55/1

11. funkční období
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USNESENÍ
Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice č. 28
ze dne 1. března 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
28. USNESENÍ
z 5. schůze, konané dne 1. března 2017
k návrhu 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
(senátní tisk č. 55)
Výbor po úvodním slovu předsedy výboru senátora Zdeňka Papouška, po
odůvodnění návrhu zákona JUDr. Petrou Smolíkovou, náměstkyní ministra kultury, po
zpravodajské zprávě senátora Jiřího Oberfalzera a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky v r á t i t projednávaný návrh zákona
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR s pozměňovacími návrhy, které jsou
uvedeny v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 55 na schůzi Senátu
Parlamentu ČR senátora Jiřího Oberfalzera;

III. p o v ě ř u j e
předsedu výboru senátora Zdeňka Papouška předložit toto usnesení předsedovi
Senátu Parlamentu ČR.

Zdeněk Papoušek v. r.
předseda výboru

Jiří Oberfalzer v. r.
zpravodaj výboru

Jiří Oberfalzer v. r.
ověřovatel výboru
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Příloha
k usnesení č. 28/17
Počet listů: 5

Schválené pozměňovací návrhy
k návrhu 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
(senátní tisk č. 55)
1. V čl. I za bod 7 vložit nový bod 8, který zní:
„8.

Nadpis § 12 se zrušuje.“.

Následující body 8 až 76 označit jako body 9 až 77.
2. V čl. I za bod 16 (dosavadní bod 15) vložit nový bod 17, který zní:
„17.

Za § 25a se vkládá nový § 25b, který zní:
„25b
Právo na přiměřenou odměnu za užití audiovizuálního díla
a užití scénáře audiovizuálního díla

Pokud autor audiovizuálního díla nebo autor scénáře audiovizuálního díla poskytne
výrobci zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla výhradní licenci k užití
díla na dobu přesahující 10 let od prvního zveřejnění audiovizuálního díla
a výše odměny autora za poskytnutí licence není stanovena v závislosti na
výnosech z využití licence nebo jinou licenční odměnou za každé užití díla, vzniká
autorovi po uplynutí 10 let od prvního zveřejnění audiovizuálního díla právo na
přiměřenou odměnu za užití díla vůči výrobci audiovizuálního díla; tohoto práva se
nemůže vzdát. Toto ustanovení se nevztahuje na užití audiovizuálního díla nebo
scénáře audiovizuálního díla přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání
podle § 22, pronájmem podle § 15 a provozováním televizního vysílání podle § 23.
Ustanovení § 25a a § 97d odst. 1 písm. b) a c) tím není dotčeno.“.“.
Následující body 17 až 77 (dosavadní body 16 až 76) označit jako body 18 až 78.
3. V čl. I za bod 22 (dosavadní bod 20) vložit nový bod 23, který zní:
„23.

V § 28 se slova „ustanovení odstavce 2 a § 11 odst. 5 věty prvé“ nahrazují
slovy „ustanovení § 11 odst. 5 věty první, druhé a třetí“.“.

Následující body 23 až 78 (dosavadní body 21 až 76) označit jako body 24 až 79.
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4. V čl. I bod 32 (dosavadní bod 29) upravit takto:
„32.

V § 37 odst. 2 se za slovo „autorům“ vkládají slova „a nakladatelům“, za
slovo „autor“ vkládají slova „a nakladatel“, za slova „Národní knihovna
České republiky“ vkládají slova „(dále jen „Národní knihovna“)“ a slovo
„Státní“ se nahrazuje slovem „Národní“.“.

5. V čl. I za bod 48 (dosavadní bod 45) vložit nový bod 49, který zní:
„49.

V § 40 odstavci 4 se věta poslední zrušuje.“.

Následující body 49 až 79 (dosavadní body 46 až 76) označit jako body 50 až 80.
6. V čl. I bodu 64 (dosavadní bod 60) v § 87 na konci textu odstavce 1 doplnit slova
„a na odměnu podle § 37 odst. 2“.
7. V čl. I bod 66 (dosavadní bod 62) vypustit.
Následující body 67 až 80 (dosavadní body 63 až 76) označit jako body 66 až 79.
8. V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 97 odst. 3 větu druhou nahradit větou
„Právní jednání kolektivního správce nositele práv nezavazuje.“.
9. V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 97d na konci odstavce 1 tečku nahradit
čárkou a doplnit písmeno e), které zní:
„e)

právo na přiměřenou odměnu za užití audiovizuálního díla a užití scénáře
audiovizuálního díla podle § 25b.“.

