaJDT upravující užití 

chráněného obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online. S úpravou v této části AZ 

souvisí rovněž doplnění nového odstavce 3 do § 18 AZ, který v souladu s čl. 17 odst. 1 

směrnice o APnaJDT stanoví, že sdělováním veřejnosti podle § 18 odst. 1 a 2 je také jednání 

poskytovatele služby pro sdílení obsahu online spočívající ve zpřístupňování díla (a jiného 

předmětu ochrany) veřejnosti, je-li dílo nahráno uživatelem takové služby. (Viz bod 4).   

 

K § 46 

Navrhovaný § 46 upravuje v souladu s čl. 2 odst. 5 a 6 směrnice o APnaJDT definici pojmu 

„poskytovatel služby pro sdílení obsahu online“, tj. definici služeb („platforem“ nebo také 

„úložišt“), na které se má nová úprava vztahovat. V odst. 1 je obsažena pozitivní definice 

pojmu, v odst. 2 je příkladmo uvedeno, poskytovatelé jakých služeb se za poskytovatele 

služeb pro sdílení obsahu online nepovažují. Negativní vymezení uvedené v odstavci 2 však 

není výjimkou z definice, ale orientačním příkladem příklad služeb, na které se definice 

nevztahuje, protože nesplňují některá relevantní kritéria. Posuzování, zda poskytovatel dané 

služby splňuje definici poskytovatele služby pro sdílení obsahu online je vždy nutno provádět 

případ od případu a měla by při něm být zároveň zohledněna kombinace dalších prvků, jako 

je cílové publikum konkrétní služby a počet souborů obsahujících autorskoprávně chráněný 

obsah, které na danou platformu či úložiště uživatelé nahráli.  

 

Vymezení poskytovatele služby pro sdílení obsahu online by se mělo vztahovat pouze na 

takové online služby (platformy či úložiště), které hrají důležitou úlohu na trhu online obsahu 

tím, že soutěží s ostatními online službami poskytujícími obsah, zpravidla na základě 

licenčních smluv s nositeli práv (např. služby typu Spotify, Deezer, Netflix, HBO GO nebo či  

AEROVOD) pro stejné cílové skupiny. Služby dotčené navrhovanou úpravou jsou služby, 

jejichž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je uchovávat velké množství obsahu 

chráněného autorským právem a umožňovat uživatelům jej nahrávat a sdílet za účelem 

přímého či nepřímého dosahování zisku prostřednictvím jeho uspořádávání a propagace 

s cílem přilákat širší publikum, mimo jiné prostřednictvím kategorizace a využívání cílené 

propagace v rámci obsahu. Tyto služby by neměly zahrnovat služby, které mají jiný hlavní 

účel než umožnit uživatelům nahrávat a sdílet velké množství obsahu chráněného autorským 

právem s cílem dosahovat z této činnosti zisk. 

 

Ke službám s jiným hlavním účelem, než bylo popsáno výše, patří například elektronické 

komunikační služby, cloudové služby (včetně mezipodnikových), které uživatelům umožňují 

nahrávat obsah výlučně k soukromým účelům, jako jsou platformy na ukládání či výměnu dat, 

nebo online tržiště, jejichž hlavní činností je maloobchodní online prodej, a nikoli 

poskytování přístupu k obsahu chráněnému autorským právem. 

 

Z definice poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online jsou rovněž vyloučeni 

poskytovatelé služeb, jako jsou platformy pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným 

zdrojovým kódem, neziskové vědecké nebo vzdělávací archivy a neziskové online 

encyklopedie.   

 

K § 47 
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V § 47 je obsažena zvláštní úprava omezení odpovědnosti za neoprávněné sdělování 

autorských děl a jiných předmětů ochrany poskytovatele služby pro sdílení obsahu online. Jde 

jednak o odpovědnost soukromoprávní (ve smyslu odpovědnosti za splnění povinnosti 

k náhradě újmy), tak správněprávní (přestupku podle Hlavy VI autorského zákona) či 

případně trestněprávní.  

 

Vzhledem k tomu, že poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online zpřístupňují veřejnosti 

autorskoprávně chráněný obsah zprostředkovaně – primárně je tento obsah zpřístupňován 

osobami, které jej nahráli na danou službu (platformu/úložiště), obsahuje § 47 odst. 1 

v souladu s čl. 17 odst. 4 směrnice o APnaJDT kumulativní výčet podmínek, které musí 

poskytovatel služby pro sdílení obsahu online splnit, aby nevznikla jeho výše popsaná 

odpovědnost.  

 

Směrnice o APnaJDT ukládá Evropské komisi v čl. 17 odst. 10 vést ve spolupráci s členskými 

státy dialog se zúčastněnými (dotčenými) subjekty o osvědčených postupech spolupráce mezi 

poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a nositeli práv a na základě tohoto dialogu a 

konzultací s poskytovateli služeb, nositeli práv, organizacemi uživatelů a jinými relevantními 

subjekty vydat pokyny pro uplatňování čl. 17, zejména ohledně spolupráce mezi poskytovateli 

služeb a nositeli práv dle odst. 4. Evropská komise zmíněné povinnosti realizovala v první 

fázi prostřednictvím jednání (tzv. Stakeholder Dialog) v sídle Evropské komise v Bruselu. 

V období od října 2019 do února 2020 se v Bruselu uskutečnilo celkem 6 jednání (dialogů), 

poslední z plánovaných jednání bylo zrušeno v souvislosti s pandemií covid-19 a s ní 

spojenými preventivními opatřeními. Obsahem jednání bylo zejména zmapování situace a 

diskuze k možným způsobům implementace. V návaznosti na uvedená jednání zveřejnila 

Evropská komise dne 27. 7. 2020 na svých internetových stránkách konzultační dokument 

k připravovaným pokynům pro uplatňování čl. 17 (Targeted consultation addressed to the 

participants to the stakeholder dialogue on Article 17 of the Directive on Copyright in the 

Digital Single Market), zpracovaný na základě výstupů z dialogů a obsahující výchozí úvahy 

Evropské komise pro budoucí pokyny (dále jen „návrh pokynů Evropské komise“). 

Dokument byl zveřejněn s výzvou určenou především zástupcům dotčených subjektů 

k zasílání připomínek a komentářů s termínem do 10. 9. 2020. Finální verzi pokynů plánuje 

Evropská komise vydat do konce roku 2020, přičemž jejich obsahem bude právně nezávazný 

výklad Evropské komise k čl. 17 zohledňující názory účastníků dialogu vedeného podle čl. 17 

směrnice a připomínky a vyjádření k návrhům pokynů zaslaným účastníky konzultace. 

Pokyny sice nebudou právně závazné, ale podle Evropské komise by přesto měly být 

užitečnou pomůckou pro implementaci směrnice do vnitrostátních právních řádů i následně 

pro vnitrostátní soudy.   

 

S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím ke lhůtě pro implementaci směrnice o APnaJDT 

je navrhovaná implementace čl. 17 v zásadě převzetím závazných ustanovení směrnice. 

Dojde-li ke zveřejnění pokynů Evropské komise v avizovaném termínu do konce roku 2020, 

bude možné v rámci legislativního procesu návrh upravit nebo doplnit, ukáže-li se to jako 

nezbytné.   

 

K jednotlivým podmínkám podle § 47 odst. 1 

 

K písm. a) 

Cílem směrnice o APnaJDT, včetně čl. 17, je podporovat rozvoj trhu s licencemi a zajistit, aby 

nositelé práv získávali za užití svých děl a dalších předmětů ochrany přiměřenou odměnu, tj. 

nikoli zajistit (primárně) odstraňování obsahu nebo blokování přístupu k němu. K tomu 
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směřuje úprava v čl. 17 odst. 4 písm. a), stanovící jako jednu z podmínek pro vyloučení 

odpovědnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online vynaložení veškerého úsilí, které 

na něm bylo možno spravedlivě požadovat, k získání oprávnění k výkonu tohoto práva, 

jinými slovy, získat svolení (zpravidla uzavřením licenční smlouvy) od nositelů práv.   

