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O B S A H:
215. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
216. Z aÂ k o n, kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ
neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkon
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215
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, a zaÂkon cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:

DosavadnõÂ põÂsmena f) azÏ w) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena e) azÏ v).

Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ

4. V § 3 odst. 2 põÂsmeno e) znõÂ:
¹e) hektarovyÂm vyÂnosem podõÂl mnozÏstvõÂ vinnyÂch
hroznuÊ sklizenyÂch v jednom vinarÏskeÂm roce a plochy vinice, nebo vinic peÏstitele, na nichzÏ byly tyto
vinneÂ hrozny vypeÏstovaÂny, vyjaÂdrÏenyÂ v tunaÂch na
jeden hektar,ª.

CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 321/2004 Sb., o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 179/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb. a zaÂkona cÏ. 444/2005 Sb., se
meÏnõÂ takto:
1. V § 1 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹podmõÂnky
a pozÏadavky v oblasti vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂ, jejichzÏ uÂpravu bezprostrÏedneÏ zaÂvazneÂ prÏedpisyª nahrazujõÂ slovy ¹v naÂvaznosti na prÏõÂmo pouzÏitelnyÂ prÏedpisª
a slova ¹cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie prÏikazujõÂ,
nebo umozÏnÏujõÂ cÏlenskyÂm staÂtuÊm EvropskeÂ unie proveÂst samostatnou uÂpravu podle jejich uvaÂzÏenõÂª se nahrazujõÂ slovy ¹dalsÏõÂ podmõÂnky a pozÏadavky v oblasti
vinohradnictvõÂ a vinarÏstvõÂª.
2. V § 3 odst. 2 põÂsmeno c) vcÏetneÏ poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 17a a 18 znõÂ:
¹c) vinohradem nebo vinicõÂ (daÂle jen ¹viniceª) zemeÏdeÏlsky obhospodarÏovanaÂ puÊda souvisle osaÂzenaÂ
kerÏi vinneÂ reÂvy17a) jednoho peÏstitele o celkoveÂ vyÂmeÏrÏe veÏtsÏõÂ nezÏ 10 aruÊ, jõÂzÏ na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti peÏstitele podaneÂ po 1. lednu 2001 UÂstrÏednõÂmu kontrolnõÂmu a zkusÏebnõÂmu uÂstavu zemeÏdeÏlÂ stav prÏideÏlil nebo
skeÂmu18) (daÂle jen ¹UÂstavª) U
prÏideÏlõÂ registracÏnõÂ cÏõÂslo nebo registracÏnõÂ cÏõÂsla; vinice o celkoveÂ vyÂmeÏrÏe mensÏõÂ nezÏ 10 aruÊ je vinicõÂ,
pouze maÂ-li na zaÂkladeÏ põÂsemneÂ zÏaÂdosti peÏstitele
podaneÂ po 1. lednu 2001 UÂstavem prÏideÏleno registracÏnõÂ cÏõÂslo; vinicõÂ je rovneÏzÏ vinice vyklucÏenaÂ5),
Â stavem udeÏleno praÂvo na opeÏtovk nõÂzÏ nebylo U
nou vyÂsadbu podle § 9,
17a

) § 3i põÂsm. c) zaÂkona cÏ. 252/1997 Sb., o zemeÏdeÏlstvõÂ, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
18
) ZaÂkon cÏ. 147/2002 Sb., o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch
zaÂkonuÊ (zaÂkon o UÂstrÏednõÂm kontrolnõÂm a zkusÏebnõÂm
uÂstavu zemeÏdeÏlskeÂm), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

3. V § 3 odst. 2 se põÂsmeno e) zrusÏuje.

5. V § 3 odst. 2 se põÂsmeno g) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena h) azÏ v) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena g) azÏ u).
6. V § 3 odst. 2 põÂsm. l) se slovo ¹aromatizovaneÂª
nahrazuje slovem ¹aromatickeÂª.
7. V § 3 odst. 2 põÂsmeno p) znõÂ:
¹p) vyÂrobou provaÂdeÏnõÂ technologickyÂch nebo enologickyÂch postupuÊ, nebo osÏetrÏenõÂ do okamzÏiku, kdy
je produkt naplneÏn do obalu urcÏeneÂho spotrÏebiteli, poprÏõÂpadeÏ prodejci,ª.
8. V § 3 odst. 2 põÂsmeno q) znõÂ:
¹q) vyÂrobcem fyzickaÂ nebo praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ vyraÂbõÂ nebo oznacÏuje produkt za uÂcÏelem jeho uvaÂdeÏnõÂ do obeÏhu,ª.
9. V § 3 odst. 2 se doplnÏuje põÂsmeno v), ktereÂ znõÂ:
¹v) malovinarÏem vinohradnõÂk a vinarÏ, kteryÂ peÏstuje
hrozny reÂvy vinneÂ na registrovaneÂ nebo neregistrovaneÂ vinici o vyÂmeÏrÏe nejvyÂsÏe 20 aruÊ a vyraÂbõÂ
z teÏchto hroznuÊ võÂno v mnozÏstvõÂ nejvyÂsÏe 2 000 litruÊ.ª.
10. V § 5 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2,
kteryÂ znõÂ:
¹(2) Vinicemi vhodnyÂmi pro jakostnõÂ võÂna stanoveneÂ oblasti nejsou vinice neobdeÏlaÂvaneÂ, podnozÏoveÂ
nebo urcÏeneÂ pro pokusneÂ uÂcÏely.ª.
DosavadnõÂ odstavec 2 se oznacÏuje jako odstavec 3.
11. Nadpis § 6 znõÂ: ¹HektarovyÂ vyÂnosª.
12. V § 6 odstavec 2 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 21a znõÂ:
¹(2) MajõÂ-li byÂt vinneÂ hrozny pouzÏity k vyÂrobeÏ
jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, nesmõÂ hektarovyÂ vyÂnos21a) z vinice nebo vinic peÏstitele, na nichzÏ byly vypeÏstovaÂny, prÏekrocÏit 14 tun na jeden hektar. Je-li
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v jedneÂ vinici vysaÂzeno võÂce odruÊd, lze hektarovyÂ vyÂnos stanovit pro kazÏdou odruÊdu zvlaÂsÏt'.
21a

) CÏl. 55 odst. 1 põÂsm. f) narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
PrÏõÂloha VI põÂsm. I, bod 1. narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/
/1999.ª.

13. V § 6 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) Pokud bude prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle odstavce 2, lze prÏõÂslusÏneÂ vinneÂ hrozny pouzÏõÂt pouze pro vyÂrobu stolnõÂho võÂna nebo zemskeÂho võÂna, nebo
musõÂ byÂt tyto vinneÂ hrozny uvedeny do obeÏhu pouze
jako vinneÂ hrozny urcÏeneÂ pro vyÂrobu stolnõÂho võÂna,
nebo jako vinneÂ hrozny urcÏeneÂ pro vyÂrobu zemskeÂho
võÂna.ª.
14. V § 6 se odstavec 4 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 4.
15. V § 11 odst. 1 se za slova ¹ZahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ
a ukoncÏenõÂ vyÂroby produktuÊª vklaÂdajõÂ slova ¹ , s vyÂjimkou sklizenyÂch cÏerstvyÂch vinnyÂch hroznuÊ,ª.
16. V § 12 odst. 6 se põÂsmena a), c) a e) vcÏetneÏ
poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 34 zrusÏujõÂ.
DosavadnõÂ põÂsmena b) a d) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a)
a b).
17. V § 12 odst. 9 põÂsm. b) se slova ¹zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem34)ª nahrazujõÂ slovy ¹zvlaÂsÏtnõÂm
praÂvnõÂm prÏedpisem35a)ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 35a znõÂ:
¹35a) VyhlaÂsÏka cÏ. 304/2004 Sb., kterou se stanovõÂ druhy a podmõÂnky pouzÏitõÂ prÏõÂdatnyÂch a pomocnyÂch laÂtek prÏi vyÂrobeÏ
potravin.ª.

