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Zásadní připomínky Pirátů k návrhu novely autorského zákona

Nový monopol na poplatky v restauracích, § 96 odst. 1 písm. d)

Hospodští, restauratéři, majitelé čajoven a jiných prostor určených k podnikání musí mít pod-
le platného zákona licenci k provozování hudby ve své provozovně. Tuto licenci mohou zís-
kat jednak od samotného autora nebo jeho zástupce, kterého si autor zvolí, nebo od kolek-
tivního správce, který uděluje licenci za všechny autory podle § 101 odst. 9 písm. d) au-
torského zákona (rozšířená kolektivní správa). Návrh počítá se změnou tohoto stavu a pře-
sunutím provozování vysílání do povinné kolektivní správy podle § 96 odst. 1 písm. d). Nově 
by museli všichni provozovatelé platit pouze OSA, nemohli by uzavírat s autory smlouvy a 
OSA by měla monopol na vybírání a rozdělování všech poplatků. Zahraniční rádia, která na 
základě smluv s autory nabízejí provozovatelům pouštění hudby v jejich provozovnách, by 
byla  tímto opatřením odsunuta  z  trhu ve prospěch monopolu  OSA a Intergram.  Na tuto 
změnu, zejména na absenci reálných důvodů pro ni a na zásadní nesouhlas internetových 
rádií jako je Jamendo, která komerčně hudbu již poskytují, a na komplikace u nekomerčních 
vysílatelů jsme ministerstvo kultury již (bezvýsledně) upozornili.  Tato změna je výsledkem 
lobbingu  OSA  u  ministerstva  kultury,  nepřináší  žádné  zlepšení  pro  společnost,  naopak 
sešněrovává trh s hudbou, a je proto zcela nepřijatelná. Navrhujeme ustanovení ponechat ve 
výčtu rozšířené kolektivní správy a nepřesouvat ho do povinné kolektivní správy.

Podrobnosti: 
http://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati_nesouhlasi_s_monopolem_osa_na_vybirani_poplat
ku_za_radia_a_televize_v_hospodach 

Sankce za neoznámení hudební produkce OSA, § 101 odst. 5

Podle platné úpravy § 101 odst. 5 musí provozovatel živé veřejné hudební produkce zaslat 
OSA program každé produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provo-
zována,  a to nejméně 10 dní  předem. Na základě poslaneckého návrhu byla  vypuštěna 
sankce, podle níž jinak musí platit OSA za licenci, i když hraje například jen vlastní tvorbu. 
Návrh se opět pokouší zavést sankci: Podle navrhované změny § 101 odst. 5 by v případě 
neoznámení seznamu skladeb do 30 dní musel provozovatel zaplatit za licenci poplatek, jako 
kdyby všechny autory zastupovala OSA. Máme za to, že povinnost zasílat předem seznam 
hraných autorů patří spíše do totalitních států než vyspělých demokracií. Považujeme za ne-
přijatelné,  aby  byly  náklady  kolektivních  správců  přenášeny  tímto  způsobem  na  ostatní 
podnikatele a aby existovala povinnost hlásit seznam skladeb, které budou veřejně hrány. 
Tato navrhovaná změna je opět evidentním výsledkem lobbingu OSA u ministerstva kultury; 
má OSA ušetřit práci a zvýšit její příjmy i v případech, kdy se žádní autoři zastupovaní OSA 
nehrají či dokonce autoři hrají svoji vlastní hudbu. Naopak bude mít nepříznivý vliv na místní 
rozvoj, neboť ukládá místním poskytovatelům další byrokratické povinnosti. Proto tuto změnu 
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odmítáme jako amorální,  naopak  z  výše uvedených  důvodů  navrhujeme,  aby byl  §  101 
odst. 5 jako celek vypuštěn. Stejně jako ostatní subjekty v hospodářské soutěži by měla OSA 
podléhat zásadě vigilantibus iura, nikoliv spoléhat na to, že jí budou ostatní hlásit porušení 
práv nositelů, které zastupuje.