10.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 98c odst. 4 věty první, druhou a třetí
nahradit větami „Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen oznámit
její konání příslušnému kolektivnímu správci nejpozději 15 dnů předem. Dodavatel
živé veřejné hudební produkce je povinen předložit provozovateli takové produkce
její program s uvedením jmen autorů a názvů děl, která byla provozována, bez
zbytečného odkladu po jejím konání. Provozovatel živé veřejné hudební produkce
je povinen tento program oznámit příslušnému kolektivnímu správci nejpozději
15 dnů po jejím konání, pokud není ve smlouvě mezi provozovatelem takové
produkce a kolektivním správcem dohodnuto jinak. Veřejnou hudební produkcí se
rozumí nedivadelní provozování hudebního díla s textem, bez textu nebo
uměleckého výkonu.“.
11.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 98d odst. 1 větě první slovo „doručila“
nahradit slovy „doručil nebo doručila“.
12.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 98e odst. 3 písm. d) slova
„k četnosti“ nahradit slovy „ke skutečné četnosti“.
13.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 98e odstavec 4 vypustit.
Dosavadní odstavec 5 označit jako odstavec 4.
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14.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) § 98f upravit takto:
„§ 98f
Postup sjednávání sazebníků
(1) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh
sazebníku spolu se zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách.
V této lhůtě předloží kolektivní správce návrh sazebníku právnickým osobám
sdružujícím příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se takové osoby
u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než
zanedbatelný počet uživatelů, osobám zastupujícím uživatele podle knihovního
zákona19) a uživatelům podle zvláštních právních předpisů19a) nebo osobám je
zastupujícím, a vyzve je k vyjádření k tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku předložen. Ve stejné
lhůtě je kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky návrh
sazebníku spolu se zdůvodněním ministerstvu. Pokud některá z osob vyzvaných
k vyjádření nebo uživatel, který́ 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, uplatní písemně v uvedené
lhůtě proti tomuto návrhu námitky, je kolektivní správce povinen s ní do 2 měsíců
důvody těchto námitek projednat. Tím není dotčena možnost využít ke sjednávání
sazebníků prostředníka podle § 101 a násl. Pokud tato osoba do 1 měsíce po
projednání připomínek nepodá žádost o zprostředkování podle § 101f odst. 1,
nemohou se tato osoba ani uživatelé v ní sdružení dovolávat právních účinků
omezení odpovědnosti podle § 98d odst. 1.
(2) Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí
výši o více než míru inflace v roce předcházejícím roku, pro nějž má platit nová
výše sazby odměny, je kolektivní správce povinen k postupu podle odstavce 1
získat předchozí souhlas ministerstva. Účastníkem řízení o vydání souhlasu je
kolektivní správce, který hodlá uvedeným způsobem zvýšit sazbu odměny.
Ministerstvo souhlas nevydá, pokud zvýšení sazby odměny nevychází
z objektivních a nediskriminačních kritérií nebo pokud není ve vztahu k těmto
kritériím přiměřené. Při posuzování splnění kritérií podle předchozí věty
ministerstvo přihlédne zejména ke kritériím uvedeným v § 98e odst. 3. Nezíská-li
kolektivní správce požadovaný souhlas ministerstva, může navýšit sazbu odměny
při dodržení podmínek stanovených v § 98e odst. 3 pouze do limitu stanoveného
ve větě první.
(3) Návrh sazebníku se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu žádná
z osob vyzvaných k vyjádření podle odstavce 1 neuplatní řádně odůvodněné
námitky nebo pokud po projednání jejich námitek bude dosaženo dohody na
sazebníku. Kolektivní správce uveřejní odsouhlasený sazebník na svých
internetových stránkách a zároveň jej zašle elektronickými prostředky
ministerstvu.
(4) Pokud k odsouhlasení sazebníku postupem podle odstavce 3 nedojde,
oznámí kolektivní správce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ministerstvu,
které vydá sazebník formou opatření obecné povahy.
______________
19a)
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.“.
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15. V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 99c odst. 6 a 7 slova „podle odstavců 4
a 5“ nahradit slovy „podle odstavce 4“.
16.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 99e odst. 3 za slovo „přísluší“ vložit slova
„60 % autorům (z toho“ a na konci textu odstavce doplnit slova „) a 40 %
nakladatelům“.
17.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 99h písm. e) slova „k rozdělení podle
kategorií spravovaných práv, které“ nahradit slovy „v rozlišení podle kategorie
spravovaných práv, která“.
18.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 99j odst. 1 úvodní části ustanovení slovo
„důvodné“ nahradit slovy „řádně odůvodněné“.
19.V čl. I bodu 66 (dosavadní bod 63) v § 100c odst. 2 za číslo „1“ vložit slova „věty
první“.
20.V čl. I na konci bodu 66 (dosavadní bod 63) doplnit větu „Poznámky pod čarou
č. 5, 6, 6a, 6b, 8 a 12 se zrušují.“.
21.V čl. I bod 68 (dosavadní bod 65) upravit takto:
„68.

V § 105b odst. 1 písm. b) se slovo „ , nebo“ nahrazuje čárkou.“.

22.V čl. I bodu 71 (dosavadní bod 68) v § 105ba odst. 1 písm. i) slova „výroční
zpráva byla ověřena“ nahradit slovy „účetní závěrka a výroční zpráva byly
ověřeny“.
23.V čl. I bodu 74 (dosavadní bod 71) na konci textu doplnit slova „ , a to včetně
odkazu na poznámku pod čarou“.
24.V čl. I za bod 76 (dosavadní bod 73) vložit nový bod 77, který zní:
„77.

V § 107 odst. 6 se slova „zveřejněná volná díla podle § 28
odst. 2“ nahrazují slovy „volná díla zveřejněná podle § 87a odst. 1“ a slovo
„platí“ se nahrazuje slovy „se vztahuje“.“.

Následující body 77 až 79 (dosavadní body 74 až 76) označit jako body 78 až 80.
25.V čl. I za bod 77 vložit nový bod 78, který zní:
„78.

V příloze č. 1 bodu 10 se částka „0,50“ nahrazuje částkou „1,25“.“.

Následující body 78 až 80 (dosavadní body 74 až 76) označit jako body 79 až 81.
26.V čl. II bodu 3 číslo „2015“ nahradit číslem „2016“.
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27.V čl. II bod 8 vypustit.
28.V čl. II za bod 8 doplnit bod 9, který zní:
„9. Ustanovení § 25b a § 97d odst. 1 písm. e) zákona č. 121/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahují i na užití
audiovizuálních děl poprvé zveřejněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a užití scénářů těchto audiovizuálních děl, pokud byla tato díla chráněna
podle zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.“.
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