18. V § 15 odstavec 3 znõÂ:
¹(3) PrÏi nabõÂzenõÂ cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏeneÂho hroznoveÂho mosÏtu nebo cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏeneÂho hroznoveÂho
mosÏtu nabõÂzeneÂho spotrÏebiteli pod oznacÏenõÂm ¹burcÏaÂkª k prÏõÂmeÂ lidskeÂ spotrÏebeÏ musõÂ byÂt viditelneÏ umõÂsteÏny uÂdaje, zÏe se jednaÂ o cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ
mosÏt nebo ¹burcÏaÂkª a kdo je jeho vyÂrobcem.ª.
19. V § 16 odst. 2 se slovo ¹zvlaÂsÏt'ª zrusÏuje.
20. V § 16 odst. 8 põÂsmeno e) vcÏetneÏ poznaÂmky
pod cÏarou cÏ. 47a znõÂ:
¹e) slovnõÂ vyjaÂdrÏenõÂ obsahu zbytkoveÂho cukru v rozsahu podle prÏedpisu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ47a)
pro oznacÏovaÂnõÂ zbytkoveÂho cukru na etiketaÂch.
47a

) CÏl. 16 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.ª.

21. V § 16 se za odstavec 8 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 9, kteryÂ znõÂ:
¹(9) Ministerstvo zrusÏõÂ uznaÂnõÂ souteÏzÏe nebo vyÂstavy jõÂm vydaneÂ podle odstavce 5, pokud porÏadatel
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souteÏzÏe nebo vyÂstavy nezarucÏõÂ nestrannost souteÏzÏe
nebo vyÂstavy.ª.
DosavadnõÂ odstavce 9 a 10 se oznacÏujõÂ jako odstavce 10
a 11.
22. V § 16 odst. 10 põÂsm. b) se slova ¹postupem
a s uzÏitõÂmª nahrazujõÂ slovy ¹postupem nebo uzÏitõÂmª
a slova ¹konzervacÏnõÂch a prÏõÂdatnyÂchª se nahrazujõÂ
slovy ¹konzervacÏnõÂch anebo prÏõÂdatnyÂchª.
23. V § 16 odstavec 11 znõÂ:
¹(11) ProvaÂdeÏcõÂ praÂvnõÂ prÏedpis stanovõÂ
a) vzor zÏaÂdosti o uznaÂvaÂnõÂ souteÏzÏe nebo vyÂstavy võÂn
podle odstavce 5,
b) uÂdaje, ktereÂ mohou byÂt uvedeny na etiketeÏ produktu, a pozÏadavky, za nichzÏ lze tyto uÂdaje na
etiketeÏ uvaÂdeÏt.ª.
24. Za § 16 se vklaÂdaÂ novyÂ § 16a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 16a
Na etiketeÏ lze uveÂst oznacÏenõÂ ¹Chateauª nebo
¹ChaÃteauª, s doplneÏnõÂm zemeÏpisneÂho oznacÏenõÂ, pokud
vyÂroba oznacÏovaneÂho võÂna probeÏhla ve stavbeÏ takto
oznacÏeneÂ nebo jejõÂm okolõÂ do vzdaÂlenosti neprÏesahujõÂcõÂ
20 km.ª.
25. V § 17 odst. 2 põÂsmeno a) znõÂ:
¹a) bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, ktereÂ jsou vhodneÂ pro vyÂrobu jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, nebo z odruÊd, ktereÂ jsou uvedeny v seznamu odruÊd v provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisu, a splnÏujõÂ pozÏadavky
podle odstavce 4,ª.
26. V § 17 odst. 2 se põÂsmeno b) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena c) azÏ e) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena b)
azÏ d).
27. V § 17 odstavec 3 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 50a znõÂ:
¹(3) Etiketa zemskeÂho võÂna muÊzÏe kromeÏ uÂdajuÊ
podle odstavce 1 daÂle obsahovat naÂzev odruÊdy nebo
odruÊd, a to v souladu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ50a), podõÂl kazÏdeÂ odruÊdy, kteraÂ je na etiketeÏ uvedena, musõÂ byÂt nejmeÂneÏ 15 %, velikost põÂsma naÂzvu
odruÊdy nebo odruÊd musõÂ dosahovat nejvyÂsÏe polovicÏnõÂ
velikosti põÂsma naÂzvu ¹zemskeÂ võÂnoª, naÂzev odruÊdy
nebo odruÊd musõÂ byÂt uveden pouze ve stejneÂm zorneÂm
poli na etiketeÏ spolu s naÂzvem ¹zemskeÂ võÂnoª a oznacÏenõÂ odruÊdy nebo odruÊd na etiketeÏ nesmõÂ byÂt zameÏnitelneÂ s oznacÏenõÂm jakostnõÂho võÂna podle § 18 azÏ 22
nebo võÂna originaÂlnõÂ certifikace podle § 23.
50a

) CÏl. 19 a 20 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.ª.

28. V § 18 odst. 2 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,ª.
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29. V § 18 odst. 2 põÂsm. f) se za slovo ¹jakoª vklaÂdajõÂ slova ¹jakostnõÂ võÂno,ª.
30. V § 18 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) JakostnõÂ võÂno odruÊdoveÂ se vyraÂbõÂ z vinnyÂch
hroznuÊ, rmutu, z hroznoveÂho mosÏtu, z võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na vinici vhodneÂ
pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti nebo smõÂsenõÂm jakostnõÂch võÂn, a to nejvyÂsÏe z 3 odruÊd.ª.
31. V § 18 odstavec 7 znõÂ:
¹(7) Etiketa jakostnõÂho võÂna muÊzÏe kromeÏ uÂdajuÊ
podle odstavce 6 obsahovat
a) naÂzev odruÊdy nebo odruÊd, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ50a),
b) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, pochaÂzejõÂ-li produkty
uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna alesponÏ z 85 % z teÂto vinarÏskeÂ
podoblasti,
c) naÂzev vinarÏskeÂ obce, pochaÂzejõÂ-li produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna alesponÏ z 85 % z teÂto vinarÏskeÂ obce,
d) naÂzev vinicÏnõÂ trateÏ, pochaÂzejõÂ-li produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna alesponÏ z 85 % z teÂto vinicÏnõÂ trateÏ.ª.
32. V § 19 odst. 4 põÂsmena c) azÏ e) vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 53 zneÏjõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,
d) võÂno bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, jejichzÏ puÊvod, cukernatost a hmotnost, poprÏõÂpadeÏ odruÊda
nebo smeÏs odruÊd anebo napadenõÂ usÏlechtilou
plõÂsnõÂ sÏedou Botrytis cinerea P. byly oveÏrÏeny InspekcõÂ; oveÏrÏenõÂ podleÂhaÂ spraÂvnõÂmu poplatku podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu53),
e) võÂno bylo vyrobeno z vinnyÂch hroznuÊ, rmutu
nebo hroznoveÂho mosÏtu, poprÏõÂpadeÏ z võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na vinici
vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti, ktereÂ
splnÏujõÂ pozÏadavky pro jednotlivyÂ druh jakostnõÂho
võÂna s prÏõÂvlastkem nebo smõÂsenõÂm jakostnõÂch võÂn
s prÏõÂvlastkem,
53

