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. 4960 poslance Gazdíka ke sněmovnímu tisku 724/0)
Předkládá: Ing. Martin Kolovrátník
1. V pozměňovacím bodu 2 v Čl. I bodu 64. § 98f nově zní:
"§ 98f
Zvláštní ustanovení k sazebníku odměn a jeho závaznosti
(1) Právnická osoba sdružující příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud prokáže,
že sdružuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů. a uživatelé předmětů ochrany podle
zvláštních právních předpisů x) nebo osoby je zastupující, jsou oprávněni se u kolektivního
správce přihlásit za účelem projednání návrhu sazebníku,
(2) Ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví xx) soud vychází
z ministerstvem uveřejněného sazebníku anebo v případě jeho nečinnosti oprávněně
zveřejněného kolektivním správcem, ledaže uživatel nebo osoba povinná k platbě zvláštních
odměn prokáže, že sazba v takovém sazebníku uvedená je zcela zjevně nepřiměřená k účelu,
způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu ochrany.
(3) Pokud se odvolává kolektivní správce ve sporu vyplývajícím z práva duševního
vlastnictví na návrh sazebníku, který nebyl uveřejněn ministerstvem anebo v případě jeho
nečinnosti oprávněně zveřejněn kolektivním správcem, a uplatní-li uživatel či osoba povinná
k platbě zvláštních odměn námitku neuveřejnění sazebníku ministerstvem, soud k návrhu
provede dokazování ohledně přiměřenosti výše kolektivním správcem uplatňované sazby.
Dospěje-li soud v rozhodnutí k závěru, že sazba dle návrhu sazebníku odměn neuveřejněného
ministerstvem je nepřiměřená, výši žalované částky přiměřeně sníží, odchylně od § 40 odst. 4
věty druhé.“. "
_________________________
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.
*) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase"
Odůvodnění:
Tento pozměňovací návrh napravuje některé nesrovnalosti. Provozovatelé rozhlasového a
televizního vysílání ze zákona jako korporace vzniklé na základě zákona, plnící veřejnou
mediální službu by měli mít možnost samostatného vyjádření k návrhu sazebníku.
Zohledňujete jejich zvláštní postavení, neboť nebyly zřízeny za účelem hospodářského
prospěchu, ale za účelem hodným zvláštního zřetele.
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