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Ministerstvo kultury České republiky
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Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje 27.5.2012
KCI 1/2012 Jakub Michálek

jakub.michalek@pirati.cz 
Praha

Připomínky k návrhu novely autorského zákona – část osiřelá díla a související 

Vážená paní doktorko,

zasíláme Vám naše formulaci našich připomínek k tématu osiřelých děl, které bylo 
předmětem veřejné konzultace. Vycházíme přitom z tab. I a tab. II ze dne 16.5.2012 
a tabulky k tématu „ostatní“ ze dne 22.5.2012.

K postavení licencí Creative Commons

Navrhujeme  vyloučení  licencování  osiřelých  děl  v  případech  osiřelých  nebo  ko-
merčně nedostupných děl, kdy je udělena veřejná licence, aby nebylo rozšířenou ko-
lektivní správou možné prolomit copyleft. 

Licence Creative Commons upravují právo na odměnu díla následovně: 

Bod 3. písm. e

Práva na odměnu za užití  Díla podle tohoto ujednání jsou upravena násle-
dovně:

i. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva na odměnu za užití Díla, která 
poskytovatel nemůže neuplatnit nebo se jich vzdát, zejména práva po-
vinně kolektivně spravovaná. 

ii. Ve všech ostatních případech se poskytovatel zavazuje svá práva na 
odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání neuplatnit nebo se jich tímto 
vzdává. 
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Bod 2.

Toto ujednání neomezuje, nezužuje ani jinak nelimituje volná užití Díla, užití  
Díla na základě zákonné licence, vyčerpání práv při prvním převodu vlastnictví 
k originálu nebo rozmnoženině Díla v hmotné podobě nebo jiná zákonná ome-
zení práv k Dílu.

Z těchto ustanovení licence je patrné, že licence vylučuje veškeré vybírání poplatků 
za užití, na kterých zákon bezpodmínečně netrvá. Přitom dává uživateli oprávnění 
dílo rozmnožovat, rozšiřovat a sdělovat veřejnosti bez ohledu na rozsah, pokud jsou 
při způsobu užití naplněny jisté podmínky dané licenčními prvky (SA, NC, ND). 

Smyslem institutu osiřelých děl je vyřešit situaci uživatelů, kteří se nemohou obrátit  
na autora s žádostí  o  licenci  kvůli  tomu, že autor  je  neznámý nebo nedostupný. 
Vzhledem k  tomu,  že  definice  osiřelého díla  bude harmonizována směrnicí,  není 
možné včlenit do této definice speciální případy a je potřeba řešit případné zvláštní 
požadavky přímo při jednotlivých způsobech licencování osiřelých děl.

Problém, o který zde běží, je, že velká část děl, která jsou licencována pod licencí 
Creative Commons, budou v případě přijetí textu v této podobě díla osiřelá, neboť 
řada z  nich  jsou dokonce díla  anonymní  (viz  např.  způsob editace Encyklopedie 
Wikipedia). Současný návrh počítá s licencováním kolektivním správcem podle tab. II  
strana 7 a násl. Uvedená konstrukce uvažuje, že za autora se domáhá jeho majet-
kových práv kolektivní správce. 

V případě licencí  Creative Commons však problém osiřelého díla  vůbec nevzniká 
(dílo je široce dostupné), a tedy není nutné dávat kolektivnímu správci oprávnění za 
autora udělovat licenci, když ten ji již udělil. Naopak oprávnění udělit licenci kolek-
tivnímu správci by znamenalo, že kolektivní správce bude moci udělením vlastní li-
cence obejít podmínky jako SA, ND nebo NC, které stanovil autor.