) ZaÂkon cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

33. V § 19 se za odstavec 11 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 12, kteryÂ znõÂ:
¹(12) JakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem lze oznacÏit doveÏtkem ¹znaÂmkoveÂª, jestlizÏe bylo zõÂskaÂno ze smeÏsi
vinnyÂch hroznuÊ, rmutu, hroznoveÂho mosÏtu, poprÏõÂpadeÏ
z võÂna vyrobeneÂho z vinnyÂch hroznuÊ sklizenyÂch na
vinici vhodneÂ pro jakostnõÂ võÂno stanoveneÂ oblasti, ktereÂ
splnÏujõÂ pozÏadavky pro jednotlivyÂ druh jakostnõÂho võÂna
s prÏõÂvlastkem, anebo smõÂsenõÂm jakostnõÂch võÂn s prÏõÂvlastkem.ª.
DosavadnõÂ odstavce 12 azÏ 14 se oznacÏujõÂ jako odstavce
13 azÏ 15.
34. V § 19 odstavec 14 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 53a znõÂ:
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¹(14) Etiketa jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem muÊzÏe
kromeÏ uÂdajuÊ podle odstavce 13 obsahovat
a) naÂzev odruÊdy nebo odruÊd, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ50a),
b) rocÏnõÂk sklizneÏ, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ53a),
c) naÂzev vinarÏskeÂ obce, pochaÂzejõÂ-li produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna alesponÏ z 85 % z teÂto vinarÏskeÂ obce,
d) naÂzev vinicÏnõÂ trateÏ, pochaÂzejõÂ-li produkty uzÏiteÂ
k vyÂrobeÏ võÂna alesponÏ z 85 % z teÂto vinicÏnõÂ trateÏ.
53a

) CÏl. 18 narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 753/2002.ª.

35. V § 20 odst. 3 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,ª.
36. V § 20 odst. 6 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,ª.
37. V § 20 odstavec 8 vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 60a znõÂ:
¹(8) Etiketa jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ
oblasti (odstavec 3), peÏstitelskeÂho sektu a aromatickeÂho
jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti (odstavec 6) obsahuje uÂdaje stanoveneÂ prÏedpisy EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ60a).
60a

) PrÏõÂloha cÏ. VIII cÏaÂsti B a D narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/
/1999.ª.

38. V § 21 odst. 2 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,ª.
39. V § 21 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Etiketa jakostnõÂho perliveÂho võÂna muÊzÏe
kromeÏ uÂdajuÊ podle odstavce 3 obsahovat
a) naÂzev odruÊdy nebo odruÊd, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ50a); podõÂl
kazÏdeÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ 15 %,
b) rocÏnõÂk sklizneÏ, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ53a),
c) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, pochaÂzejõÂ-li produkty
uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ podoblasti.ª.
40. V § 22 odst. 2 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) nebyl prÏekrocÏen hektarovyÂ vyÂnos podle § 6
odst. 2,ª.
41. V § 22 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) Etiketa jakostnõÂho likeÂroveÂho võÂna muÊzÏe
kromeÏ uÂdajuÊ podle odstavcuÊ 2 a 3 obsahovat
a) naÂzev odruÊdy nebo odruÊd, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ50a); podõÂl
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nebo prÏõÂrodneÏ identickeÂ aromatickeÂ laÂtky, syntetickaÂ barviva, prÏõÂrodnõÂ nebo prÏõÂrodneÏ identickaÂ barviva, anebo prÏõÂrodnõÂ sladidla, pokud
jejich pouzÏitõÂ nenõÂ povoleno prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ72a) nebo tõÂmto zaÂkonem,
nebo

kazÏdeÂ odruÊdy uvedeneÂ na etiketeÏ musõÂ cÏinit nejmeÂneÏ 15 %,
b) rocÏnõÂk sklizneÏ, za podmõÂnek stanovenyÂch prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ53a),
c) naÂzev vinarÏskeÂ podoblasti, pochaÂzejõÂ-li produkty
uzÏiteÂ k vyÂrobeÏ võÂna vyÂlucÏneÏ z teÂto vinarÏskeÂ podoblasti.ª.

6. nenõÂ vyroben v souladu s povolenyÂmi enologickyÂmi postupy podle prÏedpisuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ72b).

42. V § 23 odst. 1 põÂsm. a) se za slova ¹vyrobeno
naª vklaÂdajõÂ slova ¹stejneÂm neboª.
43. V § 25 se odstavec 4 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavec 5 se oznacÏuje jako odstavec 4.
44. V § 26 odst. 3 põÂsm. c) se slovo ¹vcÏetneÏª nahrazuje slovem ¹poprÏõÂpadeÏª.
45. V § 26 odst. 3 põÂsmeno h) znõÂ:
¹h) pozÏadovaneÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna; u võÂna s prÏõÂvlastkem
druh a cÏõÂslo dokladu, kteryÂm byl oveÏrÏen puÊvod,
cukernatost a hmotnost, poprÏõÂpadeÏ odruÊda nebo
smeÏs odruÊd anebo napadenõÂ usÏlechtilou plõÂsnõÂ sÏedou Botrytis cinerea P. vinnyÂch hroznuÊ, z nichzÏ
bylo võÂno vyrobeno.ª.
46. V § 26 se na konci odstavce 3 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno i), ktereÂ znõÂ:
¹i) obchodnõÂ oznacÏenõÂ võÂna jizÏ drÏõÂve zatrÏõÂdeÏneÂho,
ktereÂ bylo pouzÏito k vyÂrobeÏ võÂna uvedeneÂho v zÏaÂdosti, daÂle jeho sÏarzÏi, mnozÏstvõÂ v litrech a evidencÏnõÂ cÏõÂslo jakosti.ª.
47. V § 27 odstavec 4 vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 72a a 72b znõÂ:
¹(4) Je zakaÂzaÂno uvaÂdeÏt do obeÏhu produkt,
a) u neÏhozÏ
1. jsou prÏekrocÏeny hodnoty obsahu zdravõÂ sÏkodlivyÂch laÂtek stanovenyÂch zvlaÂsÏtnõÂmi praÂvnõÂmi
prÏedpisy35a),
2. nebyly dodrzÏeny pozÏadavky na jakost stanoveneÂ provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem anebo
produkt vykazuje choroby nebo vady,
3. bylo zjisÏteÏno, zÏe se jednaÂ o produkt zdravotneÏ
zaÂvadnyÂ3),
4. nebylo rozhodnuto o jeho zatrÏõÂdeÏnõÂ (§ 23, 26),
podleÂhaÂ-li zatrÏõÂdeÏnõÂ, nebo
5. neodpovõÂdajõÂ hodnoty skutecÏneÂho obsahu alkoholu, nebo celkoveÂho obsahu alkoholu, nebo
hodnoty obsahu bezcukerneÂho extraktu69)
hodnotaÂm zjisÏteÏnyÂm prÏi jeho zatrÏõÂdeÏnõÂ (§ 26),
s prÏihleÂdnutõÂm k odchylkaÂm stanovenyÂm provaÂdeÏcõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem, nebo
b) kteryÂ
1. neodpovõÂdaÂ zatrÏõÂdeÏnõÂ (§ 23, 26),
2. nedoprovaÂzõÂ pruÊvodnõÂ doklad70),
3. je neznaÂmeÂho puÊvodu72),
4. obsahuje sladidla35a),
5. obsahuje syntetickeÂ aromatickeÂ laÂtky, prÏõÂrodnõÂ
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72a

) PrÏõÂloha cÏ. IV narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.
NarÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1601/1991.

