PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2016
VII. volební období
Pozměňovací návrh
poslance Jiřího Zlatušky
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
(autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 724)

1. V Čl. I se za dosavadní bod 30. vkládá nový bod 31., který zní:
„31. V § 37 odst. 2 se za slovo „autorům“ vkládají slova „a nakladatelům“, dále se za slovo
„autor“ vkládají slova „a nakladatel“ a dále se slova „knihovny vysokých škol, Národní knihovna
České republiky (dále jen „Národní knihovna“), Moravská zemská knihovna v Brně, Národní
technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogická knihovna Komenského,
Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, Knihovna Národního filmového
archivu“ zrušují.
Následující body se přečíslují.
2. V Čl. I dosavadním bodu 61. se v § 87 na konci odstavce 1 doplňují slova „a na odměnu podle §
37 odst. 2“.
3. V Čl. I se za dosavadní bod 74. vkládá nový bod 75., který zní:
„75. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb., se v bodu 10. číslo „0,50“ nahrazuje číslem „2“.
Následující body se přečíslují.
4. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 99e odst. 3 se za slovo „přísluší“ vkládají slova „50% autorům (z
toho“ a dále se na konci odstavce doplňují slova „ ) a 50% nakladatelům“.
5. V Čl. I dosavadním bodu 64. se za § 102a vkládá nový § 120b, který zní:
„§ 102b
Evidence povinných osob
(1)
Evidenci povinných osob (dále jen „evidence“)vede Ministerstvo kultury (dále jen
„ministerstvo“).
(2)
Osoby uvedené v odstavci 2 (dále jen „povinné osoby“) jsou povinny doručit ministerstvu
nejpozději 30 dnů před vznikem povinnosti podle § 25 odst. 6 písemné oznámení, které musí
obsahovat:
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a) jméno a příjmení, nebo obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, místo podnikání,
identifikační číslo povinné osoby, bylo-li přiděleno, a úředně ověřenou kopii podnikatelského
oprávnění, například živnostenský list, jde-li o fyzickou osobu; je-li fyzická osoba zapsána v
obchodním rejstříku, též výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce,
b) obchodní firmu, právní formu, adresu sídla, identifikační číslo povinné osoby, bylo-li
přiděleno, a výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 měsíce, jde-li o právnickou osobu a jeli v tomto rejstříku zapsána,
c) pokud jde o povinné osoby podle odst. 2 písm. a) až c) seznam přístrojů k zhotovování
tiskových rozmnoženin a k zhotovování rozmnoženin záznamů a nenahraných nosičů záznamů
s uvedením typů dle vyhlášky ministerstva podle odst. 7, ve vztahu ke kterým vzniká povinné
osobě povinnost zápisu podle odst. 6.
d) pokud jde o povinné osoby podle odst. 2 písm. e) počet provozoven s uvedením typu
prostor, kde poskytovatel tiskových rozmnoženin za úplatu služby poskytuje a počet přístrojů k
zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad umístěných v těchto
prostorách.
(3)
Není-li oznámení údajů stanovených v odstavci 2 úplné, vyzve ministerstvo osobu, která je
učinila, aby oznámení doplnila do 15 dnů ode dne doručení výzvy, a upozorní ji, že nebude-li tato
lhůta dodržena, hledí se na oznámení, jako by nebylo učiněno.
(4)
Ministerstvo zapíše povinnou osobu do evidence a do 15 dnů ode dne doručení oznámení
stanovených údajů sdělí osobě, která toto oznámení učinila, přidělené evidenční číslo povinné
osoby.
(5)
Osoba zapsaná v evidenci je povinna oznámit ministerstvu jakékoli změny údajů
předložených podle odstavce 2 do 30 dnů od takové změny. V téže lhůtě je povinna oznámit
ministerstvu, že zanikly důvody pro její vedení v Seznamu. Ministerstvo na základě oznámení
nebo vlastního zjištění provede rozhodnutím změnu v zápisu v Seznamu nebo osobu, u které
zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly, ze Seznamu vyřadí.
(6)
Ministerstvo zpřístupňuje evidenci způsobem umožňujícím dálkový přístup.

6. V Čl. 1 se za dosavadní bod 66. vkládá nový bod 67., který zní:
„67. V § 105b odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. d), které
zní:
„d) neplní povinnosti vyplývající z § 102b odst. 2 a 5.“.“.

Následující body se přečíslují.

