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Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
č. 6 ze dne 7. března 2017

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
6. USNESENÍ
z 3. schůze, konané dne 7. března 2017
k senátnímu tisku č. 55
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
Po úvodním slově předkladatele, náměstkyně ministra kultury
po zpravodajské zprávě senátora Jana Horníka a po rozpravě

ČR

paní

Petry

Smolíkové,

STÁLÁ KOMISE SENÁTU PRO SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
I.

doporučila senátní tisk č. 55 schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou
přílohou tohoto usnesení;

II.

určuje zpravodajem komise pro projednání tisku č. 55 na schůzi Senátu PČR senátora
Jana Horníka;

III.

pověřuje předsedkyni komise senátorku Danielu Filipiovou, aby s tímto usnesením
seznámila předsedu Senátu.

sen. Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně komise

sen. Renata Chmelová, v. r.
ověřovatelka komise

sen. Jan Horník, v. r.
zpravodaj komise

Příloha k usnesení č. 6 z 3. schůze SKSP konané dne 7. 3. 2017
počet listů: 1

1. V čl. I. zařadit nový bod:
1. V čl. I za dosavadní bod 45 vložit nový bod 46, který zní:
„46. V § 40 odstavci 4 se věta poslední zrušuje.“
2. Následující body přečíslovat.
2. V čl. I se upravuje znění § 98e:
1. V čl. I bodu 63 v § 98e odst. 3 písm. d) slova „k četnosti“ nahradit slovy „ke skutečné četnosti“.
3. V čl. II se upravuje znění bodu 8:
„8. Zveřejnil-li kolektivní správce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh výše odměn
nebo návrh způsobu jejich určení (návrh sazebníku), avšak pro období platné po nabytí jeho
účinnosti, přesahující nárůst sazeb oproti poslednímu předchozímu sazebníku vyšší než trojnásobek
inflace za období tří úplných kalendářních let předcházející období, pro nějž má platit nová výše
sazby odměny, je uživatel, jehož zájmy jsou návrhem sazebníku dotčeny, oprávněn podat návrh
soudu na rozhodnutí sporu o určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku pro období po nabytí
účinnosti tohoto zákona. Návrh soudu podle předchozí věty je uživatel oprávněn podat do 6 měsíců
od nabytí účinnosti tohoto zákona. Při určení sazby odměny přihlédne soud zejména ke kritériím
uvedeným v § 98e odst. 3. Pokud uživatel podá včas návrh k soudu na rozhodnutí sporu o určení
sazby odměny podle tohoto bodu 8, uplatní se ustanovení § 98d obdobně.“.