72b

) Hlava V a prÏõÂloha cÏ. IV narÏõÂzenõÂ Rady (ES) cÏ. 1493/1999.ª.

48. V § 27 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) Je zakaÂzaÂno nabõÂzet k prodeji võÂna urcÏenaÂ
pro spotrÏebitele spolecÏneÏ s ovocnyÂmi võÂny, vinnyÂmi
naÂpoji, alkoholickyÂmi naÂpoji nebo jinyÂmi naÂpoji, ktereÂ
by mohly zpuÊsobit zaÂmeÏnu s võÂnem, pokud nejsou oddeÏleneÏ umõÂsteÏny a zrÏetelneÏ oznacÏeny.ª.
49. V § 28 odst. 3 veÏteÏ cÏtvrteÂ se cÏõÂslo ¹30ª nahrazuje cÏõÂslem ¹60ª a za slovo ¹dnuÊª se vklaÂdajõÂ slova
¹ , ve zvlaÂsÏt' slozÏityÂch prÏõÂpadech do 90 dnuÊª.
50. V § 30 odst. 1 se slovo ¹povolaÂnõÂª nahrazuje
slovem ¹podnikaÂnõÂª.
51. V § 35 odst. 1 põÂsmeno k) znõÂ:
¹k) penaÂle za neplacenõÂ nebo opozÏdeÏneÂ placenõÂ odvoduÊ stanoveneÂ ve vyÂsÏi 0,1 % denneÏ z dluzÏneÂ
cÏaÂstky ode dne naÂsledujõÂcõÂho po poslednõÂm dni
splatnosti odvodu, nejvyÂsÏe vsÏak do vyÂsÏe dvojnaÂsobku odvodu; penaÂle je peÏstitel nebo vyÂrobce
povinen odveÂst na uÂcÏet Fondu.ª.
52. V § 35 odst. 3 se trÏetõÂ veÏta zrusÏuje.
sÏujõÂ.

53. V § 35 odst. 9 se slova ¹a podporu staÂtuª zru54. § 39 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 39
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch
a podnikajõÂcõÂch fyzickyÂch osob

(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako vyÂrobce nebo jako osoba uvaÂdeÏjõÂcõÂ produkt do
obeÏhu dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) nabõÂdne ke spotrÏebeÏ cÏaÂstecÏneÏ zkvasÏenyÂ hroznovyÂ
mosÏt v rozporu s § 15,
b) oznacÏõÂ produkt v rozporu s § 16 odst. 1,
c) v rozporu s § 16 odst. 2 oznacÏõÂ produkt uÂdajem
poukazujõÂcõÂm na zesõÂlenyÂ uÂcÏinek produktu,
d) uvede na etiketeÏ zemskeÂho võÂna nebo jakostnõÂho
võÂna stanoveneÂ oblasti rocÏnõÂk, anizÏ by byly splneÏny podmõÂnky pro pouzÏitõÂ tohoto oznacÏenõÂ podle § 16 odst. 3,
e) v rozporu s § 16 odst. 4 neuvede v oznacÏenõÂ ja-
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f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

t)
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kostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti obsah zbytkoveÂho
cukru,
uvede na etiketeÏ zõÂskanaÂ oceneÏnõÂ nebo medaile,
ktereÂ nejsou uznaÂny podle § 16 odst. 5,
uvede do obeÏhu võÂno oznacÏeneÂ na etiketeÏ uÂdajem,
zÏe splnÏuje pozÏadavky pro uÂcÏely cõÂrkvõÂ a naÂbozÏenskyÂch spolecÏnostõÂ, anizÏ by byly splneÏny podmõÂnky pro pouzÏitõÂ tohoto oznacÏenõÂ podle § 16
odst. 6,
porusÏõÂ zaÂkaz oznacÏovat jako võÂno naÂpoje uvedeneÂ
v § 16 odst. 10,
uvede do obeÏhu produkt oznacÏenyÂ naÂzvem ¹zemskeÂ võÂnoª, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 17
odst. 2,
uvede na etiketeÏ zemskeÂho võÂna uÂdaje, pro jejichzÏ
uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle § 17
odst. 3,
v rozporu s § 17 odst. 5 uvede v oznacÏenõÂ stolnõÂho
võÂna, s vyÂjimkou zemskeÂho võÂna vyrobeneÂho na
uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, rocÏnõÂk nebo odruÊdu,
oznacÏõÂ zemskeÂ võÂno zemeÏpisnyÂm oznacÏenõÂm v rozporu s § 17 odst. 6,
uvede do obeÏhu produkt oznacÏenyÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ võÂnoª, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle
§ 18 odst. 2, 4 a 5,
neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho võÂna uÂdaje podle § 18
odst. 6 nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, pro jejichzÏ
uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle § 18
odst. 7,
uvede do obeÏhu jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem, ktereÂ
nesplnÏuje pozÏadavky podle § 19 odst. 4,
oznacÏõÂ jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem ¹znaÂmkoveÂª,
acÏkoliv takto oznacÏeneÂ võÂno nesplnÏuje pozÏadavky
podle § 19 odst. 12,
neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho võÂna s prÏõÂvlastkem
uÂdaje podle § 19 odst. 13 nebo uvede na etiketeÏ
uÂdaje, pro jejichzÏ uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle § 19 odst. 14,
uvede do obeÏhu jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 20 odst. 2, nebo jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ oblasti, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 20 odst. 3, nebo peÏstitelskyÂ sekt, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 20
odst. 4, nebo aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno,
ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 20 odst. 5,
anebo aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno stanoveneÂ
oblasti, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 20
odst. 6,
oznacÏõÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ võÂno nebo jakostnõÂ sÏumiveÂ
võÂno stanoveneÂ oblasti nebo aromatickeÂ jakostnõÂ
sÏumiveÂ võÂno anebo aromatickeÂ jakostnõÂ sÏumiveÂ
võÂno stanoveneÂ oblasti, nebo peÏstitelskyÂ sekt naÂzvem v rozporu s § 20 odst. 2 azÏ 6,
neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti, peÏstitelskeÂho sektu nebo aromatickeÂho jakostnõÂho sÏumiveÂho võÂna stanoveneÂ oblasti

u)
v)

w)

x)
y)
z)
aa)

bb)
cc)

dd)
ee)
ff)

gg)
hh)

ii)

jj)
kk)
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uÂdaje podle § 20 odst. 8 nebo uvede na etiketeÏ
uÂdaje, pro jejichzÏ uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle § 20 odst. 7, 9 a 10,
uvede do obeÏhu produkt oznacÏenyÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ perliveÂ võÂnoª, kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky
podle § 21 odst. 2,
neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho perliveÂho võÂna uÂdaje
podle § 21 odst. 3 nebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, pro
jejichzÏ uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle
§ 21 odst. 4,
oznacÏõÂ naÂzvem ¹jakostnõÂ likeÂroveÂ võÂnoª produkt,
kteryÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 22 odst. 2,
nebo neuvede na etiketeÏ jakostnõÂho likeÂroveÂho
võÂna uÂdaje podle § 22 odst. 3 anebo uvede na etiketeÏ uÂdaje, pro jejichzÏ uvedenõÂ nejsou splneÏny
podmõÂnky podle § 22 odst. 4,
uvede do obeÏhu võÂno originaÂlnõÂ certifikace, ktereÂ
nesplnÏuje pozÏadavky podle § 23 odst. 1,
neoznacÏõÂ na etiketeÏ võÂno originaÂlnõÂ certifikace jednõÂm z uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 23 odst. 3,
v rozporu s § 24 odst. 2 oznacÏõÂ jako ¹vinnyÂ naÂpojª
produkt, kteryÂ obsahuje meÂneÏ nezÏ 50 % võÂna,
neoznacÏõÂ odalkoholizovaneÂ võÂno nebo nõÂzkoalkoholickeÂ võÂno naÂzvem podle § 25 odst. 3 nebo na
etiketeÏ uvede uÂdaje, ktereÂ jsou zakaÂzaÂny podle § 25
odst. 4,
v rozporu s § 27 odst. 1 uvede do obeÏhu produkt,
kteryÂ je zdravotneÏ zaÂvadnyÂ,
uvede do obeÏhu produkt, kteryÂ obsahuje prÏidanou
laÂtku v rozporu s § 12 odst. 2, nebo, v rozporu
s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ70), nemaÂ prÏi
prodeji nebo prÏepraveÏ k dispozici pruÊvodnõÂ doklad,
uvede do obeÏhu produkt v rozporu s § 27 odst. 3,
uvede do obeÏhu produkt v rozporu s § 27 odst. 4,
5 a 6,
uvede do obeÏhu produkt, kteryÂ je balen v rozporu
s § 27 odst. 7, nebo jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem,
ktereÂ je plneÏno do jineÂ nezÏ skleneÏneÂ laÂhve o obsahu
do 0,75 litru nebo do laÂhve neuzavrÏeneÂ uznanyÂm
uzaÂveÏrem,
neoznacÏõÂ produkt prÏi skladovaÂnõÂ v naÂdobaÂch nebo
laÂhvõÂch podle § 27 odst. 8,
jako osoba, kteraÂ ze sklizneÏ vinarÏskeÂho roku vyraÂbõÂ võÂno nebo skladuje produkty jineÂ nezÏ võÂno,
neodevzdaÂ prohlaÂsÏenõÂ o produkci podle § 29
odst. 2 a v souladu s § 28 odst. 5,
neodevzdaÂ prohlaÂsÏenõÂ o zaÂsobaÂch hroznoveÂho
mosÏtu, zahusÏteÏneÂho hroznoveÂho mosÏtu, rektifikovaneÂho mosÏtoveÂho koncentraÂtu a võÂna podle § 29
odst. 3 a v souladu s § 28 odst. 5,
porusÏõÂ povinnost stanovenou prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) upravujõÂcõÂm oblast vinohradnictvõÂ, vinarÏstvõÂ nebo obchodu s produkty, nebo
uvede do obeÏhu vinneÂ hrozny sklizeneÂ na vinici
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vysazeneÂ v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23), 24), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo
uvede do obeÏhu produkty vyrobeneÂ z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ.
(2) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako peÏstitel dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) nevede zaÂznamy o osaÂzeneÂ vinicÏnõÂ plosÏe a dosazÏenyÂch hektarovyÂch vyÂnosech podle § 6 odst. 1,
b) v rozporu s § 6 odst. 3 uvede do obeÏhu veÏtsÏõÂ
mnozÏstvõÂ hroznuÊ reÂvy vinneÂ pro vyÂrobu jakostnõÂho võÂna stanoveneÂ oblasti ze sklizneÏ za prÏõÂslusÏnyÂ
vinarÏskyÂ rok, nezÏ cÏinõÂ nejvysÏsÏõÂ hektarovyÂ vyÂnos
peÏstitele,
c) v rozporu s § 6 odst. 4 nepouzÏije vesÏkereÂ mnozÏstvõÂ
sklizneÏ ze vsÏech vinic v prÏõÂslusÏneÂm vinarÏskeÂm roce
pro vyÂrobu stolnõÂho võÂna nebo zemskeÂho võÂna
nebo neuvede vesÏkereÂ mnozÏstvõÂ sklizneÏ do obeÏhu
jako vinneÂ hrozny urcÏeneÂ pro vyÂrobu stolnõÂho
võÂna nebo zemskeÂho võÂna,
d) provede novou vyÂsadbu bez povolenõÂ podle § 8
odst. 2 nebo ji provede v rozporu s prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23),
e) provede opeÏtovnou vyÂsadbu bez udeÏlenõÂ praÂva na
opeÏtovnou vyÂsadbu podle § 9 odst. 1 nebo ji provede v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ24),
f) vyklucÏõÂ vinici bez souhlasu vlastnõÂka podle § 9
odst. 2,
g) prÏevede praÂvo na opeÏtovnou vyÂsadbu v rozporu
s § 9 odst. 6,
h) uvede do obeÏhu vinneÂ hrozny sklizeneÂ na vinici
vysazeneÂ v rozporu s prÏedpisy EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ23), 24), nebo v rozporu s § 8 nebo 9, nebo
uvede do obeÏhu produkty vyrobeneÂ z teÏchto vinnyÂch hroznuÊ,
i) v rozporu s § 28 odst. 3 neoznaÂmõÂ zrusÏenõÂ vinice
nebo neoznaÂmõÂ zmeÏny uÂdajuÊ uvedenyÂch v § 28
odst. 1 anebo nepozÏaÂdaÂ o prÏideÏlenõÂ registracÏnõÂho
cÏõÂsla,
j) neodevzdaÂ prohlaÂsÏenõÂ o sklizni podle § 29 odst. 1
a v souladu s § 28 odst. 5,
k) porusÏõÂ povinnost stanovenou prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) upravujõÂcõÂm oblast vinohradnictvõÂ, vinarÏstvõÂ nebo obchodu s produkty,
l) oznacÏõÂ produkt v rozporu s § 16 odst. 1, nebo
m) uvede do obeÏhu produkt, kteryÂ obsahuje prÏidanou
laÂtku v rozporu s § 12 odst. 2, nebo v rozporu
s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ70) nemaÂ prÏi
prodeji nebo prÏepraveÏ k dispozici pruÊvodnõÂ doklad.
(3) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako vyÂrobce dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neoznaÂmõÂ zahaÂjenõÂ, prÏerusÏenõÂ nebo ukoncÏenõÂ vyÂroby produktuÊ podle § 11 odst. 1 a § 43 odst. 4,
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b) v rozporu s § 11 odst. 2 põÂsm. a) nedodrzÏõÂ pozÏadavky na vyÂrobu, jakost a zdravotnõÂ nezaÂvadnost,
c) neodstranõÂ vedlejsÏõÂ produkty vznikajõÂcõÂ prÏi zpracovaÂnõÂ nebo vyÂrobeÏ produktuÊ podle § 11 odst. 2
põÂsm. b),
d) neoznaÂmõÂ vyÂrobu matolinoveÂho võÂna pro vlastnõÂ
spotrÏebu podle § 11 odst. 2 põÂsm. d),
e) nezajistõÂ soustavnou kontrolu sveÂ produkce nebo
nevede anebo neuchovaÂvaÂ evidenci o teÂto kontrole
podle § 11 odst. 2 põÂsm. e),
f) v rozporu s § 12 odst. 1 pouzÏije neprÏõÂpustneÂ enologickeÂ postupy a osÏetrÏovaÂnõÂ produktu,
g) v rozporu s § 12 odst. 2 prÏidaÂ do produktu jakoukoli laÂtku,
h) neoznaÂmõÂ zvysÏovaÂnõÂ nebo snizÏovaÂnõÂ obsahu kyselin podle § 12 odst. 4,
i) v rozporu s § 12 odst. 5 uchovaÂvaÂ v prostoraÂch
urcÏenyÂch k vyÂrobeÏ, plneÏnõÂ nebo zpracovaÂnõÂ produktu laÂtky, ktereÂ jsou svyÂm slozÏenõÂm vhodneÂ
k tomu, aby byly uzÏity k falsÏovaÂnõÂ produktu,
j) v rozporu s § 12 odst. 6 põÂsm. a) konzervuje jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem chemickyÂmi laÂtkami,
k) v rozporu s § 12 odst. 6 põÂsm. b) skladuje ovocneÂ
võÂno nebo jeho smeÏsi v prostoraÂch, kde se skladuje
võÂno,
l) zvyÂsÏõÂ prÏirozenyÂ obsah alkoholu v rozporu s prÏedpisem EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ38) nebo v rozporu
s § 13 odst. 1 neoznaÂmõÂ zaÂmeÏr zvysÏovaÂnõÂ cukernatosti,
m) sladõÂ võÂno v rozporu s § 14 odst. 1 nebo v rozporu
s § 14 odst. 2 nepodaÂ hlaÂsÏenõÂ o slazenõÂ,
n) vyrobõÂ stolnõÂ võÂno v rozporu s § 17 odst. 1,
o) vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno v rozporu s § 18 odst. 1,
p) vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno s doveÏtkem ¹odruÊdoveÂª nebo
¹znaÂmkoveÂª, acÏkoliv toto võÂno nesplnÏuje pozÏadavky stanoveneÂ v § 18 odst. 2, 4, 5, nebo na etiketeÏ uvede uÂdaje, pro jejichzÏ uvedenõÂ nejsou splneÏny podmõÂnky podle § 18 odst. 6,
q) vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem v rozporu s § 19
odst. 1, 3, 5 azÏ 11,
r) vyrobõÂ jakostnõÂ võÂno s prÏõÂvlastkem v rozporu s pozÏadavky podle § 19 odst. 4,
s) v rozporu s § 19 odst. 15 konzervuje jakostnõÂ võÂno
s prÏõÂvlastkem,
t) vyrobõÂ sÏumiveÂ võÂno v rozporu s § 20 odst. 1,
u) vyrobõÂ perliveÂ võÂno v rozporu s § 21 odst. 1,
v) vyrobõÂ likeÂroveÂ võÂno v rozporu s § 22 odst. 1,
w) vyrobõÂ aromatizovaneÂ võÂno, aromatizovanyÂ vinnyÂ
naÂpoj nebo aromatizovanyÂ koktejl v rozporu s § 24
odst. 1,
x) vyrobõÂ odalkoholizovaneÂ võÂno, ktereÂ nesplnÏuje
pozÏadavky podle § 25 odst. 1, nebo nõÂzkoalkoholickeÂ võÂno, ktereÂ nesplnÏuje pozÏadavky podle § 25
odst. 2, nebo
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y) neuvede v zÏaÂdosti o zatrÏõÂdeÏnõÂ võÂna podle § 26
odst. 3 jizÏ jednou zatrÏõÂdeÏneÂ võÂno.

bitele spocÏõÂvajõÂcõÂ v porusÏovaÂnõÂ neÏkteryÂch praÂv dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ89), muÊzÏe se od ulozÏenõÂ pokuty upustit.

(4) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako prodaÂvajõÂcõÂ dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neumõÂstõÂ viditelneÏ prÏi prodeji sudoveÂho võÂna uÂdaje
podle § 16 odst. 8,
b) v rozporu s § 27 odst. 5 nabõÂzõÂ k prodeji võÂna
urcÏenaÂ pro spotrÏebitele spolecÏneÏ s ovocnyÂmi võÂny,
vinnyÂmi naÂpoji, alkoholickyÂmi naÂpoji nebo jinyÂmi
naÂpoji, ktereÂ mohou nebo by mohly zpuÊsobit zaÂmeÏnu s võÂnem, pokud nejsou oddeÏleneÏ umõÂsteÏny
a zrÏetelneÏ oznacÏeny, nebo
c) v rozporu s § 27 odst. 9 smõÂsõÂ prÏi prodeji rozleÂvaneÂho võÂna võÂno z nacÏatyÂch laÂhvõÂ nebo võÂno smõÂsõÂ ve
vinnyÂ strÏik anebo s jinyÂm nealkoholickyÂm naÂpojem v neprÏõÂtomnosti kupujõÂcõÂho nebo neotevrÏe
võÂno v obalu urcÏeneÂm pro spotrÏebitele prÏed kupujõÂcõÂm.

(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 2 let ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 5 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.

(5) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
jako osoba, kteraÂ vlastnõÂ, drzÏõÂ nebo zprostrÏedkovaÂvaÂ
produkt za uÂcÏelem vyÂkonu sveÂho podnikaÂnõÂ nebo k obchodnõÂm uÂcÏeluÊm, dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
nevede evidencÏnõÂ knihy, nebo je neprÏedlozÏõÂ na zÏaÂdost
orgaÂnu dozoru podle § 30 odst. 1 a 2.
(6) Za spraÂvnõÂ delikt se ulozÏõÂ pokuta do
a) 3 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a), c), d), e), f), j), k), y), odstavce
2 põÂsm. f) a g) a odstavce 3 põÂsm. l) a m),
b) 4 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. g) a gg), odstavce 2 põÂsm. b) a c),
odstavce 3 põÂsm. a) a odstavce 4 põÂsm. a), b) a c),
c) 5 000 000 KcÏ, jde-li o spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. b), h), i), l), m), n), o), p), q), r),
s), t), u), v), w), x), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff),
hh), ii), jj) a kk), odstavce 2 põÂsm. a), d), e), h), i),
j), k), l) a m), odstavce 3 põÂsm. b), c), d), e), f), g),
h), i), j), k), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x), y)
a odstavce 5.ª.
55. § 40 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod cÏarou
cÏ. 89 azÏ 91 znõÂ:
¹§ 40
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂsÏe pokuty praÂvnickeÂ osobeÏ se prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke
zpuÊsobu jeho spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a okolnostem,
za nichzÏ byl spraÂvnõÂ delikt spaÂchaÂn. V prÏõÂpadeÏ, kdy
dosÏlo k naÂpraveÏ protipraÂvnõÂho stavu v souladu s ulozÏenyÂm opatrÏenõÂm19) nebo bezprostrÏedneÏ poteÂ, kdy bylo
zjisÏteÏno porusÏenõÂ povinnosti a nejednalo se o produkt
jinyÂ nezÏ zdravotneÏ nezaÂvadnyÂ nebo o klamaÂnõÂ spotrÏe-

(4) SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch osob podle § 39
odst. 1 azÏ 5 projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni UÂstav nebo Inspekce v rozsahu sveÂ puÊsobnosti podle tohoto
zaÂkona a zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu18), 19). O odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ UÂstavu rozhoduje ministerstvo a o odvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ Inspekce rozhoduje
uÂstrÏednõÂ inspektoraÂt Inspekce.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby90) nebo v prÏõÂmeÂ souvislosti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) Pokuta je splatnaÂ do 30 dnuÊ ode dne, kdy
rozhodnutõÂ o jejõÂm ulozÏenõÂ nabylo praÂvnõÂ moci.
(7) Pokuty vybõÂraÂ orgaÂn, kteryÂ je ulozÏil, a vymaÂhaÂ
je prÏõÂslusÏnyÂ celnõÂ uÂrÏad91). PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem
staÂtnõÂho rozpocÏtu.
89

) § 8 odst. 2 zaÂkona cÏ. 634/1992 Sb., o ochraneÏ spotrÏebitele,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.