Vzhledem k tomu, že uvedený problém může nastat také u komerčně nedostupných 
děl, navrhujeme zvláštní ustanovení:

§ X Díla s bezúplatnou veřejnou licencí

Pokud nositel  práv udělil  bezúplatnou veřejnou licenci (§ 2373 odst. 1 věta 
prvá občanského zákoníku), zastoupení kolektivním správcem ze zákona je 
v     rozsahu licence přípustné pouze u povinně kolektivně spravovaných práv   
(§     96).  
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Udělení licence

Navrhovanou konstrukci § 27a odst. 8 považujeme v uvedené podobě za nepřija-
telnou, protože kolektivnímu správci dává nepřiměřené a neodůvodněné oprávnění 
zasahovat do pokojného stavu. Například na Internetu je velké množství  obrázků 
anonymních, tedy nelze zjistit jejich nositele práv a mohou se stát osiřelými díly.

Podle navrhované konstrukce budou moci za všechna užití těchto osiřelých děl na In-
ternetu vymáhat poplatky kolektivní správci (§ 27a odst. 8, tab. II).  Deklarovaným 
účelem zavedení institutu osiřelého díla bylo umožnit uživatelům legální užití v přípa-
dech, kdy by získání licence nebylo možné a tím pádem zabránit zpětným nárokům, 
nikoliv vynucovat pod hrozbou státního donucení práva autorů, kteří jsou neznámí a 
nezvěstní, bez jejich vědomí a v některých případech i v rozporu s jejich vůlí. Auto-
matická možnost kolektivního správce domáhat se nároků („při  výkonu a ochraně 
majetkových práv“) z práv, o která se samotný autor nebo nositel práv rozhodl nepe-
čovat, by byla v rozporu s právní zásadou vigilantibus iura scripta sunt. 

Zejména upozorňujeme ministerstvo na fakt, že některé fotobanky a jiné agentury na 
Internetu  se  živí  tím,  že uplatňují  práva ke svým fotografiím na cizích  webových 
stránkách, ovšem často vymáhají poplatky i za díla, u kterých autor není znám, což je 
přesně případ zde uvažovaný. Považujeme za nežádoucí, aby stát zaváděl systém, 
který umožní postihovat občany za kopírování děl autorů, kterým to nevadí. V uve-
dené podobě by mohl návrh udělat z kolektivního správce internetovou policii, což 
zajisté nebylo účelem řešení problematiky osiřelých děl.

Navrhujeme tedy dikci, která umožní kolektivnímu správci udělit licenci, ale nebude 
již dopadat na vymáhání veškerých práv k osiřelým dílům

§ 27a odst. 8

Při poskytování licence k osiřelému dílu zastupuje autora vlastním jménem a 
na jeho účet příslušný kolektivní správce. […] Při zastupování autora osiřelého 
díla při poskytování licence k osiřelému dílu příslušným kolektivním správcem 
se má za to, že […]. 

Související ustanovení (např. návrh § 100b odst. 1 a 3) je třeba přiměřeně upravit  
nebo  vypustit.  Tentýž  návrh  s  argumentací  mutatis  mutandis uplatňujeme  u  pří-
padného  ustanovení  týkajícího  se  komerčně  nedostupných  děl  (tab  II.,  strana  6, 
§XYZ odst. 1).
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Osiřelé počítačové programy

Za osiřelé počítačové programy lze považovat celou řadu skriptů v různých data-
bázích, kde se autor nepodepsal. V textu návrhu je potřeba zajistit, aby nemohl být 
zřízen kolektivní správce k počítačovým programům, například s odvoláním na § 95 
odst. 2 a § 98 odst. 6 písm. b) a nebyl tak narušen současný vyhovující stav, kde 
mají sice osiřelá díla nejsou formálně volnými, nicméně vzhledem k nečinnosti autora 
lze tak s nimi  fakticky nakládat. 

Ze  systematického  hlediska  považujeme za  nevhodné,  aby  počítačové  programy 
měly z institutu osiřelého díla výjimku. Proto lze uvažovat o definování příslušného 
kolektivního  správce  podle  druhu  děl,  k  nimž  lze  vykonávat  povinnou  kolektivní 
správu, čímž by byl kolektivní správce počítačových programů vyloučen, nebo o za-
členění zákazu kolektivní správy počítačových programů do § 66. 