 

Míru „veškerého úsilí“ je nutno posuzovat případ od případu s ohledem na zásadu 

proporcionality. Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online však budou vždy povinni 

jednat aktivně a oslovit minimálně ty nositele práv (nebo jejich zástupce, např. kolektivní 

správce), kteří jsou obecně známí, nebo mohou být snadno dohledatelní. V případech již 

existujících služeb budou přinejmenším někteří nositelé práv nebo jejich zástupci 

poskytovatelům těchto služeb známi s ohledem na již dříve provedená oznámení podle 

dosavadní právní úpravy v zákoně č. 480/2003 Sb. O oprávnění k výkonu práva ke sdělování 

díla veřejnosti by měli poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online zároveň jednat se všemi 

nositeli práv, kteří mají zájem jim poskytnout oprávnění, a to bez ohledu na to, zda-li se jedná 

o typ obsahu, který na dané platformě či úložišti převažuje, či se tam objevuje pouze 

okrajově. Při udělování oprávnění k výkonu práva ke sdělování díla veřejnosti a uzavírání 

licenčních musí být vždy dodržována zásada smluvní svobody; povinnost uzavírat licenční 

smlouvy neexistuje ani na straně nositelů práv, ani na straně poskytovatelů služby pro sdílení 

obsahu online.    

 

K písm. b) 

Podle písm. b) bude poskytovatel služby pro sdílení obsahu online povinen, v případě, že 

nezíská svolení nositelů práv, zajistit nedostupnost autorskoprávně chráněného obsahu, o 

němž mu nositelé práv poskytnou relevantní a nezbytné informace. 

 

Volba konkrétních opatření, která poskytovatel služby pro sdílení obsahu online použije 

k zajištění nedostupnosti díla v souladu s § 47 odst. 1 písm. b), se taktéž řídí zásadou 

proporcionality a bude se případ od případu lišit. Poskytovatel služby pro sdílení obsahu 

online je oprávněn zvolit jemu vyhovující opatření, které však splňuje vysoké odvětvové 

standardy odborné péče. S jejich využitím bude povinen vynaložit veškeré úsilí, které na něm 

je možno spravedlivě požadovat, aby zajistil nedostupnost daného díla (ve smyslu 

neumožnění sdělování díla veřejnosti) na platformě či úložišti, a to za předpokladu, že mu 

nositelé práv poskytnou relevantní a nezbytné informace. Splněním vysokých odvětvových 

standardů odborné péče se rozumí splnění veškerých kroků, které by učinil řádný hospodář, 

aby zabránil dostupnosti děl nebo jiných předmětů ochrany, k jejichž užití nebylo poskytnuto 

oprávnění, na své platformě či úložišti. 

 

Pokud nositelé práv neposkytnou poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online relevantní 

a nezbytné informace o svých konkrétních dílech nebo jiných předmětech ochrany nebo 

neučiní-li žádné oznámení týkající se znemožnění přístupu ke konkrétním dílům nebo jiným 

předmětům ochrany, k jejichž užití nebylo poskytnuto oprávnění, nebo jejich odstranění, 

a v důsledku toho nemohou tito poskytovatelé služeb vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby 

v souladu s vysokými odvětvovými standardy odborné péče zamezili ve svých službách 

dostupnosti obsahu, k jehož užití nebylo poskytnuto oprávnění, neměli by být poskytovatelé 

služeb pro sdílení obsahu online odpovědni za sdělování neurčených děl nebo jiných 

předmětů ochrany veřejnosti bez oprávnění. 

 

K písm. c) 

Podle písm. c) bude poskytovatel služby pro sdílení obsahu online povinen po obdržení 

dostatečně odůvodněného oznámení od nositelů práv neprodleně znemožnit přístup k takto 
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oznámeným dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je odstranit ze svých internetových 

stránek a zároveň vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby zamezil dalšímu nahrávání takto 

oznámených konkrétních předmětů ochrany (tzv. notice and stay down). Dostatečně 

odůvodněné oznámení nositele práv by mělo být náležitě přesné, aby umožňovalo 

poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online posoudit, zda byl obsah, kterého se oznámení 

týká, na platformu či úložiště nahrán bez příslušného oprávnění.  

 

Článek 17 předpokládá spolupráci poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online a nositelů 

práv, zejm. co se týče vzájemného poskytování informací o předmětech ochrany, a to jak 

v případě poskytnutí svolení k užití předmětů ochrany a s tím souvisejících informačních 

povinností nabyvatele licence (viz rovněž k § 50), tak v případě plnění povinností dle písm. b) 

a c). Zároveň tato spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a nositeli 

práv nesmí vést k omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů ochrany zpřístupněných 

uživateli v souladu s autorským zákonem, včetně jakéhokoli „obecného dohledu“, který by 

spočíval např. v zavedení takového „filtrovacího systému“, který by preventivně filtroval 

veškerý obsah, nositeli práv nijak neidentifikovaný, nahrávaný všemi uživateli bez rozdílu 

(jak tomu bylo v případě posuzovaném Soudním dvorem EU ve věci C-360/10 Sabam v. 

Netlog NV).   

 

Podle § 47 odst. 2 se při posuzování toho, zda poskytovatel služby pro sdílení obsahu online 

své povinnosti podle § 47 odst. 1 splnil, musí vzít v potaz především zásada proporcionality a 

zohlednit mimo jiné druh a velikost služby, její cílová skupina a typ předmětů ochrany 

nahrávaných uživateli dané služby, jakož i dostupnost vhodných a účinných prostředků a 

jejich náklady pro poskytovatele služby. 

 

S cílem zajistit technologickou neutralitu právní úpravy v oblasti, která prochází velmi 

intenzivním vývojem, se nenavrhuje žádná konkrétnější specifikace prostředků (nástrojů) 

využívaných nebo v budoucnu využitelných k plnění povinností vyplývajících z nové právní 

úpravy.  

 

Pro vyloučení výkladových pochybností stanoví směrnice o APnaJDT a rovněž navrhovaný § 

47 odst. 3 AZ výslovně neaplikovatelnost úpravy odpovědnosti poskytovatele služby za 

ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem podle § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o 

některých službách informační společnosti (tzv. safe harbour). Tím však není dotčeno 

uplatnění uvedené úpravy v případech, kdy se o autorskoprávně chráněný obsah nejedná. 

 

V odstavci 4 je v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany autorského práva výslovně uvedeno, 

že úprava omezení odpovědnosti podle AZ se nevztahuje na poskytovatele služeb, jejichž 

hlavním účelem je provádět nebo usnadňovat pirátství v oblasti autorských práv, tj. provádět 

nebo usnadňovat neoprávněné užití děl nebo jiných předmětů ochrany.   

 

K § 48 

Navrhovaný § 48 implementující čl. 17 odst. 6 směrnice o APnaJDT upravuje zvláštní 

(mírnější) odpovědnostní režim pro nové služby pro sdílení obsahu online (tzv. start-upy). 

Splní-li poskytovatel služby pro sdílení obsahu online podmínky uvedené v návětí § 48 odst. 

1 a zároveň obě kumulativní podmínky uvedené v § 48 odst. 1 písm. a) a b), nebude 

odpovědný za obsah nahrávaný bez příslušného oprávnění na jeho platformu či úložiště 

uživatelem. Pokud však takový poskytovatel služby pro sdílení obsahu online, který kromě 

kritérií stanovených v § 48 odst. 1 zároveň dosáhne průměrného měsíčního počtu jedinečných 

návštěvníků své služby ve výši více než 5 milionů, bude povinen, kromě povinností v odst. 1 
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písm. a) a b) také prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které na něm bylo možno spravedlivě 

požadovat, k zamezení dalšímu nahrávání oznámeného díla, o němž mu autor poskytl 

relevantní a nezbytné informace. 

 

Zvláštní režim platný pro nové poskytovatele služeb s malým obratem a publikem by neměl 

být zneužíván. O zneužití by šlo např. v případě nově vytvořených služeb nebo služeb 

poskytovaných pod novým jménem, které by však provozoval již existující poskytovatel 

služeb pro sdílení obsahu online, který tento režim již využívat nemůže. 

  

 

K § 49  

Navrhovaná úprava v § 47 a 48, stejně jako směrnice o APnaJDT v čl. 17 odst. 4 a 6 klade 

důraz na spolupráci mezi nositeli práv a poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online. 