90

) § 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

91

56. § 41 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 41
Vztah ke spraÂvnõÂmu rÏaÂdu
Na postupy podle tohoto zaÂkona se vztahuje
spraÂvnõÂ rÏaÂd, nenõÂ-li tõÂmto zaÂkonem stanoveno jinak.ª.
57. V § 42 odst. 1 se slova ¹§ 6 odst. 5ª nahrazujõÂ
slovy ¹§ 6 odst. 4ª a slova ¹§ 16 odst. 10ª se nahrazujõÂ
slovy ¹§ 16 odst. 11ª.
58. V § 43 se odstavec 5 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 6 a 7 se oznacÏujõÂ jako odstavce 5
a 6.
59. V § 43 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Na malovinarÏe se nevztahujõÂ povinnosti podle § 29 zaÂkona a daÂle nemusõÂ veÂst evidencÏnõÂ knihy,
pokud nevyraÂbõÂ jakostnõÂ võÂna, võÂna originaÂlnõÂ certifikace nebo jakostnõÂ võÂna s prÏõÂvlastkem.ª.
60. PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 321/2004 Sb. znõÂ:

CÏaÂstka 72

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 2006

Strana 2705

¹PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 321/2004 Sb.

CÏaÂstka 72

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 215 / 2006

Strana 2706
CÏl. II
PrÏechodneÂ ustanovenõÂ

Ï õÂzenõÂ zahaÂjenaÂ a pravomocneÏ neskoncÏenaÂ ke dni
R
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona se dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o spraÂvnõÂch poplatcõÂch
CÏl. III
PrÏõÂloha SazebnõÂk zaÂkona cÏ. 634/2004 Sb., o spraÂvnõÂch poplatcõÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 217/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 228/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 361/2005 Sb., zaÂkona
cÏ. 444/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 545/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 553/
/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 48/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 56/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 57/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 81/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 109/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 112/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 130/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 136/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 138/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 161/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 179/2006 Sb.
a zaÂkona cÏ. 186/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V polozÏce 77 se za põÂsmeno c) doplnÏuje põÂsmeno d), ktereÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 46a znõÂ:
¹d) vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ praÂva na novou vyÂsadbu nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ praÂva na vyÂsadbu
KcÏ 1
z rezervy46a) za kazÏdyÂch zapocÏatyÂch 10 m2
46a

) CÏl. 5 odst. 3 põÂsm. a) narÏõÂzenõÂ Rady ES cÏ. 1493/1999.ª.

2. V polozÏce 77 se dosavadnõÂ text pod slovy
¹PrÏedmeÏtem poplatku nenõÂª oznacÏuje jako bod 1 a doplnÏuje se bod 2, kteryÂ vcÏetneÏ poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 46b znõÂ:
¹2. VydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ praÂva na novou vyÂsadbu nebo vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o udeÏlenõÂ praÂva na
vyÂsadbu z rezervy46a) mladyÂm zemeÏdeÏlcuÊm46b).
46b

) CÏl. 12 odst. 1 põÂsm. b) narÏõÂzenõÂ Komise (ES) cÏ. 1227/2000.ª.

Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
UÂCÏINNOST
CÏl. IV
Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. cÏervence
2006, s vyÂjimkou cÏaÂsti druheÂ, kteraÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti
dnem jeho vyhlaÂsÏenõÂ.
v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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216
Â K ON
ZA
ze dne 25. dubna 2006,
kteryÂm se meÏnõÂ zaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ,
a neÏktereÂ dalsÏõÂ zaÂkony
Parlament se usnesl na tomto zaÂkoneÏ CÏeskeÂ republiky:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
ZmeÏna autorskeÂho zaÂkona
CÏl. I
ZaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 81/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 61/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 186/
/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 1 uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ se za slovo ¹zaÂkonª vklaÂdajõÂ slova ¹zapracovaÂvaÂ prÏõÂslusÏneÂ prÏedpisy
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ1) aª a v põÂsmenu a) se za
slovo ¹jehoª vklaÂdaÂ slovo ¹autorskeÂmuª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 znõÂ:
¹1) SmeÏrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. kveÏtna 1991 o praÂvnõÂ
ochraneÏ pocÏõÂtacÏovyÂch programuÊ.
SmeÏrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992
o praÂvu na pronaÂjem a puÊjcÏovaÂnõÂ a o neÏkteryÂch praÂvech
v oblasti dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm, v platneÂm zneÏnõÂ.
SmeÏrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. zaÂrÏõÂ 1993 o koordinaci urcÏityÂch prÏedpisuÊ tyÂkajõÂcõÂch se praÂva autorskeÂho a praÂv
s nõÂm souvisejõÂcõÂch prÏi druzÏicoveÂm vysõÂlaÂnõÂ a kabeloveÂm
prÏenosu.
SmeÏrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. rÏõÂjna 1993 o harmonizaci doby ochrany praÂva autorskeÂho a urcÏityÂch praÂv s nõÂm
souvisejõÂcõÂch, v platneÂm zneÏnõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne
11. brÏezna 1996 o praÂvnõÂ ochraneÏ databaÂzõÂ.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/29/ES ze
dne 22. kveÏtna 2001 o harmonizaci urcÏityÂch aspektuÊ praÂva
autorskeÂho a praÂv s nõÂm souvisejõÂcõÂch v informacÏnõÂ spolecÏnosti.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2001/84/ES ze
dne 27. zaÂrÏõÂ 2001 o praÂvu na opeÏtnyÂ prodej ve prospeÏch
autora originaÂlu umeÏleckeÂho dõÂla.
SmeÏrnice EvropskeÂho parlamentu a Rady 2004/48/ES ze
dne 29. dubna 2004 o dodrzÏovaÂnõÂ praÂv dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1 se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 1a, a to vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.

2. V § 1 põÂsm. b) bodeÏ 4 se slovo ¹puÊvodnõÂmuª
zrusÏuje.
3. Nadpis § 2 znõÂ: ¹AutorskeÂ dõÂloª.
4. V § 2 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) Za dõÂlo se povazÏuje teÂzÏ pocÏõÂtacÏovyÂ program,
je-li puÊvodnõÂ v tom smyslu, zÏe je autorovyÂm vlastnõÂm
dusÏevnõÂm vyÂtvorem. DatabaÂze, kteraÂ je zpuÊsobem vyÂbeÏru nebo usporÏaÂdaÂnõÂm obsahu autorovyÂm vlastnõÂm
dusÏevnõÂm vyÂtvorem a jejõÂzÏ soucÏaÂsti jsou systematicky
nebo metodicky usporÏaÂdaÂny a jednotliveÏ zprÏõÂstupneÏny
elektronicky cÏi jinyÂm zpuÊsobem, je dõÂlem soubornyÂm.
JinaÂ kriteÂria pro stanovenõÂ zpuÊsobilosti pocÏõÂtacÏoveÂho
programu a databaÂze k ochraneÏ se neuplatnÏujõÂ. Fotografie a dõÂlo vyjaÂdrÏeneÂ postupem podobnyÂm fotografii,
ktereÂ jsou puÊvodnõÂ ve smyslu veÏty prvnõÂ, jsou chraÂneÏny
jako dõÂlo fotografickeÂ.ª.
5. V § 2 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) SbornõÂk, jako je cÏasopis, encyklopedie, antologie, paÂsmo, vyÂstava nebo jinyÂ soubor nezaÂvislyÂch deÏl
nebo jinyÂch prvkuÊ, kteryÂ zpuÊsobem vyÂbeÏru nebo usporÏaÂdaÂnõÂm obsahu splnÏuje podmõÂnky podle odstavce 1, je
dõÂlem soubornyÂm.ª.
6. V § 3 se na konci põÂsmene b) cÏaÂrka nahrazuje
tecÏkou a põÂsmeno c) se zrusÏuje.
7. V § 5 odst. 2 se slova ¹jako celkuª zrusÏujõÂ.
8. V § 9 odst. 4 se slova ¹zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho
prÏedpisu nebo z tohotoª zrusÏujõÂ.
9. V § 9 se odstavec 5 zrusÏuje.
10. V § 11 odst. 2 se za slova ¹prÏi zverÏejneÏnõÂª
vklaÂdajõÂ slova ¹a dalsÏõÂm uzÏitõÂª a na konci textu odstavce se doplnÏujõÂ slova ¹ , je-li uvedenõÂ autorstvõÂ prÏi
takoveÂm uzÏitõÂ obvykleÂª.
11. V § 11 odst. 5 se za slova ¹jeho hodnotu aª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , je-li to obvykleÂ,ª.
12. V § 12 odst. 1 se za slova ¹sveÂ dõÂlo uzÏõÂtª vklaÂdajõÂ slova ¹v puÊvodnõÂ nebo jinyÂm zpracovaneÂ cÏi jinak
zmeÏneÏneÂ podobeÏ, samostatneÏ nebo v souboru anebo ve
spojenõÂ s jinyÂm dõÂlem cÏi prvkyª.
13. V § 12 se na konci odstavce 5 doplnÏuje veÏta
¹DõÂlo lze uzÏõÂt i jinyÂm zpuÊsobem nezÏ zpuÊsoby uvedenyÂmi v odstavci 4.ª.
14. V § 13 odst. 1 se za slova ¹rozmnozÏenin dõÂlaª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jeho cÏaÂstiª a slova ¹ , za uÂcÏelem

