Pozměňovací návrhy k zákonu č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s
právem autorským a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 724
1. § 98c Povinnosti uživatelů a dalších osob v souvislosti s uzavíráním smluv,
odst. 5 zní:
"(5) Provozovatel živé veřejné hudební produkce je povinen oznámit její konání
příslušnému kolektivnímu správci 15 dnů předem. Dodavatel živé veřejné
hudební
produkce je povinen předložit provozovateli živé veřejné produkce program
produkce
s uvedením jmen autorů a názvů děl, která byla provozována, bez zbytečného
odkladu
po konání produkce. Provozovatel je povinen tento program oznámit
příslušnému
kolektivnímu správci nejpozději do 15 dnů po konání produkce, pokud není ve
smlouvě
mezi provozovatelem a kolektivním správcem dohodnuto jinak. Ustanovení
věty první, druhé a třetí neplatí pro provozovatele živé veřejné produkce a
dodavatele živé veřejné produkce, pokud budou či byly provozovány pouze
výtvory tradiční lidové kultury povahy hudební ve smyslu §3 písm. v), kde není
pravé jméno autora obecně známo. "
Stručné zdůvodnění návrhu:
o autora obecně Je ve veřejném zájmu, aby bylo zajištěno volné šíření výtvorů
tradiční lidové kultury hudební povahy, kde není pravé jméno autora obecně
známo, jakož i možnosti přístupu veřejnosti k nim. Přesto, že v minulosti byla
mezi kolektivním správcem a Folklórním sdružením ČR (FSČR) uzavřena
smlouva o kolektivním placení autorských poplatků a v rámci ní byl nastaven
výhodný paušální poplatek pro jednotlivé folklórní soubory, po finančních
problémech FSČR, hradily soubory poplatek Ochrannému svazu autorskému v
závislosti na počtu návštěvníků. Což bylo pro soubory mnohem dražší.
Předložený návrh přináší administrativní úlevu pro folklórní sdružení, která
prezentují výhradně výtvory tradiční lidové kultury hudební povahy, kde není
pravé jméno autora obecně známo, jakož i pro provozovatele takové hudební
produkce.
Navrhovaná úprava reflektuje nutnou implementaci směrnice EP a Rady
2014/26/EU ze dne 26.2.2014, kdy tímto způsobem dochází ke zjednodušení
pořádání akcí. Provozovatelům a dodavatelům tak zůstane pouze povinnost
předem oznámit kolektivnímu správci prosté konání akce.
Stejný návrh změny původního autorského zákona předložil Senát a je uveden
ve sněmovním tisku číslo 694/0, který byl doručen poslancům 13.1.2016.
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