Konkrétní míra „veškerého úsilí, které je možno po poskytovateli služeb pro sdílení obsahu 

online požadovat“ při plnění povinností stanovených v § 47 odst. 1 a § 48 odst. 1 a 2 (a podle 

ní přijatá opatření) se bude případ od případu lišit, podstatná bude právě spolupráce mezi 

zúčastněnými stranami. Opatření přijatá poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online ve 

spolupráci s nositeli práv by neměla mít vliv na uplatňování výjimek nebo omezení 

autorského práva, včetně těch, které zaručují svobodu projevu uživatelů. Uživatelé mohou 

nahrávat a zpřístupňovat obsah jimi vytvářený pro účely citace, kritiky, recenze, karikatury, 

parodie nebo pastiše, stejně jako jsou oprávněni užívat (a nahrávat na platformu či úložiště) 

díla chráněná autorským právem v rámci ostatních (v úvahu připadajících s ohledem na 

povahu daného užití) zákonných licencí upravených AZ.   

 

K § 50 

Navrhovaná úprava v souladu s čl. 17 odst. 8 směrnice o APnaJDT ukládá poskytovatelům 

služeb pro sdílení obsahu online povinnost poskytnout nositelům práv na jejich žádost 

informaci o opatřeních k plnění povinností podle § 47 a § 48. V případě, že poskytovatel 

služby získal svolení k užití předmětů ochrany (zpravidla uzavřením licenční smlouvy), je 

povinen poskytovat nositelům práv informace o užití obsahu, na nějž se uvedené svolení 

vztahuje. Zároveň je poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online povinen informovat 

uživatele své služby prostřednictvím svých obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 

užívat díla (a jiné předměty ochrany) na základě zákonných výjimek z autorského práva.   

 

K § 51 

V souladu s čl. 17 odst. 9 směrnice o APnaJDT se v § 51 stanoví povinnost poskytovatelů 

služeb pro sdílení obsahu online zavést účinný a rychlý mechanismus pro vyřizování stížností 

a zjednávání nápravy, který uživatelům umožní podat stížnost na opatření přijatá v souvislosti 

s jimi nahraným obsahem. Stížnosti by měly být vyřizovány bez zbytečného odkladu 

a  konečné posouzení by mělo být učiněno člověkem.   

 

K § 52  

V souladu s čl. 17 odst. 2 směrnice o APnaJDT se zavádí výslovně rozšířený účinek 

oprávnění k výkonu práva podle § 18 odst. 2 uděleného nositelem práv poskytovateli služby 

pro sdílení obsahu online. Takové oprávnění se bude vztahovat i na uživatele služby, kteří 

konkrétní (např. v licenční smlouvě) vymezený obsah na danou službu nahrávají, ať už 

v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. Uvedený rozšířený účinek se uplatní 

pouze v případech, kdy uživatelé služby jednají jako spotřebitelé (tj. nikoli v rámci své 

podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) nebo pokud 

takové užití nevytváří významné příjmy.   
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Pokud nositelé práv poskytnou svolení k užití díla nebo jiného předmětu ochrany přímo 

uživateli služby, zejména v případech, kdy uživatel služby nemůže využít rozšířeného účinku 

dle § 52, je úkon sdělování díla veřejnosti poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online 

dovolen v mezích takto uděleného oprávnění nositelů práv. Zároveň neplatí domněnka ve 

prospěch poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, že uživatelé jejich služeb mají 

všechna příslušná práva vypořádána. (Srov. bod 69 odůvodnění směrnice o APnaJDT).  

 

K § 53 - 57 

V rámci implementace směrnice o APnaJDT se navrhuje rozšířit působnost prostředníků 

oproti stávající úpravě (v § 101 a násl. AZ v platném znění) tak, aby mohli plnit mediační roli 

nejen pro záležitosti týkající se kolektivní správy práv (např. sjednávání kolektivních a 

hromadných smluv nebo při sjednávání sazebníku), ale rovněž v jiných oblastech, jak to 

směrnice o APnaJDT předpokládá (srov. čl. 13,  čl. 19 a 20 a čl. 17 odst. 9 směrnice o 

APnaJDT). 

 

Věcně se mění pouze ustanovení vymezující rozsah působnosti prostředníků, ostatní 

ustanovení zůstávají nedotčena. Pouze z legislativně technických důvodů se úprava 

stávajících § 101a až 101f – z části AZ upravující kolektivní správu práv - přesunuje do 

navrhovaných § 54 až 57, obsažených v Hlavě I AZ.  

 

K bodu 20  

V souladu s čl. 4 až 6 a čl. 8 odst. 2 směrnice o APnaJDT se navrhuje rozšířit působnost 

příslušných zákonných licencí i na počítačové programy.   

 

K bodům 21 až 26 

Do výčtu ustanovení, která nově platí obdobně i pro nositele práv souvisejících s právem 

autorským, popř. přiměřeně pro pořizovatele databáze se doplňují příslušná ustanovení Hlavy 

I AZ.  

  

K bodu 27 

Legislativně technická změna nadpisu hlavy II dílu 5 související s doplněním nového práva 

nakladatele podle čl. 16 směrnice o APnaJDT (viz bod 29). 

 

K bodu 28 

Legislativně technická změna nadpisu hlavy II dílu 5 související s doplněním nového práva 

nakladatele podle čl. 16 směrnice o APnaJDT (viz bod 29). 

 

K bodům 29 a 30 

V souladu s čl. 16 směrnice o APnaJDT se navrhuje přiznat nakladatelům (tzn. vydavatelům 

neperiodických publikací podle zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, a 

vydavatelům periodického tisku podle tiskového zákona č. 46/2000 Sb.) nové právo 

související s právem autorským, a to právo na odměnu v souvislosti s půjčováním jimi 

vydaného díla ve veřejně přístupných knihovnách ve stejném režimu, v jakém je přiznáno 

autorům podle § 37 odst. 2 AZ. Právo bude vykonáváno, stejně jako právo autorů, v režimu 

povinné kolektivní správy (viz bod 37).   

 

Úprava v bodech 9 a 10 Přílohy č. 1 k AZ se doplňuje tak, že i v případě odměny pro 

nakladatele bude odměnu za uživatele (tj. osoby uvedené v § 37 odst. 1) platit stát.  Sazba 

odměny je navrhována ve výši 1 Kč za výpůjčku a současně je navrhována valorizace sazby 
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odměny pro autory ze stávající 0,50 Kč na 1,- Kč. Podíly příslušející nakladatelům a autorům 

z odměny za půjčování jsou stanoveny v § 99e odst. 3 AZ (Viz body 47, 57 a 58).  

 

Stejně jako v případě práva nakladatelů na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny 

jím vydaného díla podle platného § 87 odst. 1 se navrhuje upravit dobu trvání ochrany nového 

práva nakladatele na odměnu v souvislosti s půjčováním jím vydaného díla také v délce 50 let 

od vydání díla. Právo na odměnu bude převoditelné.    

 

K bodu 31   

Novým § 87b bude implementován čl. 15 směrnice o APnaJDT. Zavádí se jím nová právní 

úprava ochrany tiskových publikací v souvislosti s jejich online užitím poskytovateli služeb 

informační společnosti.  Pro účely nově zaváděného práva je v odstavci 1 uvedena pozitivní a 

v odstavci 2 negativní definice pojmu tisková publikace.   

 

Vydavatel tiskové publikace bude mít stejná výlučná majetková práva, jaká jsou přiznána 

autorům a nositelům práv souvisejících s právem autorským (výkonným umělcům, výrobcům 

záznamů a vysílatelům) v čl. 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES, tj. právo na rozmnožování 

tiskové publikace a její sdělování veřejnosti, a to v případech užití tiskových publikací 

poskytovateli služeb informační společnosti. Pro práva vydavatele budou platit obdobně 

taxativně uvedená ustanovení Hlavy I AZ, včetně taxativně uvedených zákonných licencí a 

tzv. třístupňového testu v § 29 AZ. 

 

Práva vydavatele tiskové publikace budou převoditelná a doba trvání ochrany je stanovena 

v délce 2 let od zveřejnění tiskové publikace. Počítání doby ochrany práv se bude řídit 

obecnou úpravou podle § 27 odst. 8 AZ, tj. od 1. ledna roku následujícího po dni zveřejnění 

tiskové publikace. Autorský zákon výslovně stanoví, že nově zaváděná ochrana práv se 

vztahuje pouze na tiskové publikace poprvé zveřejněné 6. června 2019 a později (viz Čl. II 

bod 2). 

 

V souladu se směrnicí o APnaJDT je v odstavci 8 výslovně stanoveno, že se práva podle odst. 