Možnost  kolektivních  správců  vymáhat  za  osiřelá  díla  bezdůvodné  obohacení,  
§ 101 odst. 1 písm. u)

V současné úpravě režim osiřelých děl vůbec neexistuje. Osiřelá díla jsou zjednodušeně ře-
čeno taková autorská díla, jejichž autor není znám nebo ho nelze nalézt. Podle návrhu mají 
za neznámé a nezvěstné autory vybírat poplatek kolektivní správci. Nicméně autor se větši-
nou nepřihlásí, a tak by takto vybrané peníze byly po stržení nákladů kolektivního správce 
příjmem státních fondů na úseku kultury. Pirátská strana považuje naopak za správné ře-
šení, že v případě, že se o peníze autor nepřihlásí, budou vráceny zpět uživateli, což je i 
dnešní praxe. Podle návrhu by kolektivní správce měl pravomoc vykonávat všechna majet-
ková práva autorů. Podle navrženého § 101c odst. 1 totiž při výkonu a ochraně majetkových 
práv k osiřelému dílu zastupuje autora vlastním jménem a na jeho účet příslušný kolektivní 
správce. To by však mohlo v prostředí Internetu znamenat značný problém. Hrozí totiž, že se 
kolektivní správci začnou chovat podobně jako fotobanky Isifa a Profimedia a budou po li-
dech, kteří si na web dají obrázek od neznámého autora, vymáhat desetitisícové částky. Hro-
madné šikanování uživatelů Internetu kolektivními správci rozhodně nepovažujeme za žá-
doucí. 

Srovnej k tomu článek http://www.piratskenoviny.cz/?c_id=33145 

Deklarovaným účelem zavedení institutu osiřelého díla bylo umožnit uživatelům legální užití 
v případech, kdy by získání licence nebylo možné, a tím pádem zabránit zpětným nárokům, 
nikoliv vynucovat pod hrozbou státního donucení práva autorů, kteří jsou neznámí a nezvěst-
ní, bez jejich vědomí a v některých případech i v rozporu s jejich vůlí. Automatická možnost 
kolektivního správce domáhat se nároků („při výkonu a ochraně majetkových práv“) z práv, 
o která se samotný autor nebo nositel práv rozhodl nepečovat, by byla v rozporu s právní zá-
sadou vigilantibus iura scripta sunt. 

Pirátská strana považuje s ohledem na tuto zásadu za správný model, aby bylo možné osiře-
lá díla užívat bez nutnosti licence kolektivního správce, což je vlastně i současný faktický 
stav. Nicméně v intencích navrženého řešení vidíme následující možnost kompromisu: Ko-
lektivní správce by v případě osiřelých děl pouze uděloval licenci, ale už by neměl pravomoc 
stíhat uživatele a vymáhat bezdůvodné obohacení,  aby nemohl  své pravomoci zneužívat 
jako „internetový policajt“ a ukládat „pokuty“ (lidový výraz pro náhradu škody a bezdůvodné-
ho obohacení s přihlédnutím k sankčnímu trojnásobku). 

Přijde nám logické, že pokud se autor o platbu nepřihlásí, byla by platba vrácena zpět uživa-
teli. Je pochopitelné, že ministerstvo hledá prostředky pro své činnosti, ale není nám jasné, 
proč by je mělo získávat zrovna od uživatelů děl, u kterých není znám autor nebo není znám 
jeho pobyt. To už není ochrana práv autora, ale státní zpoplatnění hudby a kultury, které au-
torům nijak nesvědčí. 
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Navrhujeme  proto  omezit  zastoupení  kolektivním  správcem  jen  na  poskytnutí  licence  a 
převzetí  odměny,  nikoliv  na vymáhání  bezdůvodného obohacení  a  škody,  tedy  zanechat 
funkci preventivní, ale vypustit funkci sankční:

• v § 101c odst. 1 formulovat začátek první věty takto: „Kolektivní správce zastupuje 
nositele práv k osiřelému dílu (§ 27a) vlastním jménem a na jeho účet i při výkonu 
těch majetkových práv, které nejsou právy povinně kolektivně spravovanými (§ 96) 
nebo právy spravovanými v rámci rozšířené kolektivní správy (§ 101a), a to při posky-
továním licence a převzetí odměny. 