Vracení platby za osiřelá díla

Zásadně podporujeme požadavek uživatelů, aby byly poplatky za užití osiřelých děl 
vráceny po uplynutí promlčecí doby resp. doby úschovy odměny pro autora osiřelého 
díla zpět uživateli. Odpovídá to i současné úpravě, kdy může uživatel díla osiřelého 
autora složit odměnu pro autora podle § 185a odst. 2 občanského soudního řádu do 
úschovy soudu. Naopak představu, že by měla být státní kulturní politika financována 
z poplatků vybraných za neznámé nebo nezvěstné autory považujeme za nepřija-
telnou.

Navrhujeme tedy následující úpravu:

§ 100b

Nedojde-li během doby uvedené v předchozím odstavci ke zjištění totožnosti 
nositele práv k osiřelému dílu či jinému předmětu ochrany nebo místa jeho 
současného pobytu, je kolektivní správce povinen  vrátit odměnu plátci, a to 
nejpozději  do  1.  dubna  roku  následujícího  po  roce,  kdy  uplynula  doba 
úschovy. Není-li takový postup možný, odvedou příslušnou částku v téže lhůtě 
do příslušného fondu (§ 26 odst. 2). Nedošlo-li k vrácení platby nebo k jejímu 
odvodu do příslušného fondu ve stanovené lhůtě, uloží příslušný finanční úřad 
kolektivnímu správci pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty odmě  -  
ny.

Tato konstrukce odpovídá tomu, že vůči neoprávněnému uživateli je také stanoven 
sankční dvojnásobek (§ 40 odst. 4 AutZ), tedy v rámci rovného postavení je třeba 
stanovit obdobný sankční mechanismus vůči neoprávněnému zadržování finančních 
prostředků kolektivním správcem. Uvedená úprava vychází z platného ustanovení 
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§ 19a  odst.  1  zákona  č.  424/1991  Sb,  o sdružování  v  politických  stranách  a 
politických  hnutích.  Je  pochopitelné,  že  kolektivní  správci  budou  se  sankcí  za 
nesplnění  této  povinnosti  nesouhlasit,  na  druhou  stranu  není  možné  dozorová  a 
sankční  ustanovení  zákona psát  podle  názoru  těch,  které  mají  sankcionovat,  ale 
podle kontextu celého právního řádu.

Z našeho hlediska je velkým krokem stranou již samotné stanovení povinnosti sklá-
dat zálohu pro nositele práv k osiřelému dílu do úschovy kolektivnímu správci, pro-
tože je v takovém případě pravděpodobnost přihlášení nositele práv nízká a jde tak 
o byrokratické opatření bez reálného účinku. Za mnohem prospěšnější bychom po-
važovali u osiřelého díla uplatnit režim volného díla podle § 28 odst. 1 AutZ, který by  
podle nás motivoval autory nejlépe k tomu, aby se včas přihlásili a zároveň umožnil  
široké užití díla.

Návrh na zrušení výhradního postavení notovin u úplatné licence na roz-
množování tiskem

Opakujeme náš předchozí návrh na sjednocení režimu kopírování notovin s ostatní-
mi díly zaznamenanými na papír nebo podobný podklad. Toto ustanovení zákona má 
nežádoucí účinek, že zatímco všechna díla zachycená na papíru nebo podobném 
podkladu je ve veřejných knihovnách možné kopírovat, v případě notovin platí zákaz, 
přičemž navíc znění zákona svádí některé knihovny k tomu, že zakazují kopírovat 
dokonce i volná díla. 

Podle našeho názoru nemá takový postup oporu v platném unijním právu. Podle 
směrnice 2001/29/ES

Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnožování 
podle článku 2 v těchto případech:

a) u rozmnoženin na papíře nebo jakémkoliv podobném nosiči, přičemž tyto 
rozmnoženiny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým 
jiným procesem s podobnými účinky, s výjimkou hudebnin, za předpokladu, že 
nositelé práv získají spravedlivou odměnu;

b) u jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči vytvořených fyzickou oso-
bou pro soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční, 
a to za podmínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu […].