4 nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků a na vkládání 

hypertextových odkazů. Pojem „velmi krátkého úryvku“ nutno vykládat případ od případu a 

v duchu cíle sledovaného směrnicí. Odstavec 8 nemá být vykládán tak, aby tím byla 

ovlivněna účinnost práv stanovených směrnicí (srov. bod 58 odůvodnění směrnice) 

v případech, kdy užití i jen velmi krátkých úryvků má ekonomický význam.   

 

Navrhuje se zavedení tzv. rozšířené kolektivní správy práv pro určité případy užití, resp. typ 

uživatelů, konkrétně pro případy užití tzv. internetovým vyhledavačem (viz k rovněž k bodu 

42). Kolektivní správce bude ze zákona spravovat práva všech nositelů práv (vydavatelů 

tiskových publikací), jimž na základě autorského zákona daná práva náleží, a to jak těch 

nositelů práv, kteří jej prověří smluvně nebo se přihlásí k evidenci, tak i těch, kteří tak 

neučinili. Zároveň bude mít takový vydavatel tiskových publikací, který nebude mít o 

kolektivní výkon svých práv zájem, možnost provést tzv. opt-out (tzn. vyloučit účinky režimu 

rozšířené kolektivní správy) podle § 97e odst. 2 a 3. Takový nositel práv pak kolektivním 

správcem zastupován nebude a nebudou se na něj tudíž vztahovat účinky hromadných 

licenčních smluv uzavíraných kolektivním správcem.  

 

V případě, že budou tato práva spravována kolektivním správcem, bude výše odměny nebo 

způsob jejího výpočtu stanovena sazebníkem kolektivního správce. Pro ostatní případy užití 

tiskových publikací (tj. užití poskytovateli služeb informační společnosti nikoliv pro účely 
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internetového vyhledavače, viz navrhovaný bod 43) se kolektivní správa nenavrhuje; nositelé 

práv však budou moci pověřit kolektivní správou práv oprávněného kolektivního správce 

v rámci tzv. dobrovolné kolektivní správy, případně svá práva vykonávat individuálně nebo 

prostřednictvím nezávislého správce práv. 

 

Sazba odměny nositelů práv bude stanovena sazebníkem kolektivního správce v souladu 

s obecnou úpravou v § 98e a 98f AZ.   

 

S novou právní úpravou ochrany práv vydavatele tiskových publikací souvisí rovněž právo 

autora, jehož dílo je součástí tiskové publikace, na přiměřený podíl na příjmech vydavatele 

tiskové publikace plynoucích z výkonu práv (viz výše k bodu 9 a navrhovanému  novému § 

25b).   

 

K bodu 32  

Do výčtu ustanovení v § 94 se doplňují ta ustanovení AZ, která budou nově přiměřeně platit i 

pro pořizovatele databáze.  

 

K bodu 33 

 

Legislativně technická změna související s doplněním nového písm. i) do § 96a odst. 3. 

 

K bodu 34 

Do kumulativního výčtu podmínek, které musí žadatel o oprávnění ke kolektivní správě 

splnit, aby mu bylo toto oprávnění mohlo být Ministerstvem kultury uděleno, se v rámci 

implementace čl. 12 odst. 3 směrnice o APnaJDT doplňuje podmínka „dostatečné 

reprezentativnosti“ kolektivního správce. Počet nositelů práv, kteří projevili zájem o 

kolektivní správu práv daným žadatelem o oprávnění ke kolektivní správě, musí být 

dostatečně reprezentativní co do druhu a počtu evidovaných předmětů ochrany, a pokud jde o 

díla, tak druhů děl, jejichž užití má být předmětem smluv uzavíraných kolektivním správcem. 

 

K bodu 35 

Navrhuje se upravit režim kolektivní správy práv v případě tzv. doplňkových online služeb 

vysílatelů (viz k bodu 7), a to shodně s režimem, jaký se již nyní uplatňuje pro jednotlivé typy 

práv. Režim povinné kolektivní správy se uplatní v případě úplatné zákonné licence podle § 

72 a 76 odst. 3 u současného online vysílání (tzv. simulcastingu) /viz § 21 odst. 1 písm. a)/ 

pro výkon práva na odměnu za užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam 

vydaný k obchodním účelům podle § 97d odst. 1 písm. a) a za užití zvukového záznamu, 

vydaného k obchodním účelům podle § 97 odst. 1 písm. b). Pro užití děl se v případě 

současného online vysílání navrhuje stanovit režim rozšířené kolektivní správy (viz k bodu 

41).  

 

Vzhledem k tomu, že užití podle § 21 odst. 4 a § 21a odst. 1 písm. a) jsou totožná, kolektivní 

správci, kteří budou k datu nabytí účinnosti předkládaného návrhu novely AZ oprávněni k 

výkonu kolektivní správy práva podle § 21, budou oprávněni i k výkonu kolektivní správy 

práv podle nově navrhovaného § 21a. 

 

K bodu 36 

Do výčtu povinně kolektivně spravovaných práv se navrhuje vložit nové právo nakladatelů na 

odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla ve veřejně přístupných knihovnách 

(viz § 87 odst. 2, bod 29). Zároveň se v příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. navrhuje 
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stanovit, že za uživatele (tj. osoby uvedené v § 37 odst. 1) platí tuto odměnu stát (viz bod 58). 

Sazba odměna se navrhuje stanovit ve výši 1,- Kč (viz body 48 a 59).  

 

K bodu 37 

V souladu s články 2 odst. 2, 4 a 5 směrnice OnlineSatCab se navrhuje upravit výkon práva na 

přenos vysílání uskutečňovaný prostřednictvím internetu v tzv.  řízeném prostředí v režimu 

povinné kolektivní správy. Přenos vysílání uskutečňovaný v prostředí, které řízené není, je 

vykonáván v režimu rozšířené kolektivní správy /viz bod 43, konkrétně k § 97e odst. 4 písm. 

m)/. Řízeným prostředím se rozumí takové prostředí, v němž provozovatel přenosu vysílání 

(ve smyslu § 22 AZ) poskytuje zabezpečený přenos vysílání oprávněným uživatelům 

(spotřebitelům).   

 

K bodům 38 a 39 

V souvislosti s implementací čl. 12 směrnice o APnaJDT se navrhuje upřesnit úpravu 

možnosti nositelů práv provádět tzv. opt-out z režimu rozšířené kolektivní správy v § 97e 

odst. 2 a 3 AZ, a to buď tzv. obecný opt-out (vyloučení režimu rozšířené kolektivní správy pro 

určitá práva a určité druhy předmětů ochrany) nebo tzv. konkrétní (specifický) opt-out 

(vyloučení režimu, resp. účinku hromadné licenční smlouvy pro určitý konkrétní předmět 

ochrany a/nebo určité konkrétní užití).  

 

Tzv. obecný opt-out neboli vyloučení uplatňování režimu rozšířené kolektivní správy může 

podle navrhované úpravy provést ten nositel práv, pro kterého vykonává kolektivní správce 

správu práv ze zákona, na základě pouhé evidence nositele práv u kolektivního správce, tj. 

nikoli ten, pro kterého vykonává kolektivní správu na základě smlouvy. Smluvně zastupovaný 

nositel práv může provést pouze tzv. specifický opt-out.  

 

Kolektivní správce je povinen v přiměřené lhůtě informovat uživatele vhodným způsobem o 

provedeném vyloučení účinků hromadné smlouvy nositelem práv a veškeré probíhající užití 

musí být v přiměřené lhůtě ukončeno. Pokud nositelé práv vyloučí takové uplatňování, 

nemělo by to mít vliv na jejich nárok na odměnu za stávající užití díla či jiných předmětů 

ochrany na základě licence. 

 

K bodu 40 

Doplnění stávající úpravy souvisí s novou úpravou poskytování doplňkových online služeb v 

§ 21a (viz k bodu 7). Výkon práv souvisejících s poskytováním uvedených služeb bude 

spravován obdobně, jako právo na vysílání podle § 21 AZ. V režimu rozšířené kolektivní 

správy bude vykonáváno právo podle § 21a odst. 1 písm. a) – tzv. simulcasting. Pro případy 

výkonu práva na odměnu za užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam 

vydaný k obchodním účelům a užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům se 

navrhuje stanovit režim povinné kolektivní správy (viz bod 35). 

 

Vzhledem k tomu, že užití podle § 21 odst. 4 a § 21a odst. 1 písm. a) jsou totožná, kolektivní 

správci, kteří budou ke dni nabytí účinnosti nové právní úpravy oprávněni k výkonu 

kolektivní správy práva podle § 21, budou oprávněni i k výkonu kolektivní správy práv podle 

nově navrhovaného § 21a. 

