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K čl. I bodu 64
V § 98e se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Nejde-li o zpřístupňování díla pacientům podle § 23 věty druhé, činí sazby odměn
za provozování rozhlasového nebo televizního vysílání poskytovatelem zdravotních
služeb nejvýše 25 % nejnižší sazby odměny stanovené sazebníkem za provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání, není-li ujednáno jinak.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
Odůvodnění
Zrušení horní hranice pro stanovování autorských odměn povede k jejich
jednostrannému navyšování ze strany kolektivních správců, jak to již dokazuje
dosavadní praxe. Proto je nezbytné stanovit v případě poskytovatelů zdravotních
služeb jednoznačný postup pro výpočet sazby odměn vybíraných kolektivními správci,
který bude přihlížet zejména ke specifickým ekonomickým podmínkám, za nichž jsou
zdravotní služby poskytovány. Obdobné postupy platí ve většině evropských států.
Ustanovení odstavce 5 se uplatní v případech zpřístupňování díla poskytovatelem
zdravotních služeb, na které se nevztahuje § 23 věta druhá.

Text § 98e s vyznačenými změnami

§ 98e
Obecná ustanovení
(1) Nestanoví-li sazby odměn vybíraných kolektivními správci tento zákon nebo
prováděcí předpis k tomuto zákonu, stanoví je sazebník kolektivního správce (dále jen
„sazebník“) a jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty.
(2) Sazby odměn stanovené sazebníkem musí vycházet z objektivních
a nediskriminačních kritérií a být ve vztahu k těmto kritériím přiměřené.
(3) Při stanovení sazeb odměn sazebníkem se přihlédne k účelu, způsobu,
rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany, zejména
a) k tomu, zda k užití předmětu ochrany dochází při výkonu podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti,
b) k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu prospěchu, který
uživatel získá z užití nebo v souvislosti s užitím předmětu ochrany,
c) k charakteru a specifikům místa nebo oblasti, ve které dochází k užití předmětu
ochrany,
d) k četnosti využití ubytovacích prostor, v nichž dochází k užití předmětu ochrany,

e) k počtu nositelů práv, pro které kolektivní správce vykonává kolektivní správu,
včetně počtu nositelů práv, pro které tak činí na základě smluv podle § 97g odst. 1
písm. a),
f) k počtu osob, kterým bylo dílo sděleno způsobem podle § 19, a
g) k hospodářské hodnotě služeb poskytovaných kolektivním správcem.
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(4) Při stanovení sazeb odměn sazebníkem se přihlédne rovněž
ke srovnatelným odměnám v jiných evropských zemích, a to přepočtem výše sazeb
ve vztahu k hrubému domácímu produktu na osobu podle parity kupní síly, a k vývoji
inflace.
(5) Nejde-li o zpřístupňování díla pacientům podle § 23 věty druhé, činí sazby
odměn za provozování rozhlasového nebo televizního vysílání poskytovatelem
zdravotních služeb nejvýše 25 % nejnižší sazby odměny stanovené sazebníkem
za provozování rozhlasového nebo televizního vysílání, není-li ujednáno jinak.

(5)(6) Ministerstvo uveřejňuje platné sazebníky na svých internetových
stránkách.