• v odst. 3 se vypouští text „a případné příjmy z vydání bezdůvodného obohacení“,
• odst. 4 zní „Právo na odměny, které nebylo možno podle tohoto ustanovení vyplatit, 

se uplynutím uvedené doby promlčuje.  Příjmy je  kolektivní  správce povinen  vrátit 
uživateli, pokud je to možné, jinak se stávají příjmem Státního fondu kultury České 
republiky, a pokud jde o osiřelá díla audiovizuální a audiovizuálně užitá, Státního fon-
du kinematografie.“

• Stejná argumentace dopadá i  na ostatní  případy rozšířené kolektivní  správy,  tedy 
navrhujeme změnit  navrhovaný § 101a odst.  1 větu prvou takto:  „Poskytne-li  hro-
madnou smlouvou podle § 101 odst.  1 kolektivní  správce licenci  k užití  předmětu 
ochrany způsobem uvedeným v odstavci 2, platí, že je licence poskytnuta ve vztahu 
k příslušným předmětům ochrany nositelů práv nejen smluvně zastupovaných, ale i 
všech ostatních, kteří se pak při udělování licence a převzetí odměny považují za za-
stupované ze zákona.“

Podrobnosti v tiskové zprávě: 

http://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/kolektivni_spravci_by_nemeli_inkasovat_za_mrtve_duse 

Nelogický a neúměrný sazebník poplatků za kopírování

Předložený návrh v příloze č. 1 počítá se zrušením současného výpočtu tzv. náhradní odmě-
ny  při  kopírování  tiskových  rozmnoženin,  která  se  stanovila  jako  0,20  Kč  za  černobílou 
stránku z pravděpodobného počtu rozmnoženin. Místo toho přichází se sazebníkem podle 
počtu tiskařských strojů v provozovně, který je však nelogický. Největší knihovna bude platit 
třikrát více než největší copycentrum. U stanovených sazeb v případě bodu 3 písm. d) není 
zachována přímá úměra, naopak je stanoven strop, takže provozovna s 12 kopírovacími pří-
stroji platí poloviční částku oproti dvěma provozovnám se 6 kopírovacími přístroji. Na rozdíl 
od vysokých škol a jiných škol a školských zařízení je u soukromých poskytovatelů a úřadů 
zaveden strop. Není také zohledněno, že školy mají mnohdy barevnou tiskárnu a černobílou 
tiskárnu,  které  mají  různou  míru  využití,  přičemž  předloženým  opatřením budou  nuceny 
k tomu, aby barevné a málo využívané tiskárny zlikvidovaly, což nepovažujeme za správné 
řešení.
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Další připomínky

Návrh neřeší závažný problém s autorským právem při veřejných zakázkách

Častým problémem je autorské právo ve spojení se zákonem o veřejných zakázkách, které 
spadají do působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Děje se často, že město nebo obec za-
platí  nemalé  peníze soukromé firmě za  vývoj  počítačového  programu.  Tento  počítačový 
program je následně nainstalován v podobě strojového kódu na počítače objednatele. Po-
skytovatel  si však ponechává majetková práva k tomuto software1 (neboť poskytovatel je 
jako zaměstnavatel zpravidla právnická osoba, která vykonává práva podle § 58 odst. 1), 
takže jednak obec nebo město nemohou disponovat zdrojovým kódem, nemohou ho použí-
vat pro jiné veřejné subjekty ani ho nemohou zpřístupnit svým občanům, ačkoliv za jeho vý-
voj zaplatily, jednak není jasné, za co všechno zaplatily, a jednak autorské právo majetkové 
brání  změně  díla  jiným  poskytovatelem  a  vytváří  tak  závislosti  na  původním  dodavateli 
(vendor  lock-in).  Ta  bývá  často  zneužívána  při  vypsání  navazujících  výběrových  řízení 
(jednací řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, 
podle  něhož  může  zadavatel  zadat  veřejnou  zakázku  v  jednacím řízení  bez  uveřejnění 
rovněž tehdy, jestliže veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvo-
dů,  z  důvodu  ochrany  výhradních  práv  pouze  určitým  dodavatelem).  Je  tedy  na  místě 
stanovit, že takové dílo na objednávku vzniklé v zadávacím řízení bude rovněž doplňovat 
zpřístupnění zdrojového kódu a neomezená licence s možností udělit podlicenci. Navrhuje-
me následující doplnění této autorskoprávní tématiky, která je specifická a nespadá zcela do 
kompetence ministerstva pro místní rozvoj, byť je třeba dosáhnout s ním v této věci shody, 
do zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, a to následovně:

§ 10b Veřejná zakázka zahrnující výhradní práva

(1) Veřejnou zakázkou zahrnující výhradní práva je veřejná zakázka, jejímž předmě-
tem je poskytnutí výhradní licence k autorskému dílu nebo jinému předmětu výhradní-
ho práva autorského nebo průmyslového, lze-li mít důvodně za to, že předmět, k je-
hož užití je licence poskytována, má být dodavatelem nebo jeho subdodavatelem vy-
tvořen za účelem splnění úkolu, pro který byla veřejná zakázka vyhlášena.

(2) Součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky zahrnující výhradní práva musí 
být také požadavek, že zadavatel získává neomezenou licenci k užití předmětu všemi 
způsoby s možností poskytnutí podlicence, má právo užít předmět i ve zpracované 
podobě nebo v souboru. Pokud jde o počítačový program, musí ujednání obsahovat 
též  podmínku,  aby  byl  počítačový  program  předán  zadavateli  včetně  zdrojového 
kódu, k jehož užití  se poskytuje rovněž neomezená licence k užití  všemi způsoby 
s možností poskytnutí podlicence.

1 Viz podrobně např. článek 
http://www.lupa.cz/clanky/komu-patri-software-vytvoreny-na-objednavku/ 
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(3) Pokud bylo dílo určeno ke splnění úředních povinností a bylo uzavřeno ujednání 
za podmínek odstavce 2, mohou ostatní osoby postupovat ohledně díla tak, jako by 
šlo o úřední dílo (§ 3 písm. a) autorského zákona).

Typickým případem problému s výhradním právem při zadávání veřejných zakázek je 
situace na Ministerstvu práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/12998 

Návrh ponechává situaci, že databáze nemůže být úředním dílem, § 94 odst. 2

Právo k databázi ve smyslu § 88 a násl. autorského zákona je zvláštním právem, které za-
kazuje vytěžování a zužitkování celého obsahu databáze jiným osobám než jejímu pořizova-
teli. Je přitom podstatné, že toto omezení se vztahuje i na databáze mechanicky vytvořené a 
uspořádané, například veřejné rejstříky úřadů státní správy, evidence soudních rozhodnutí 
apod.  V takovém případě nejsou naplněny podmínky omezení  práva na informace podle 
čl. 17 odst. 4 Listiny a je potřeba aplikovat výluku z autorského práva pro úřední díla, stejně 
jako u autorských děl v § 3. Uvedené právo k databázi například uplatňuje Nejvyšší správní 
soud, pokud jde o databázi jeho rozhodnutí, čímž omezuje dostupnost této databáze pro ko-
merční využití a zpracování. Ministerstvo tento náš návrh v připomínkovacím řízení nezo-
hlednilo. Proto navrhuje pozměňovací návrh:

• Do      § 94 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. se za slovo ustanovení vkládá slovo      "§ 3," a   
§ 94 odst. 2 se ruší. 

Návrh omezuje zveřejňování závěrečných prací

Předložený návrh obsahuje nepřiměřeně přísnou úpravu užití vysokoškolských závěrečných 
prací školou v souvislosti s obhajobou, přičemž není zřejmé, zda má být náhradou stávající-
ho zákona o vysokých školách. Podle stávající úpravy § 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vy-
sokých školách, mají vysoké školy právo vysokoškolskou kvalifikační práci nevýdělečně zve-
řejňovat způsobem, který si vysoká škola stanoví. Jde přitom o zveřejnění ve smyslu zákona 
o vysokých školách, jehož účelem je možnost každé osoby seznámit se se zveřejňovanou 
prací, pořizovat si výpisy, opisy a kopie, nikoliv zveřejňování ve smyslu autorského zákona, 
jehož účelem je dát autorovi možnost si okamžik zveřejnění zvolit. Výklad, že vysoká škola 
musí mít zároveň licenci k užití závěrečné práce, je podle našeho názoru nesprávný (nevý-
dělečné zveřejnění ve smyslu autorského zákona by byl nonsens, pokud by nebylo dovoleno 
zároveň užití). Vedle toho již řada škol závěrečné práce svých studentů zveřejňuje na svých 
internetových stránkách. Naproti tomu navržený § 37 odst. 3 písm. d) odkazem na § 37 odst. 
3 písm. c) sdělování veřejnosti závěrečných prací a contrario vylučuje, což je nepřijatelné, 
navíc možnost rozmnoženin omezuje pouze na účely výzkumu nebo soukromého studia, za-
tímco u současné úpravy je přípustný libovolný nevýdělečný účel. Máme za to, že v dnešní 
době není problémem zasahování do práv autorů závěrečných prací (ostatně v případě pod-
mínky  vysokoškolské  práce  není  jakákoliv  výhrada  důvodem  ekonomické  motivace),  ale 
problémem je spíše nedostupnost těchto prací, ať už ve vztahu k ověření kvalifikačních před-
pokladů absolventa a uchazeče, tak ve vztahu k využití nabytých poznatků mimo školu. Pro-
to navrhujeme zavést souhlas s nevýdělečným zpřístupněním jako podmínku obhajoby závě-
rečné práce nebo uvedené ustanovení vypustit a v souvislosti s tím zpřesnit § 47b zákona 
o vysokých školách následovně:
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Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje  a zpřístupňuje disertační, diplomové, bakalář-
ské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a zá-
znamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, 
kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis vysoké školy.

