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Obsah prezentace:  

 
1/ nejčastěji aplikovaná ustanovení AZ  

 

2/ novela AZ 2014 

 

3/ příprava novely AZ (2016)  

 

4/ dotazy   

  



  

Platná právní úprava: 

 
AZ č. 121/2000 Sb., ve znění novel (již 19…) 

 

Úplné znění (neoficiální) k 1. 1. 2015:  

 
http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/zakon/predpisy-zakonu-7611/  
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Nejčastěji aplikovaná ustanovení (knihovnami): 
 

- knihovní licence (§ 37)  

 

- poskytování kopírovacích služeb (§ 30a) 

 

- vystavování (§ 39) 

 

- veřejná čtení (tzv. živé nedivadelní – nekomerční - provozování díla) 

 

- ustanovení AZ související s publikační činností 
     (licenční smlouvy, zaměstnanecká díla apod.) 

 

- osiřelá díla (§ 27a, § 27b, § 37a) 

 

 



Novela AZ 2014  
(č. 228/2014 Sb., úč. od 7. 11. 2014)  
 

1. Implementace směrnice 2011/77/EU (doba ochrany práv) 

• prodloužení doby ochrany práv ke zvukovým nahrávkám + 

doprovodná opatření 

• počítání doby ochrany u hudebních děl s textem;  

 

2. Implementace směrnice 2012/28/EU (osiřelá díla) 

• zákonná licence pro užití osiřelých děl a osiřelých zvukových 

záznamů 

• databáze osiřelých děl (EU, OHIM) 



OHIM – EU Observatoř – databáze osiřelých děl 
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-database  
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Příprava vládní novely AZ 2016 

• červenec 2015 - meziresortní připomínkové řízení 

• srpen 2015 - návrh odeslán do vlády (LRV)  

• po schválení vládou → do Parlamentu – září/říjen 2015  

• předpoklad účinnosti – duben 2016 

Obsah:   

 kolektivní správa (směrnice  2014/26/EU o kolektivní správě) 

• nová struktura; rozšíření úpravy z původních 9 paragrafů 

 → 57 paragrafů + nová příloha k AZ 

 sazebníky kolektivních správců;   

 rozšířená KS pro užití děl knihovnami, školami, kopírování 

notovin, díla nedostupná na trhu; 

 licencování užití osiřelých děl;  



Změny ustanovení AZ týkající se knihoven (výběr): 

 

- § 27a odst. 4 - ukončování statusu osiřelého díla 

 

- přesun ustanovení § 28 odst. 2 a 3 do § 87a (právo 
prvního zveřejnitele) 

 

- § 29 odst. 2 (doplněna archivační a konzerv. licence) 

 

- § 30a odst. 2 – úprava režimu pro pořizování tisk. 
rozmnoženin (RKS)  

 



Změny ustanovení AZ týkající se knihoven (výběr), pokr.: 

  

- § 37 odst. 1 písm. a) – upřesnění archivní a 
konzervační licence 

 

- § 37 odst. 1 písm. d) - upřesnění licence pro prezenční 
půjčování VŠ kvalifik. prací 

       

- § 37 odst. 3 - upřesnění režimu půjčování příloh 
publikací  

 

- § 37 odst. 5 - upřesnění informační povinnosti vůči KS  



Změny ustanovení AZ týkající se knihoven (výběr), pokr.: 

 

ad kolektivní správa (§ 95 a násl.) 
 

- zásadní změna právní úpravy  

(zejm. z hlediska struktury; doplnění ustanovení podle   směrnice o KS, 
organizační požadavky, transparentnost atd.) 

 

- ustanovení týkající se činnosti knihoven (zejm.) 

 - tzv. rozšířená KS /§ 97e odst. 2 písm. e) až k)/ 

 - rejstřík děl nedostupných na trhu (§ 97f) 

 - procedura sjednávání sazeb odměn (§ 98g) 

 - licencování užití osiřelých děl (§ 103; nad rámec § 37a) 



 Licencování užití osiřelých děl (§ 103) 

 

- osiřelá díla a jiné osiřelé předměty ochrany (záznamy) 

- důsledné vyhledávání 

- licence pro případy nekryté zákonnými licencemi nebo 

tzv. RKS 

- omezené: 

 - časově (max na 5 let s možností obnovy) 

 - prostorově (území ČR) 

- licenční odměna → nositeli práv nebo SFK/SFKino 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Dotazy? 

 

 

 

 

 



 
 

 Děkuji za pozornost. 

 
http://www.mkcr.cz/autorske-pravo/default.htm   

 
adela.faladova@mkcr.cz 

 
osirele.dilo@mkcr.cz  
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