Ve svém vyjádření ministerstvo uvedlo, že je nutno uvedená ustanovení směrnice vy-
kládat tak, že písm. a) je, pokud jde o vyloučení notovin, lex specialis vůči písm. b).
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Takový výklad nelze z citovaného znění směrnice, která uvádí výčet výjimek, dovodit, 
protože kvalifikační předpoklady jedné výjimky nelze bez dalšího vztahovat na jinou 
výjimku. Konkrétně výjimka v prvním bodě se týká všech uživatelů a proto má z hle-
diska osobní působnosti větší rozsah než druhá výjimka, která se týká jen fyzických 
osob.  Není  proto  překvapivé,  že  mají  výjimky  jinak  vymezenou  také  věcnou  pů-
sobnost  ve svém předmětu (první  nezahrnuje notoviny,  druhá zahrnuje notoviny). 
Navíc  pod vyjádření „jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči“ v bodě b) jistě 
spadají i notoviny.

Vzhledem k tomu je argumentace výlukou z výjimky uvedenou v bodě a) nesprávná, 
přičemž z legislativního hlediska by byla taková výjimka uvedena jiným způsobem 
(v úvodní části nebo v navázání společném oběma bodům). 

Z těchto důvodů trváme na následující změně v navázání §30a, aby bylo odstraněno 
privilegované postavení notovin v užití pro osobní potřebu, které na úkor uživatelů a 
veřejných knihoven prosazují především nakladatelé:

§ 30a odst. 1 

Do práva autorského nezasahuje

a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
b)  právnická  osoba  nebo podnikající  fyzická  osoba,  která  pro  svou  vlastní 
vnitřní potřebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo 
podnikající fyzické osoby

zhotoví  tiskovou  rozmnoženinu  díla  na  papír  nebo  podobný  podklad  foto-
grafickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou pří-
padu podle písmen b) a d), kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či 
hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí 
odměnu podle § 25.

Podle našeho názoru by takové ustanovení mělo pozitivní vliv na přístup mládeže a 
odborné  veřejnosti  k  jinak  těžko  dostupným  notovinám,  u  kterých  je  problém 
dostupnosti snad ještě závažnější než u literárních děl. Na druhou stranu oprávněné 
zájmy nakladatelů  by  nebyly  dotčeny,  neboť  by  se  tato  výjimka nevztahovala  na 
profesionální hudební tělesa, která si notoviny opatřují pronájmem (viz zápis z téma-
tu knihovní výjimka).
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Legislativně technické připomínky

V návrhu i textu zákona se používá pleonasmus „poprvé zveřejněn“ nebo „oprávněně 
zveřejněn“ (viz např. návrh § 27a odst. 4, platný § 27 odst. 3 apod.). Navrhujeme vy  -  
pustit nadbytečné přívlastky a používat jen „zveřejněn“, protože termín je zákonem 
definován v § 4 odst. 1 AutZ.

Co se týče definice osiřelého díla, podle tab. II návrhu § 27a se osiřelým dílem rozu-
mí „dílo podle §2 odstavce 1 nebo 2, jehož autor není zná nebo nelze zjistit jeho byd-
liště nebo pobyt po důsledném dohledávání […]“. Není nám jasné, proč se navrhuje v 
daném ustanovení definice používající termínu „autor“, když návrh směrnice mluví 
o nositeli práv. Z účelu a smyslu úpravy je jasně patrné, že je potřeba najít toho, kdo 
udělí licenci, přičemž samotné udělení licence náleží nositeli práv, nikoliv autorovi, 
kterému je naopak například v případě výhradní licence dokonce zakázáno. Navrhu  -  
jeme definici přizpůsobit návrhu směrnice.

Výše uvedené věcné návrhy, které je potřeba v některých případech promítnout i do 
souvisejících ustanovení, zasíláme ve veřejné konzultaci ke zvážení ministerstvu kul-
tury.  Uvítáme, pokud budou zhodnoceny jejich klady a zápory pro občany České 
republiky a podaří se je začlenit do textu návrhu novely autorského zákona.

S pozdravem

Bc. Jakub Michálek
člen komise pro kopírování a Internet
Česká pirátská strana
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