Návrh zavádí anachronickou povinnost používat hmotné nosiče

Návrh zavádí pro knihovny povinnost  kopírovat díla pro své uživatele pouze z hmotného 
podkladu. Tímto ustanovením se tedy zakazuje v knihovnách tisknutí díla bez zvláštního po-
volení  kolektivního  správce,  pokud  knihy  mají  knihovny  zdigitalizované,  ačkoliv  taková 
možnost dosud podle § 30a existovala. Stejně tak je těžko zdůvodnitelná povinnost používat 
originální nosič, která vyplývá ze zrušení slova „výtvarného“ v § 30 odst. 5. Podle našeho ná-
zoru bude těžké uvedená ustanovení vůbec zajistit a jejich smysl je podle našeho názoru 
spíš ekonomicky podpořit skomírající nakladatele hudebnin než jakýkoliv pozitivní efekt pro 
celkovou úpravu autorského práva. Tato ustanovení  rozhodně nepřibližují  autorský zákon 
jeho reálnému fungování  ve společnosti,  naopak skýtají  podmínky k šikanóznímu výkonu 
práva.  Řešení  rozšířenou  kolektivní  správou  podle  §  101a  odst.  2  písm.  i)  je  značně 
nemotorné, bude vyžadovat uzavření dalších nových smluv a zvýší náklady státu na provoz 
knihoven, přičemž je zjevné, že výsledkem nebude zlepšení produkce autorských děl, což 
má být smyslem autorského práva. Výsledná úprava je evidentně vedena zájmy hudebních 
nakladatelů, nikoliv veřejnosti,  a proto doporučujeme změnu provést zavedením dříve za-
slaného následujícího návrhu:

Návrh na zrušení výhradního postavení notovin u úplatné licence na rozmnožování tis-
kem

Opakujeme náš předchozí návrh na sjednocení režimu kopírování notovin s ostatními 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 ve-
řejných knihovnách možné kopírovat, v případě notovin platí zákaz, přičemž navíc znění zá-
kona 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 roz-
množeniny vznikly použitím jakékoliv fotografické techniky nebo některým jiným pro-
cesem s podobnými účinky, s výjimkou hudebnin, za předpokladu, že nositelé práv 
získají spravedlivou odměnu;

b) u jakýchkoliv rozmnoženin na jakémkoliv nosiči vytvořených fyzickou osobou pro 
soukromé užití a pro účely, které nejsou přímo ani nepřímo komerční, a to za pod-
mínky, že nositelé práv získají spravedlivou odměnu […].
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Ve svém vyjádření ministerstvo uvedlo, že je nutno uvedená ustanovení směrnice vykládat 
tak, že písm. a) je, pokud jde o vyloučení notovin, lex specialis vůči písm. b).

Takový výklad nelze z citovaného znění směrnice, která uvádí výčet výjimek, dovodit, pro-
tože kvalifikační předpoklady jedné výjimky nelze bez dalšího vztahovat na jinou výjimku. 
Konkrétně výjimka v prvním bodě se týká všech uživatelů a proto má z hlediska osobní pů-
sobnosti větší rozsah než druhá výjimka, která se týká jen fyzických osob. Není proto pře-
kvapivé, že mají výjimky jinak vymezenou také věcnou působnost ve svém předmětu (první 
nezahrnuje  notoviny,  druhá  zahrnuje  notoviny).  Navíc  pod  vyjádření  „jakýchkoliv  roz-
množenin 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 privi-
legované 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 po-
třebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikají-
cí fyzické osoby

zhotoví  tiskovou rozmnoženinu  díla  na papír  nebo podobný  podklad fotografickou 
technikou  nebo  jiným  postupem  s  podobnými  účinky,  s  výjimkou  případu podle 
písmen b) a d), kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně drama-
tického, 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 tématu knihovní  výjimka).  Podle  našeho názoru 
není zvolené řešení rozšířenou kolektivní správou vhodné, neboť byrokratizuje i jednoduché 
kopírování notovin, vytváří zvláštní kategorii notovin a komplikuje činnost školám, hudebním 
školám, amatérským orchestrům a pěveckým sborům.

