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 724/0)
Předkládá: Ing. Martin Kolovrátník
1. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f odst.2 až 4 včetně poznámky pod čarou *) nově
zní:
"(2) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se
zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní
správce návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů
ochrany, pokud se takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a
prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů, a osobám zastupujícím
uživatele podle knihovního zákona19) a uživatelé podle zvláštních právních předpisů*) nebo
osoby je zastupující, a vyzve je k vyjádření k tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku předložen. Ve stejné lhůtě je
kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky tento návrh sazebníku spolu se
zdůvodněním ministerstvu.
(3) Návrh sazebníku se považuje za odsouhlasený, pokud s ním žádná z osob, jimž byl
předložen podle odstavce 2, ani žádný uživatel, který má s příslušným kolektivním správcem
uzavřenu smlouvu podle § 98 odst. 1 písm. a) nebo b) pro daný způsob užití předmětu
ochrany nebo který takovou smlouvu hodlá uzavřít, ve lhůtě do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž mu byl návrh sazebníku předložen nebo v němž byl tento návrh uveřejněn
podle odstavce 2, písemně nevyjádří nesouhlas. Kolektivní správce je povinen sazebník spolu
se zdůvodněním do 15. října kalendářního roku uveřejnit na svých internetových stránkách a
zároveň jej zaslat elektronickými prostředky ministerstvu.
(4) Pokud některá z osob podle odstavce 3 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas, je
kolektivní správce povinen s touto osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího
nesouhlasu. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou tato
osoba, pokud sdružuje nebo zastupuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů, či uživatelé
podle zvláštních právních předpisů*) nebo osoby je zastupující a dotčený kolektivní správce
povinni bez zbytečného odkladu předložit žádost o zprostředkování sjednání sazebníku podle
§ 101. Dojde-li s využitím některého z uvedených postupů ke sjednání sazebníku, je
kolektivní správce povinen bez zbytečného odkladu sazebník uveřejnit na svých
internetových stránkách.
______________
*) 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.
Plné znění § 98f odst.2 až 4 včetně poznámky pod čarou s vyznačenými změnami
(2) Kolektivní správce je povinen do 31. srpna kalendářního roku návrh sazebníku spolu se
zdůvodněním uveřejnit na svých internetových stránkách. V této lhůtě předloží kolektivní
správce návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím příslušné uživatele předmětů
ochrany, pokud se takové osoby u kolektivního správce za tímto účelem přihlásily a
prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů, a osobám zastupujícím
uživatele podle knihovního zákona19) a uživatelé podle zvláštních právních předpisů*)
nebo osoby je zastupující, a vyzve je k vyjádření k tomuto návrhu ve lhůtě do konce měsíce
následujícího po měsíci, v němž jim byl návrh sazebníku předložen. Ve stejné lhůtě je
kolektivní správce povinen zaslat elektronickými prostředky tento návrh sazebníku spolu se
zdůvodněním ministerstvu.
(3) Návrh sazebníku se považuje za odsouhlasený, pokud s ním žádná z osob, jimž byl
předložen podle odstavce 2, ani žádný uživatel, který má s příslušným kolektivním správcem
uzavřenu smlouvu podle § 98 odst. 1 písm. a) nebo b) pro daný způsob užití předmětu
ochrany nebo který takovou smlouvu hodlá uzavřít, ve lhůtě do konce měsíce následujícího
po měsíci, v němž mu byl návrh sazebníku předložen nebo v němž byl tento návrh uveřejněn
podle odstavce 2, písemně nevyjádří nesouhlas. Kolektivní správce je povinen sazebník spolu
se zdůvodněním do 15. října kalendářního roku uveřejnit na svých internetových stránkách a
zároveň jej zaslat elektronickými prostředky ministerstvu.
(4) Pokud některá z osob podle odstavce 3 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas, je
kolektivní správce povinen s touto osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího
nesouhlasu. Pokud po uplynutí této lhůty nedojde k dosažení shody na sazebníku, jsou tato
osoba, pokud sdružuje nebo zastupuje vyšší než zanedbatelný počet uživatelů, či uživatelé
podle zvláštních právních předpisů*) nebo osoby je zastupující a dotčený kolektivní
správce povinni bez zbytečného odkladu předložit žádost o zprostředkování sjednání
sazebníku podle § 101. Dojde-li s využitím některého z uvedených postupů ke sjednání
sazebníku, je kolektivní správce povinen bez zbytečného odkladu sazebník uveřejnit na svých
internetových stránkách.
______________
*) Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi
Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlase

