Pozměňovací návrh
k pozměňovacímu návrhu 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
(pozměňovací návrh č. 5055 poslance Gazdíka ke sněmovnímu tisku 724/0)
Předkládá: ing. Martin Kolovratník

1. V novelizačním bodě 12 pozměňovacího návrhu 5055 v Čl. I dosavadním bodu
64. § 98f odst. 2 nově zní:
(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 kultury
(dále jen „ministerstvo“). Při posouzení, zda souhlas vydá, ministerstvo 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) 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. Míra inflace v roce
dle věty první je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za
domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým
kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející *).
____________
*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě“

Odůvodnění:
Předložením tohoto PN reaguji na PN poslance Gazdíka (vložený do systému pod č. 5055 a
předložený k projednání na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj). Doporučuji, aby
se v pozměňovacím návrhu 5055 v navrženém ustanovení § 98f odst. 2 slova „trojnásobek
inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za období tří úplných po sobě jdoucích
kalendářních roků předcházejících období, pro něž“ nahrazují slovy „míru inflace v roce
předcházejícím roku, pro nějž“. Slova „Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“)“ se nahrazují slovy „ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo“)“, slovo „Úřad“ se
nahrazuje slovem „ministerstvo“, slovo „Úřadu“ se nahrazuje slovem „ministerstva“. Na
konci odstavce se doplňuje text, který zní včetně poznámky pod čarou: „Míra inflace v roce
dle věty první je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za
domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým
kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející *).
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____________
*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě“
Pokud budeme chápat současnou výši odměn za objektivní a všemi stranami odsouhlasenou,
odpovídající kupní síle obyvatelstva, pak výše vypočítaná jiným způsobem než navýšením o
míru inflace v roce předcházejícím umožňuje zvýšení poplatků neodůvodnitelné objektivními
ekonomickými faktory. K záporné meziroční míře inflace se nepřihlíží.
Původní návrh poslance Gazdíka "trojnásobek inflace zveřejněné Českým statistickým
úřadem za období tří úplných po sobě jdoucích kalendářních roků předcházejících období"
umožňuje při 5% meziroční inflaci za po sobě jsoucí tři roky předcházející roku, pro
nějž má být sjednána odměna, navýšit odměny autorů podle vzorce
Výpočet prvního roku při 5% inflaci:
(((a*1,05) *1,05)*1,05)*3= a*1,3473=+34,73%

Pokud další rok bude opět pětiprocentní inflace a sazebník bude sjednán na rok (což
termínem "období" návrh poslance Gazdíka umožňuje, pak v následujícím roce bude
sazebník v souladu se zákonem a ÚHOS nebude mít důvod zasáhnout, i když výše
zvýšení bude opět 34,73%, ovšem tentokrát počítaná z 134,73% původního sazebníku za
první rok, čili 181,52% původního sazebníku v roce druhém . V třetím roce to bude
244,56% původního sazebníku… Prostě jistota desetinásobku.
Výpočet třetího roku při trvalé meziroční 5% inflaci (koeficient 1,05) po dobu 6 let a ročním
navyšování odměn dle pozměňovacího návrhu poslance Gazdíka:
(((a*1,3473) *1,3473) *1,3473)= 2,4456

244,56% za 3 roky je nemravné, ale možné.
Vzhledem k deklarované neústavnosti pověření ÚHOS, je Ministerstvo kultury chápáno jako
odborně erudovaný orgán státní regulace, vydávající vrchnostenským způsobem předběžný
souhlas, který musí být odůvodněný. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k ministrovi a poté
ke správnímu soudu.

Plné znění § 98f odst. 2 v pozměňovacím návrhu 5055 s nově navrženými změnami:
(2) Hodlá-li kolektivní správce zvýšit sazbu odměny oproti její předchozí výši o více
než trojnásobek inflace zveřejněné Českým statistickým úřadem za období tří úplných po
sobě jdoucích kalendářních roků předcházejících období 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 Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
„Úřad“) ministerstva kultury (dále jen „ministerstvo“). Při posouzení, zda souhlas vydá,
Úřad ministerstvo přihlédne zejména ke kritériím uvedeným v § 98e odst. 3 a dále k tomu,
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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) Nezíská-li kolektivní správce požadovaný souhlas Úřadu ministerstva,
může navýšit sazbu odměny při dodržení podmínek stanovených v § 98e odst. 3 pouze do
limitu stanoveného ve větě první. Míra inflace v roce dle věty první je přírůstek
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za domácnosti celkem
vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti
průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým
kalendářním rokem ČSÚ za rok předcházející *).
_________________________
x) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon
o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.
*) § 18 zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě
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