Návrh podstatně zvyšuje státní subvence nakladatelům, § 87 odst. 2 

Za současného stavu z každé půjčené knihy odvádí stát 0,50 Kč kolektivnímu správci Dilia.  
Podle nové úpravy se tato částka má zdvojnásobit a za každou absenční výpůjčku stát odve-
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de 1 Kč, což znamená navýšení výdajů rozpočtu o několik desítek milionů. Navíc zákon nově 
zavádí rozdělení této částky, přičemž 40 % z ní má jít nakladatelům. Opět jde o výsledek lob-
bingu nakladatelů. Zejména Český svaz nakladatelů a knihkupců opakovaně vyžaduje státní 
subvence za to, že mu údajně kopírování knih snižuje zisky. Místo zlepšování konkurenčního 
prostředí tyto organizace pořádají hony na piráty, kteří údajně můžou za jejich podnikatelský 
neúspěch.  Na tuto chybnou a neproduktivní  obchodní  strategii  upozornila  Pirátská strana 
nakladatele již v roce 2010:

Tisková zpráva: http://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/otevreny-dopis-nakladatelum

Domníváme se, že neustálé ustupování nakladatelům (již dostávají podíl z poplatků za sou-
kromé kopírování) vede k tomu, že uvedený sektor je závislejší na státních dotacích, je od-
dalována jeho transformace nebo krach, ztrácí konkurenceschopnost a vůbec nezvládá pře-
chod na nové technologie. Podle našeho názoru je zcela absurdní, aby autoři a nakladatelé 
tvrdili, že je půjčování knížek v knihovnách ruinuje, a požadovali kvůli tomu státní subvence. 
Z toho důvodu nesouhlasíme  ani  s jejich navrhovaným zvýšením (zdvojnásobením!) a za-
sláním podílu na této částce nakladatelům. Ministerstvo jde zavedením nových subvencí pro-
ti trendu rozpočtových úspor a zvyšuje výdaje. Navrhujeme, aby v této oblasti ustanovení zů-
stala stejná nebo bylo ustanovení o poplatku za půjčování knih zrušeno.

Návrh nezohledňuje dostatečně specifika veřejných bezúplatných licencí, § 101c

Navrhujeme vyloučení licencování osiřelých děl v případech osiřelých nebo komerčně nedo-
stupných  děl,  kdy  je  udělena  veřejná  licence,  aby  nebylo  rozšířenou  kolektivní  správou 
možné prolomit  copyleft. Totéž navrhujeme obecně pro rozšířenou kolektivní správu. Tuto 
změnu jsme ministerstvu již písemně navrhovali, ministerstvo ji rozeslalo k připomínkám, ale 
do návrhu z neznámého důvodu nebyla začleněna. 

Licence Creative Commons upravují právo na odměnu díla následovně: 

Bod 3. písm. e

Práva na odměnu za užití Díla podle tohoto ujednání jsou upravena následovně:

i. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva na odměnu za užití Díla, která posky-
tovatel nemůže neuplatnit nebo se jich vzdát, zejména práva povinně kolek-
tivně 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.

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 omezení práv k Dílu.
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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 způ-
sobech 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. Uvedená konstrukce uvažuje, že za autora se 
domáhá jeho majetkových práv kolektivní správce. 

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

Vzhledem k tomu, že uvedený problém může nastat také u dalších kategorií děl, navrhujeme 
úpravu v samostatném paragrafu, a to včetně převzetí § 101a odst. 1 poslední věty:

§ X Díla s bezúplatnou veřejnou licencí

Pokud nositel práv udělil bezúplatnou veřejnou licenci (§ 2373 odst. 1 věta prvá ob  -  
čanského zákoníku), zastoupení kolektivním správcem ze zákona je přípustné pouze 
při udílení licence u povinně kolektivně spravovaných práv (§     96). Projeví-li smluvně   
nezastupovaný nositel práv vůli vyloučit účinky hromadné smlouvy při poskytnutí bez  -  
úplatné licence, jsou účinky hromadné smlouvy v rozsahu poskytnuté licence vylou  -  
čeny vůči kolektivnímu správci v okamžiku, kdy se o poskytnutí této licence prokaza  -  
telně dozví.

Vypracoval Bc. Jakub Michálek, Česká pirátská strana
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