 

K bodu 41 

Zpřesnění ustanovení souvisí s implementací čl. 8 až 11 směrnice o APnaJDT, které zavádějí 

v rámci EU/EHP režim rozšířené kolektivní správy práv pro užití předmětů ochrany 

nedostupných na trhu institucemi kulturního dědictví. Navrhuje se ponechat právní úpravu 
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zavedenou novelou AZ č. 102/2017 Sb. v § 97e odst. 4 písm. i) a v § 97f a doplnit nově 

úpravu podle směrnice o APnaJDT pro ostatní předměty ochrany dosavadní úpravou 

nepokryté. Z tohoto důvodu se v § 97e odst. 4) písm. i) pouze doplňuje specifikace způsobů 

užití dle čl. 8 odst. 1 směrnice o APnaJDT. (Viz rovněž k bodům 42 a 44.) 

 

Při volbě způsobu implementace byly vzaty v potaz dosavadní zkušenosti s aplikací úpravy 

zavedené novelou AZ z roku 2017, zejména pak již vynaložené náklady. Národní knihovna 

ČR se zúčastnila konzultačního jednání k připravovanému unijnímu portálu a je připravena 

přizpůsobit národní Seznam děl na trhu nedostupných, resp. kritéria pro stanovení 

nedostupnosti na trhu, budoucímu unijnímu portálu tak, aby údaje nahrávané do národního 

Seznamu byly použitelné i pro unijní portál.    

 

K bodu 42 

K § 97e odst. 4 písm. l) 

V rámci implementace čl. 8 až 11 směrnice o APnaJDT, které zavádějí v rámci EU/EHP 

režim rozšířené kolektivní správy práv pro užití předmětů ochrany nedostupných na trhu 

institucemi kulturního dědictví se doplňuje platná právní úprava, vztahující se pouze na 

vymezené typy předmětů ochrany, o obecnou úpravu vztahující se na ostatní předměty 

ochrany platnou úpravou dosud nepokryté. Do výčtu práv spravovaných v režimu rozšířené 

kolektivní správy se proto doplňuje právo na zhotovení rozmnoženiny a rozšiřování nebo 

sdělování rozmnoženiny díla nedostupného na trhu, pokud jde o díla a jiné předměty ochrany, 

než které jsou uvedeny v Seznamu děl nedostupných na trhu podle § 97f AZ.  S navrhovanou 

úpravou souvisí rovněž návrh na nový § 97ea upravující podmínky výkonu rozšířené 

kolektivní správy v souladu se směrnicí o APnaJDT (viz k bodu 44). 

 

K § 97e odst. 4 písm. m) 

V rámci implementace čl. 4 směrnice OnlineSatCab zavádějícího v rámci EU/EHP režim 

povinné kolektivní správy práva na přenos vysílání (ve smyslu § 22 AZ) bez ohledu na 

použitou technologii přenosu, a s ohledem na čl. 2 odst. 2, 4 a 5 směrnice OnlineSatCab, 

obsahujícího definici pojmu „přenos vysílání“ pro účely této směrnice (tj. i pro účely 

zaváděného režimu kolektivní správy práv) se navrhuje upravit výkon práva na přenos 

vysílání uskutečňovaný v  prostředí, které není řízené, v režimu (pouze) rozšířené kolektivní 

správy. Navrhované rozdělení režimů kolektivní správy vychází z unijní úpravy kolektivní 

správy práv obsažené zejména ve směrnici 2014/26/EU harmonizující úpravu kolektivní 

správy práv v EU a v čl. 12 směrnice o APnaJDT a z výše uvedené definice přenosu vysílání 

ve směrnici OnlineSatCab.   

 

K § 97e odst. 4 písm. n)  

Do výčtu práv spravovaných v režimu rozšířené kolektivní správy se navrhuje doplnit práva 

vydavatele tiskových publikací (viz k bodu 31), a to konkrétně právo na rozmnožování a 

zpřístupňování tiskové publikace veřejnosti poskytovatelem služeb informační společnosti 

způsobem, že kdokoli může mít k ní přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména 

počítačovou nebo obdobnou sítí, a to výhradně pro účely zpřístupnění výsledků vyhledávání 

prostřednictvím internetového vyhledavače. Sazba licenční odměny bude stanovena 

sazebníkem kolektivního správce v souladu s obecnou úpravou v § 98e a 98f AZ.   

 

Nositelé práv (vydavatelé tiskových publikací) budou mít možnost vykonávat si uvedená 

práva i individuálně, popř. prostřednictvím nezávislého správce, podmínkou však bude 

provedení tzv. opt-outu z režimu rozšířené kolektivní správy podle § 97e odst. 2 a 3 

autorského zákona.   
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Pro výkon práv v jiných případech užití tiskových publikací se kolektivní správa nenavrhuje; 

nositelé práv však budou moci využít režim dobrovolné kolektivní správy, bude-li k výkonu 

takové dobrovolné kolektivní správy uděleno oprávnění podle obecné úpravy v § 96 a násl. 

AZ.   

 

K bodu 43 

V rámci implementace čl. 12 odst. 3 písm. d) směrnice o APnaJDT upravujícího režim 

rozšířené kolektivní správy práv se doplňuje platná právní úprava o povinnost kolektivního 

správce informovat na svých internetových stránkách o fungování mechanismu rozšířené 

kolektivní správy podle AZ. 

 

K bodu 44 

Nově vkládaný § 97ea souvisí s implementací čl. 8 až 11 směrnice o APnaJDT, které zavádějí 

v rámci EU/EHP režim rozšířené kolektivní správy práv pro užití předmětů ochrany 

nedostupných na trhu institucemi kulturního dědictví a obsahuje pravidla stanovená směrnicí 

pro poskytování licencí kolektivním správcem, včetně teritoriálního vymezení licence (v odst. 

1) a podmínky zveřejnění příslušných informací na jednotném unijním portálu děl 

nedostupných na trhu. Portál bude zřízen a spravován Evropským úřadem pro duševní 

vlastnictví (EUIPO), obdobně jako již existující databáze osiřelých děl podle směrnice 

2012/28/EU o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.  EUIPO plánuje spustit 

provoz portálu v souladu s požadavkem směrnice do 7. 6. 2021. Testovací fázi plánuje EUIPO 

provést v průběhu února až května 2021. Podrobný popis fungování unijní databáze DNNT 

bude k dispozici nejpozději k datu uvedení databáze do provozu. 

 

K bodu 45 

V souladu s čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 2 směrnice o APnaJDT se navrhuje výslovně stanovit, 

že na smlouvy, které kolektivní správce uzavírá s uživateli (případně dalšími osobami) dle § 

98 odst. 1, se nepoužijí výslovně vyloučená nově navrhovaná ustanovení občanského 

zákoníku (viz Část druhá, body 1 a 2). Na vztahy mezi kolektivním správcem a nositeli práv a 

kolektivním správcem a uživateli se i nadále uplatňuje úprava HLAVY IV AZ. 

 

K bodu 46 

Obě nové unijní směrnice, tj. směrnice OnlineSatCab a směrnice o APnaJDT, obsahují 

ustanovení týkající se kolektivní správy práv, resp. obě výslovně ukládají zavést, popř. 

ponechat v platnosti, režim výkonu určitých práv autorů a dalších nositelů práv 

prostřednictvím kolektivního správce práv. Jde zejména o výkon práva na přenos vysílání 

podle čl. 4 směrnice OnlineSatCab nebo o výkon práv souvisejících s užitím děl 

nedostupných na trhu institucemi kulturního dědictví podle čl. 8 a násl. směrnice o APnaJDT. 

Kromě toho směrnice nevylučují zavést nebo ponechat již existující režim kolektivní správy 

práv i v dalších případech, zejm. se to týká nových práv zaváděných čl. 15 nebo práv 

dotčených čl. 17 směrnice o APnaJDT. 

 

Pravidla pro výkon kolektivní správy práv byla v EU/EHP harmonizována již v roce 2014 

směrnicí 2014/26/EU, která byla implementována do českého právního řádu novelou AZ č. 

