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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR

18. USNESENÍ
z 5. schůze, konané dne 22. února 2017
k 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
Senátní tisk č. 55

Po úvodním slově JUDr. Petry Smolíkové, náměstkyně ministra kultury pro legislativu a
mezinárodní vztahy, která vystoupila jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou
přednesl senátor Miroslav Nenutil, a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh
s pozměňovacím návrhem, který je uveden v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Miroslava
Nenutila;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

předseda výboru
v.z. Radek Sušil v.r.
Miroslav Nenutil v.r.
zpravodaj výboru

zákona

Poslanecké sněmovně

Jiří Burian v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k Usnesení č. 18 z 5. schůze ÚPV ze dne 22. února 2017

Pozměňovací návrh
k 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
(Senátní tisk č. 55)
1. V čl. I bodu 63 § 98f upravit takto:
„§ 98f
Postup sjednávání sazebníků
(1) 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, osobám zastupujícím uživatele
podle knihovního zákona19) a uživatelům podle zvláštních právních předpisů19a) nebo osobám
je zastupujícím, 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 návrh sazebníku spolu se
zdůvodněním ministerstvu. Pokud některá z osob vyzvaných k vyjádření nebo uživatel, který́
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,
uplatní písemně v uvedené lhůtě proti tomuto návrhu námitky, je kolektivní správce povinen
s ní do 2 měsíců důvody těchto námitek projednat. Tím není dotčena možnost využít ke
sjednávání sazebníků prostředníka podle § 101 a násl. Pokud tato osoba do 1 měsíce po
projednání připomínek nepodá žádost o zprostředkování podle § 101f odst. 1, nemohou se
tato osoba ani uživatelé v ní sdružení dovolávat právních účinků omezení odpovědnosti podle
§ 98d odst. 1.
(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.
Účastníkem řízení o vydání souhlasu je kolektivní správce, který hodlá uvedeným způsobem
zvýšit sazbu odměny. Ministerstvo souhlas nevydá, pokud zvýšení sazby odměny nevychází
z objektivních a nediskriminačních kritérií nebo pokud není ve vztahu k těmto kritériím
přiměřené. Při posuzování splnění kritérií podle předchozí věty ministerstvo přihlédne
zejména ke kritériím uvedeným v § 98e odst. 3. 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.
(3) Návrh sazebníku se považuje za odsouhlasený, pokud proti němu žádná z osob
vyzvaných k vyjádření podle odstavce 1 neuplatní řádně odůvodněné námitky nebo pokud po
projednání jejich námitek bude dosaženo dohody na sazebníku. Kolektivní správce uveřejní
odsouhlasený sazebník na svých internetových stránkách a zároveň jej zašle elektronickými
prostředky ministerstvu.
(4) Pokud k odsouhlasení sazebníku postupem podle odstavce 3 nedojde, oznámí
kolektivní správce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ministerstvu, které vydá sazebník
formou opatření obecné povahy.
______________
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