7. V Čl. I se za dosavadní bod 15. vkládají nové body 16., 17., 18., 19. a 20., které znějí:
„16. V § 25 se odst. 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odst. 4 až 7.
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17. V § 25 dosavadní odstavce 5 a 6 znějí:
„(5) Odměna, kterou je povinna platit osoba podle odstavce 2 písm. e) z poskytování
rozmnožovacích služeb za úplatu je stanovena v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Tato osoba je
povinna předkládat příslušnému kolektivnímu správci vždy souhrnně za kalendářní rok do 31.
ledna následujícího kalendářního roku informace rozhodné pro stanovení výše této odměny.
(6) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. a) až d) jsou povinny předkládat příslušnému kolektivnímu
správci, vždy souhrnně za kalendářní pololetí, nejpozději do konce následujícího kalendářního
měsíce, informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, zejména o druhu a počtu
prodaných, dovezených nebo přijatých přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů a přístrojů k
zhotovování tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů záznamů.“.
18. V § 25 dosavadní odst. 7 nově zní:
(7) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou typy přístrojů k
zhotovování tiskových rozmnoženin, typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin záznamů a
typy nenahraných nosičů záznamů, z nichž se platí odměna podle odstavce 1, a výši odměny
podle typu přístroje a typu nenahraného nosiče záznamů.
19. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb. se bod 3. zrušuje.
Dosavadní body 4. až 10. se označují jako body 3. až 9.
20. V Příloze č. 1 k zákonu č. 121/2000 Sb dosavadní bod 6. nově zní:
„6. Odměna podle § 25 odst. 5 činí:
a) v prostorách knihoven uvedených v § 37 odst. 1 písm. a) a d) v závislosti na počtu
evidovaných uživatelů knihovny
1. do 500 evidovaných uživatelů 30 Kč měsíčně,
2. 501 až 1 400 evidovaných uživatelů 100 Kč měsíčně,
3. 1 401 až 5 000 evidovaných uživatelů 250 Kč měsíčně,
4. 5 001 až 10 000 evidovaných uživatelů 800 Kč měsíčně,
5. více než 10 000 evidovaných uživatelů 2 750 Kč měsíčně,
6. Národní knihovna a Moravská zemská knihovna 10 000 Kč měsíčně.
b) v prostorách škol a školských zařízení v závislosti na počtu přístrojů určených
k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý
přístroj činí 100,- Kč měsíčně,
c) v prostorách vysokých škol v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování
tiskových rozmnoženin za úplatu umístěných v těchto prostorách za každý přístroj 400,Kč měsíčně,
d) v prostorách jiných poskytovatelů rozmnožovacích služeb zvlášť za každou provozovnu, a
v závislosti na počtu přístrojů určených k zhotovování tiskových rozmnoženin za úplatu
umístěných v těchto prostorách
1. za 1 přístroj 200 Kč měsíčně,
2. 2 až 3 přístroje 600 Kč měsíčně,
3. 4 až 5 přístrojů 1 600 Kč měsíčně,
4. více než 5 přístrojů 2 800 Kč měsíčně.“.“.
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Následující body se přečíslují.
8. V Čl I dosavadním bodu 63. § 97e odst. 4 písmeno h) nově zní:
„h) ke zpřístupňování zveřejněného díla podle § 18 odst. 2, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny
nezbytné pro takové zpřístupnění a na vydané notové záznamy díla hudebního nebo hudebně
dramatického.“.
„h) ke zpřístupňování zveřejněného díla podle § 18 odst. 2, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny
nezbytné pro takové zpřístupnění; toto ustanovení se nevztahuje na počítačové programy a na
vydané notové záznamy díla hudebního nebo hudebně dramatického.
9. V Čl. I se za dosavadní bod 15. vkládá nový bod 16., který zní:
„16. Za § 25a se vkládá nový § 25b, který zní:
„§ 25b
Pokud autor audiovizuálního díla nebo autor díla audiovizuálně užitého poskytne výrobci
zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla výhradní licenci k užití díla na dobu přesahující
deset let od prvního zveřejnění audiovizuálního díla a výše odměny autora za poskytnutí licence
není stanovena v závislosti na výnosech z využití licence nebo jinou licenční odměnou za každé
užití audiovizuálního díla a děl audiovizuálně užitých, vzniká autorovi po uplynutí deseti let od
prvního zveřejnění audiovizuálního díla právo na přiměřenou odměnu vůči uživateli
audiovizuálního díla; tohoto práva se nemůže vzdát. Toto ustanovení se nevztahuje na užití
audiovizuálního díla nebo díla audiovizuálně užitého přenosem rozhlasového nebo televizního
vysílání podle § 22, pronájmem podle § 15 a provozováním televizního vysílání podle § 23.
Ustanovení § 25a a § 96 odst. 1 písm. b), c) tím není dotčeno.“.“.
Následující body se přečíslují.
10. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 97d odst. 1 se vkládá nové písm. e), které zní:
„e) právo na přiměřenou odměnu za užití díla audiovizuálního a audiovizuálně užitého podle
§ 25b.“.
11. V Čl. I dosavadním bodu 64. § 98f se odst. 3 zrušuje a dále dosavadní odst. 4 (nově odst. 3) nově
zní:
„(3) Pokud některá z osob podle odstavce 32 vyjádří s návrhem sazebníku nesouhlas, je kolektivní
správce povinen s touto osobou ve lhůtě 2 měsíců projednat důvody jejího nesouhlasu. 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.“.
12. V Čl. I se dosavadní bod 41. zrušuje.
Následující body se přečíslují.
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