102/2017 Sb., s účinností od 20. 4. 2017. Součástí nové právní úpravy byla také nově 

zavedená relativně detailní procedura sjednávání sazeb (sazebníků) odměn vybíraných 

kolektivními správci práv v § 98f AZ.   
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Sjednávání sazeb odměn mezi kolektivními správci práv a uživateli je jedním z klíčových 

prvků kolektivní správy práv. S ohledem na rostoucí význam kolektivní správy práv a 

rozšiřující se oblast její působnosti (mj. v souvislosti s nově zaváděnými úpravami v rámci 

implementace výše uvedených směrnic), roste také obecný zájem na tom, aby sjednávání 

sazeb odměn (sazebníků) probíhalo pokud možno hladce a bez zbytečných nákladů 

kolektivních správců práv (resp. nositelů práv, z jejichž odměn jsou náklady kolektivního 

správce na jeho činnost hrazeny), uživatelů a rovněž státu (v souvislosti s výkonem dohledu 

nad kolektivními správci práv a v souvislosti se zapojením Ministerstva kultury do procesu 

sjednávání sazebníků).   

 

Právní úprava v § 98f AZ byla poprvé aplikována v roce 2018 (v souladu s přechodným 

ustanovením v čl. II bodu 2 novely AZ). K dispozici jsou proto k datu předložení tohoto 

návrhu zkušenosti s aplikací této právní úpravy v letech 2018 až 2020. Během uvedeného 

období bylo identifikováno několik přínosů, ale zároveň také několik problémů, které 

významnou měrou ztěžují průběh vyjednávání sazeb (sazebníků), zejm. jej prodlužují, 

přinášejí zvýšenou administrativní i finanční zátěž a rovněž právní nejistotu. Cílem 

navrhovaných úprav právní úpravy procesu sjednávání sazeb (sazebníků) kolektivních 

správců je odstranění několika nedostatků a nepřesností platné právní úpravy, čímž dojde ke 

zjednodušení celého procesu, snížení administrativní i finanční zátěže pro všechny dotčené 

subjekty a v neposlední řadě také ke zvýšení právní jistoty. 

 

K § 98f odst. 1 

Navrhuje se vypustit fixní lhůta (do 31. srpna) pro předložení návrhu sazebníku s ohledem na 

smluvní volnost stran, aktuálnost potřeby změn sazebníků odměn (event. uplatňování odměn 

nových) a též s cílem poskytnutí dostatečného časového prostoru pro projednání návrhu tak, 

aby k sjednávání platné výše nových či změněných sazeb odměn nedocházelo až v průběhu 

roku, ve kterém mají být již vybírány (jak to prokazuje dosavadní zkušenost MK s aplikací 

dosavadní úpravy). 

 

Výslovně bude nově uvedeno, pro vyloučení pochybností, že povinnost projednání se týká jak 

návrhů na změny již existujících sazeb, tak i nově vytvářených sazeb (např. v souvislosti 

s nově zavedeným právem). To platí i podle stávající úpravy, byť ne výslovně formulováno.  

 

Navrhuje se vypuštění části věty druhé „… a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný 

počet uživatelů,…“, neboť tato podmínka se jeví nejen jako nadbytečná, ale i diskriminační. 

Zákon totiž v tomtéž ustanovení umožnuje „… uživateli, který má s příslušným kolektivním 

správcem uzavřenu smlouvu podle § 98 odst. 1 písm. a) nebo b) pro daný způsob užití 

předmětu ochrany nebo který takovou smlouvu hodlá uzavřít,…“ tedy uživateli coby 

jednotlivé osobě, podat námitky a být tak účastníkem projednávání návrhu sazebníku s 

kolektivním správcem podle tohoto odstavce. Není pak žádný rozumný důvod požadovat na 

právnických osobách sdružujících uživatele splnění uvedené podmínky. Sama o sobě 

podmínka „sdružování vyššího než zanedbatelného počtu uživatelů“ je velmi relativní, neboť 

záleží na více okolnostech (např. počtu uživatelů na trhu a obsazenosti trhu sdruženými 

uživateli) nikoliv jen na „absolutním“ čísle ve smyslu počtu sdružených uživatelů.     

 

K § 98f odst. 2 

Navrhuje se, s odvoláním na legislativní pravidla ohledně počtu a délky odstavců, rozdělit 

odstavec 2 do dvou po sobě následujících odstavců 2 a 3 tak, že dosavadní odstavec 2 bude 

obsahovat jako dosud pouze úpravu povinností a postupu kolektivního správce, pokud hodlá 
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zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více než míru inflace v roce předcházejícím 

roku, pro nějž má platit nová výše sazby odměny. 

 

Kromě rozdělení úpravy do dvou odstavců se dále navrhuje nově stanovit (nejzazší) lhůtu pro 

podání žádosti o předchozí souhlas, vč. jejího zdůvodnění, do 31. května kalendářního roku 

(namísto stávajícího 31. srpna). Dále se doplňuje povinnost kolektivního správce informovat o 

podané žádosti právnické osoby sdružující uživatele (přihlášené za účelem vyjednávání o 

sazbách kolektivního správce) a právnické osoby výslovně uvedené v odst. 1 (Národní 

knihovnu zastupující knihovny a dále ČT a ČRo). Nově se upravuje účastenství v řízení o 

udělení předchozího souhlasu v tom smyslu, že účastníkem řízení bude pouze kolektivní 

správce. Jde o zvláštní úpravu v AZ ve vztahu k § 27 odst. 2 správního řádu. V této 

souvislosti je třeba zdůraznit, že uživatelé a právnické osoby je sdružující tímto nebudou nijak 

zkráceni na svých právech, neboť postup sjednávání sazebníků podle § 98f zůstává zachován, 

jen s tím rozdílem, že do vyjednávání o návrhu sazebníku vstupuje kolektivní správce až po 

skončení řízení o udělení předchozího souhlasu, ať už se souhlasem nebo bez souhlasu 

ministerstva. Takto naopak dojde ke zkrácení a zefektivnění vyjednávání o sazebnících.    

 

K § 98f odst. 3 

Odstavec 3 přebírá stávající úpravu podmínek a kritérií pro udělení předchozího souhlasu 

ministerstva a rovněž stávající úpravu následku neudělení souhlasu, totiž že v takovém 

případě může kolektivní správce navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek stanovených v 

§ 98e odst. 3 pouze do limitu stanoveného ve větě první odstavce 2.  

 

Na základě zkušeností z aplikace stávající úpravy se k odstranění výkladových pochybností 

doplňuje pravidlo, že rozhodnutím ministerstva zůstávají nedotčeny dříve uzavřené licenční a 

obdobné smlouvy. 

 

K § 98f odst. 4 

Platné znění odstavců 3 a 4 upravuje projednávání námitek proti návrhům sazeb, přičemž 

znění obou odstavců se do značné míry překrývá. Odstavec 3 je méně složitou variantou, 

odstavec 4 vyžaduje před podáním žaloby více kroků k dosažení mimosoudní dohody. 

Navrhuje se tuto nežádoucí duplicitu odstranit, přičemž za základ se navrhuje vzít úpravu 

podle dosavadního odstavce 4 s doplněním požadavku písemné formy námitek.   

 

Za účelem dosažení žádoucí obecné závaznosti sjednané sazby odměny sazebníku pro 

všechny uživatele téhož předmětu ochrany za stejných podmínek užití se zde navrhuje nově 

doplnit ustanovení, že pokud některá z oprávněných osob uvedených v odstavci 1 uplatnila 

proti návrhu sazebníku u kolektivního správce námitky, považuje se návrh sazebníku za 

neodsouhlasený (tedy s účinky vůči všem uživatelům). Dosud platí, že se takový sazebník 

považuje za neodsouhlasený jen vůči nesouhlasící osobě. To může postupně vést ke zcela 

nepřehledné a jednoznačně nežádoucí situaci, jaký sazebník a vůči komu je právě platný. 

 

K § 98f odst. 5 

V novém odstavci 5 se navrhuje upravit postup „druhého kola“ projednávání námitek 

v případech, kdy „v prvním kole“ vyjednávání o sazebnících (podle navrhovaného odstavce 4) 

shody dosaženo nebylo. Z původního odstavce 4 se navrhuje zachovat právní úpravu 

povinnosti zprostředkování sjednání sazebníku prostředníkem podle § 101. Nově se navrhuje 

upravit zásadu, že splnění povinnosti podat žádost o zprostředkování sjednání sazebníku včas 

a řádně je podmínkou pro zachování právních účinků omezení odpovědnosti podle § 98d, 

s ohledem na zkušenosti s výkladovými problémy v praxi.   
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K § 98f odst. 6 

Navrhuje se doplnění nového odstavce obsahujícího, pro vyloučení pochybností, právní 

domněnku odsouhlaseného sazebníku, kdy za odsouhlasený bude považován sazebník, vůči 

němuž žádná z osob oprávněných podat námitky nepodala včas a řádně námitky nebo je vzala 

zpět. 

