Předkládá: Mgr. Petr Gazdík

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 724)
V čl. II se za dosavadní bod 7. doplňuje nový bod 8., který zní:
„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 povinen získat pro období po nabytí účinnosti tohoto
zákona souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Při posouzení, zda souhlas vydá,
Úřad přihlédne zejména ke kritériím uvedeným v § 98e odst. 3 a dále k tomu, zda nedochází
ke zneužití dominantního postavení kolektivního správce v hospodářské soutěži anebo zda
nehrozí jiná závažná újma při ochraně hospodářské soutěže podle zvláštního předpisu x). Do
doby, než získá tento souhlas, se lze ve sporu vyplývajícím z práva duševní vlastnictví xx)
účinně dovolávat jen sazeb platných v posledním předchozím sazebníku odměn, navýšených
nejvýše o trojnásobek inflace dle věty první tohoto odstavce, ledaže kolektivní správce
prokáže, že sazba v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně nepřiměřená k účelu,
způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany.“.
_________________________
x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
xx)
§
9
odst.
2
písm.
g)
občanského
soudního
řadu.
Odůvodnění:
Reaguje se na stav skokového zvýšení sazebníku odměn OSA (vč. kolektivního správce
DILIA), které znamená nárůst odměn o desítky procent. Takový nárůst sazeb by autorský
zákon nad úroveň trojnásobku inflace zjištěné za poslední úplné tři kalendářní roky neměl bez
dalšího připouštět. Fixuje se tím výše sazeb odměn roku 2016, jestliže má dojít ke zvýšení
žádaných odměn nad takový inflační limit, je nutné i pro tyto sazebníky odměn získat souhlas
Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže.
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