 

K § 98f odst. 7 

Cílem návrhu úpravy v odstavci 7 je odstranění jednoho z nedostatků dosavadní právní 

úpravy, kdy není vyřešena otázka obecné závaznosti rozhodnutí soudu v případech, kdy 

některý z uživatelů návrh nového sazebníku neodsouhlasí a obrátí se na soud s žalobou o 

určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku. Podle platné právní úpravy může současně 

běžet několik soudních řízení mezi týmž kolektivním správcem a různými uživateli s tím, že 

řízení ve stejné věci mohou být různými soudy rozhodnuta různě. Proto je navrhováno 

výslovně stanovit, že pravomocné rozhodnutí soudu v téže věci bude zavazovat nejen 

účastníky tohoto soudního řízení, ale i jiné osoby než účastníky řízení,  (srov. § 159a odst. 2 

o.s.ř.), a bude také závazný i pro všechny orgány (srov. § 159a odst. 3 o.s.ř.). Stejně tak je 

žádoucí, aby zahájení takového řízení mělo účinky překážky věci zahájené ve smyslu § 83 

odst. 2 o.s.ř.,  a další spory tak nemohly být vůbec zahájeny. Toho nelze dosáhnout jinak než 

změnou stávající právní úpravy.     

 

K § 98f odst. 8 

V odstavci 8 se navrhuje doplnit pravidlo ohledně sazby odměny, která bude platit do doby, 

než bude odsouhlasena nová sazba nebo nabude právní moci rozhodnutí soudu. Navrhované 

doplnění reaguje na zkušenosti z praxe, kdy dochází k výkladovým problémům ohledně 

stanovení výše obvyklé odměny (resp. výše bezdůvodného obohacení) za užití předmětů 

ochrany. Smyslem a účelem liberačního paragrafu přitom není, aby předměty ochrany byly po 

dobu vyjednávání užívány bezúplatně, ale ani to, aby užívány nebyly.  

 

Cílem navrhované úpravy je zajistit bezproblémový výkon kolektivní správy, resp. výběr 

odměn, v případech déletrvajícího vyjednávání nebo soudního sporu. Je přitom respektováno 

upřednostnění smluvní volnosti stran, když se vychází z poslední platné sazby odměny a ze 

zásady přiměřenosti odměny, s ohledem na možnost každoročního navýšení poslední platné 

sazby odměny nejvýše o míru inflace.        

 

K bodu 47 

Nový odstavec 3 souvisí s návrhem na přiznání nového práva nakladatelů na odměnu 

v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla ve veřejně přístupných knihovnách (viz k bodu 

28) a obsahuje rozdělení podílů z odměny za půjčování ve veřejně přístupných knihovnách 

mezi jednotlivé skupiny nositelů práv (autory a nakladatele). Podíly z vybraných odměn 

náležejících jednotlivým kategoriím nositelů práv jsou stanoveny obdobně jako v § 99e odst. 

2.  

 

K bodům 48 až 50 

Navrhovaná úprava souvisí s návrhem na rozšíření působnosti prostředníků v souladu se 

směrnicí o APnaJDT (viz bod 19) a přesunutí stávající úpravy do Hlavy I AZ (z důvodů 

legislativně technických). V § 101 se navrhuje specifikovat situace, ve kterých mohou 

kolektivní správci a uživatelé využít prostředníka. 

 

K bodu 51 
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V souladu s čl. 19 odst. 3 a čl. 20 odst. 2 směrnice o APnaJDT se doplňuje výslovně, že na 

smlouvy, které nezávislý správce práv uzavírá podle § 98 odst. 1, se nepoužijí výslovně 

vyloučená nově navrhovaná ustanovení občanského zákoníků (viz k Části druhé, body 1 a 2).  

 

K bodům 52 a 53   

Navrhované změny souvisí s implementací čl. 12 směrnice o APnaJDT a úpravou tzv. opt-

outu (vyloučení účinků hromadné smlouvy nositelem práv; viz bod 38 a 39). 

 

K bodům 54 až 56 

Legislativně technické změny v hlavě VI AZ upravující přestupky právnických a 

podnikajících fyzických osob, kolektivních správců a nezávislých správců práv. 

 

K bodu 57  

Úprava v bodu 9 přílohy č. 1 AZ souvisí se zavedením nového práva nakladatelů na odměnu 

v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla ve veřejně přístupných knihovnách (viz 

k bodům 29 a 30). Odměnu bude platit za uživatele (knihovny) stát, obdobně jako v případě 

odměny pro autory.  

  

K bodu 58 

Úprava v bodu 10 přílohy č. 1 AZ souvisí se zavedením nového práva nakladatelů na odměnu 

v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla ve veřejně přístupných knihovnách (viz 

k bodům 29 a 30). Sazba odměny pro nakladatele je navržena ve výši 1, - Kč za výpůjčku a 

zároveň je navržena valorizace dosavadní sazby odměny pro autory, zavedené v roce 2006 a 

od té doby nezměněné, z dosavadních 0,50 Kč na 1,- Kč za výpůjčku. Podíly z vybraných 

odměn náležející jednotlivým nositelům práv za půjčování knihovnami jsou upraveny 

v navrhovaném § 99e odst. 3 (viz bod 47). 

 

K Čl. II 

 

K bodům 1 a 2 

V souladu s čl. 26 směrnice o APnaJDT se prostřednictvím obecného přechodného ustanovení 

upravuje časová působnost nové právní úpravy. Ustanovení navrhovaného zákona se budou 

vztahovat na autorská díla a jiné předměty ochrany chráněné tuzemským autorským právem 

ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona a později. Současně se stanovuje, že jednání 

uskutečněná a práva nabytá podle dosavadních právních předpisů přede dnem nabytí účinnosti 

navrhovaného zákona zůstávají nedotčena. 

 

K bodu 3 

V souladu s čl. 11 prvním poodstavcem směrnice OnlineSatCab se upravuje časová působnost 

nové úpravy v § 21a (doplňkové online služby vysílatele).   

 

K bodu 4  

V souladu s čl. 15 odst. 4 druhým pododstavcem směrnice o APnaJDT se upravuje časová 

působnost navrhovaného § 87b obsahujícího úpravu ochrany tiskových publikací v souvislosti 

s jejich online užitím online. 

 

K bodu 5 

V souladu s čl. 11 druhým poodstavcem směrnice OnlineSatCab se upravuje časová 

působnost nové úpravy kolektivní správy práva na přenos vysílání.   
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K části druhé 

 

 

K čl. III 

 

K bodu 1 

 

K odstavcům 1 a 2 

V souladu s čl. 18 směrnice o APnaJDT se do českého právního řádu transponuje právo 

autora (a s ohledem na § 2387 také výkonného umělce) na vhodnou a přiměřenou odměnu za 

poskytnutí licence. Vzhledem k tomu, že princip vhodné a přiměřené odměny autora za 

poskytnutí licence v českém právním řádu není výslovně zakotven, navrhuje se uvést právo na 

vhodnou a přiměřenou odměnu do občanského zákoníku, který upravuje tuto oblast 

smluvního práva - licenci.  

 

Znění navrhovaného odstavce 1 je inspirováno dřívější právní úpravou AZ ve znění účinném 

od novely AZ č. 216/2006 Sb. do nabytí účinnosti zákona č. 303/2013 Sb. (tzv. změnového 

zákona k novému občanskému zákoníku z roku 2012) dne 1. ledna 2014).  

 

Vhodná a přiměřená odměna by měla odpovídat skutečné nebo potenciální ekonomické 

hodnotě poskytnuté licence s přihlédnutím k příspěvku autora k dílu a ke všem ostatním 

okolnostem případu, jako jsou tržní postupy nebo skutečné užívání díla.  

 

Dle navrhovaného odstavce 2 může přiměřenou odměnu představovat i paušální platba (v 

praxi označovaná také jako tzv. buy-out), která by však neměla být pravidlem a měla by být 

uplatněna jen v odůvodněných případech při zohlednění (zejména) míry přispění autora 

k celkovému dílu a se zohledněním zvláštností jednotlivých odvětví (např. v oblasti audiovize 

a v hudebním sektoru je sjednání odměny paušální částkou mezi autory a výrobci zvukových 

nebo zvukově obrazových záznamů poměrně obvyklé). Mezi případy, kdy je důvodné sjednat 

odměnu paušálně, patří například případy, kdy nelze základ pro výpočet podílové odměny 

prakticky určit nebo administrativní náklady na určení podílové odměny by byly nepřiměřeně 

vysoké (zejména není-li příspěvek autora k dílu jako celku významný). 

 

K odstavcům 3 až 6 

Odstavce 3 až 6 navrhovaného § 2374 upravují institut dodatečné přiměřené a spravedlivé 

odměny (označované také jako tzv. best-sellerová odměna). Oproti původní úpravě se 

navrhovaná úprava netýká pouze případů, kdy je ujednána paušální odměna, ale také směruje 

na případy, kdy je sjednána odměna podílová. Autor nebo výkonný umělec má právo na 

dodatečnou odměnu především v případech, kdy se ekonomická hodnota práv ukáže jako 

výrazně vyšší, než se původně odhadovalo a původně dohodnutá licenční odměna je zjevně 

neúměrně nízká ve srovnání s příslušnými příjmy vyplývajícími z následného užívání díla 

nebo ze záznamu výkonu smluvní protistranou autora nebo výkonného umělce. V úvahu by 

přitom měly být vzaty veškeré relevantní příjmy nabyvatele licence, včetně případných příjmů 

z prodeje odvozených produktů. Zároveň by měly být zohledněny konkrétní okolnosti 

každého případu, včetně příspěvku autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu, jakož 

i zvláštnosti a praxi odměňování v jednotlivých odvětvích tvorby obsahu, a to, zda je smlouva 

založena na kolektivním vyjednávání. 

 

K bodu 2 
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Navrhovaný § 2374a obsahuje novou kogentní speciální úpravu informační povinnosti 

nabyvatele licence k užití autorského díla nebo s ohledem na § 2387 užití uměleckého výkonu 

výkonného umělce. Podle dosavadní úpravy se na nabyvatele licence k užití autorského díla 

uplatnila pouze obecná informační povinnost dle § 2366 odst. 3, která se však vztahovala 

pouze na pravidelná vyúčtování odměn ujednaných v závislosti na výnosech z využití licence 

(tzv. tantiémy). Nabyvatel licence je povinen poskytnout autorovi pravidelně aktuální, 

relevantní a úplné informace o užití díla, zejména pokud jde o způsoby užití, veškeré 

vytvářené příjmy a odměnu, která jim náleží. Jeho povinnost musí být účinná a musí 

zajišťovat vysokou úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. Typ a úroveň 

podrobnosti informací musí být přiměřené nákladům a administrativní zátěži nabyvatele 

licence na takové poskytování ve vztahu k příjmům plynoucím z užití díla. Při plnění 

informační povinnosti je nabyvatel licence (resp. podlicence) povinen dodržovat také jiné 

právní předpisy /např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákon č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů/. 

 

Není-li však příspěvek autora k dílu jako celku významný, především v případech, kdy jde o 

příspěvek, jenž by bylo možné nahradit příspěvkem stejné povahy od jiného autora nebo 

výkonného umělce, aniž by tím byl ovlivněn komerční úspěch díla nebo výkonu, není 

nabyvatel licence povinen informace poskytovat. Prokáže-li však autor či výkonný umělec, že 

informace potřebuje k uplatnění svého práva na dodatečnou přiměřenou a spravedlivou 

odměnu podle § 2374 odst. 3, je nabyvatel tyto informace povinen poskytnout vždy. Odstavec 

4 upravuje informační povinnost pro případ, kdy byla poskytnuta podlicence. Primárně je 

k poskytnutí informací o užití díla na základě udělené podlicence povinen nabyvatel licence, 

nemá-li však nabyvatel licence tyto informace, nebo nelze-li je od něj získat z jiného důvodu 

(např. nabyvatel s nositelem práv nekooperuje nebo už neexistuje – např. v případě produkcí, 

které jsou tvořeny jen jednou osobou nebo založené jen na vytvoření jednoho projektu), je 

povinen poskytnout autorovi na jeho žádost nabyvatel podlicence. Navržený odstavec 4 

respektuje smluvní volnost stran a umožňuje všem zúčastněným subjektům, aby příslušná 

práva a povinnosti vyplývající z odstavce 1 zanesly do smluv se svými smluvními partnery.  

 

Dle navrhovaného § 98 odst. 8 AZ se informační povinnost nabyvatele licence dle § 2374a 

občanského zákoníku neuplatní na smlouvy uzavírané mezi kolektivním správcem a uživateli 

podle § 98 autorského zákona (viz k bodu 46).  

 

V souladu s čl. 27 směrnice o APnaJDT, který účinnost ustanovení čl. 19 této směrnice, 

upravujícího povinnost transparentnosti nabyvatele licence, stanoví až od 7. června 2022, tj. 

rok od implementační lhůty (čl. 29 odst. 1 směrnice APnaJDT), se navrhuje přechodné 

ustanovení odkládající užití § 2374a o 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti navrhovaného 

zákona (čl. IV). 

 

K bodům 3 až 6 

Navrhovaná úprava implementuje čl. 22 směrnice o APnaJDT. Poskytuje-li autor nebo 

výkonný umělec licenci, očekává, že jeho dílo nebo umělecký výkon budou užity. Je-li 

smlouvou udělena licence výhradní, nemůže se poskytovatel licence obrátit na jinou smluvní 

stranu, která by mohla užívat jeho dílo nebo umělecký výkon. Navrhovaný § 2378 upravuje 

právo autora a (s odhledem na § 2387 i právo výkonného umělce) odstoupit od výhradní 

licenční smlouvy nebo licenci omezit co do způsobů užití díla (např. omezit sdělování 

rozmnoženiny díla veřejnosti podle § 18 odst. 2 autorského zákona) nebo rozsahu (např. 

územního, časového) v případě, kdy nabyvatel licenci vůbec nevyužívá.  
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Navrhovaná úprava míří na situace, kdy dílo či jiný předmět ochrany, k jejichž užití byla 

udělena nositelem práv výhradní licence, nebylo nikdy nebylo užíváno či už není užíváno 

(pozn. v anglickém znění čl. 22 směrnice o APnaJDT “lack of exploitation”, ve francouzském 

znění “en cas de non-exploitation", ve slovenském znění “nedošlo k využitiu”). Oproti 

předchozí úpravě tedy dochází k zúžení situací, kdy je autor a výkonný umělec oprávněn toto 

právo využít, navrhovaná úprava již neobsahuje hypotézu nedostatečného využívání licence 

jakožto jednu z možných podmínek pro využití tohoto práva. Navrhovaná úprava však oproti 

předchozí úpravě obsahuje možnost autora a výkonného umělce po uplynutí přiměřené lhůty 

namísto odstoupení od licenční smlouvy pouze jednostranně ukončit výhradní povahu licence. 

 

K bodu 7 

V souladu se směrnicí o APnaJDT se navrhuje vyloučit úpravu informační povinnosti 

nabyvatele licence pro některé kategorie nositelů práv souvisejících s právem autorským, a to 

konkrétně pro výrobce zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu, rozhlasové 

nebo televizní vysílatele a pořizovatele databáze. 

 

K bodu 8 

V poznámce pod čarou č. 1 se doplňuje výčet předpisů Evropské unie, které dle § 3015 

občanský zákoník zapracovává, o směrnici (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním 

souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.  

 

K čl. IV 

 

V souladu s čl. 27 směrnice o APnaJDT, který účinnost ustanovení čl. 19 této směrnice, 

upravujícího povinnost transparentnosti nabyvatele licence, stanoví až od 7. června 2022, tj. 

rok od implementační lhůty (čl. 29 odst. 1 směrnice APnaJDT), se navrhuje přechodné 

ustanovení odkládající užití § 2374a o 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti navrhovaného 

zákona. 

 

 

K části třetí 

 

K čl. V 

 

V souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice o APnaJDT a čl. 12 odst. 1 směrnice OnlineSatCab se 

navrhuje stanovit datum nabytí účinnosti tohoto zákona na 7. červen 2021.  
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