Strana 2708

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 216 / 2006

zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ dõÂla prostrÏednictvõÂm teÏchto rozmnozÏeninª se zrusÏujõÂ.
15. V § 14 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) PrvnõÂm prodejem nebo jinyÂm prvnõÂm prÏevodem vlastnickeÂho praÂva k originaÂlu nebo k rozmnozÏenineÏ dõÂla v hmotneÂ podobeÏ, kteryÂ byl uskutecÏneÏn autorem nebo s jeho souhlasem na uÂzemõÂ cÏlenskeÂho staÂtu
EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo jineÂ smluvnõÂ strany Dohody o EvropskeÂm hospodaÂrÏskeÂm prostoru, je ve
vztahu k takoveÂmu originaÂlu nebo rozmnozÏenineÏ dõÂla
praÂvo autora na rozsÏirÏovaÂnõÂ pro uÂzemõÂ EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ a ostatnõÂch smluvnõÂch stran Dohody
o EvropskeÂm hospodaÂrÏskeÂm prostoru vycÏerpaÂno;
praÂvo na pronaÂjem dõÂla a praÂvo na puÊjcÏovaÂnõÂ dõÂla zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno.ª.
16. V § 15 se za slova ¹zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ dõÂlaª vklaÂdajõÂ slova ¹ve hmotneÂ podobeÏª a slova ¹k docÏasneÂ
osobnõÂ potrÏebeÏª se nahrazujõÂ slovy ¹na dobu urcÏitouª.
17. V § 16 se za slova ¹zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ dõÂlaª vklaÂdajõÂ slova ¹ve hmotneÂ podobeÏª a slova ¹k docÏasneÂ
osobnõÂ potrÏebeÏª se nahrazujõÂ slovy ¹na dobu urcÏitouª.
18. V § 17 se veÏta poslednõÂ zrusÏuje.
19. V § 18 odst. 2 se za slova ¹takeÂ zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ
dõÂlaª vklaÂdaÂ slovo ¹verÏejnostiª.
20. V § 18 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) SdeÏlovaÂnõÂm dõÂla verÏejnosti podle odstavcuÊ 1
a 2 nedochaÂzõÂ k vycÏerpaÂnõÂ praÂva autora na sdeÏlovaÂnõÂ
dõÂla verÏejnosti.ª.
21. V § 21 odstavce 2 a 3 zneÏjõÂ:
¹(2) DruzÏicõÂ se v tomto zaÂkoneÏ rozumõÂ druzÏice
pracujõÂcõÂ na frekvencÏnõÂch paÂsmech, kteraÂ jsou
a) podle zvlaÂsÏtnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ upravujõÂcõÂch
telekomunikace vyhrazena pro vysõÂlaÂnõÂ signaÂluÊ
prÏijõÂmanyÂch verÏejnostõÂ, nebo
b) vyhrazena pro uzavrÏenou komunikaci z jednoho
bodu do druheÂho, pokud jsou okolnosti, za kteryÂch dochaÂzõÂ k individuaÂlnõÂmu prÏõÂjmu signaÂlu,
srovnatelneÂ s okolnostmi podle põÂsmene a).
(3) VysõÂlaÂnõÂm pomocõÂ druzÏice podle odstavce 1 se
rozumõÂ uvaÂdeÏnõÂ signaÂluÊ nesoucõÂch zvuky nebo obrazy
a zvuky nebo jejich vyjaÂdrÏenõÂ urcÏenyÂch k prÏõÂjmu verÏejnostõÂ na neprÏerusÏenyÂ sdeÏlovacõÂ rÏeteÏz smeÏrem na druzÏici a od nõÂ zpeÏt k zemi pod vedenõÂm vysõÂlatele a na
jeho odpoveÏdnost. Jsou-li signaÂly, ktereÂ nesou znaky,
zvuky nebo obrazy, zakoÂdovaÂny, jde o vysõÂlaÂnõÂ dõÂla
podle odstavce 1, jestlizÏe jsou vysõÂlatelem nebo s jeho
souhlasem poskytnuty prostrÏedky k odkoÂdovaÂnõÂ.ª.
22. V § 21 odstavce 5 azÏ 7 zneÏjõÂ:
¹(5) VysõÂlaÂnõÂ dõÂla pomocõÂ druzÏice se uskutecÏnÏuje
na uÂzemõÂ toho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo jineÂ smluvnõÂ strany Dohody o EvropskeÂm
hospodaÂrÏskeÂm prostoru, kde jsou signaÂly nesoucõÂ
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zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaÂdrÏenõÂ
urcÏeneÂ k prÏõÂjmu verÏejnostõÂ uvedeny pod vedenõÂm vysõÂlatele a na jeho odpoveÏdnost na neprÏerusÏenyÂ sdeÏlovacõÂ rÏeteÏz smeÏrem na druzÏici a od nõÂ zpeÏt k zemi.
(6) Pokud se vysõÂlaÂnõÂ pomocõÂ druzÏice uskutecÏnÏuje
na uÂzemõÂ takoveÂho staÂtu, kteryÂ neposkytuje uÂrovenÏ
ochrany autorskeÂho praÂva alesponÏ srovnatelnou
s ochranou podle tohoto zaÂkona, povazÏuje se vysõÂlaÂnõÂ
pomocõÂ druzÏice za uskutecÏneÏneÂ na uÂzemõÂ toho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ nebo jineÂ smluvnõÂ
strany Dohody o EvropskeÂm hospodaÂrÏskeÂm prostoru,
kde
a) je umõÂsteÏna stanice, ze ktereÂ jsou signaÂly nesoucõÂ
zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaÂdrÏenõÂ
urcÏeneÂ k prÏõÂjmu verÏejnostõÂ prÏenaÂsÏeny na druzÏici,
nebo
b) je usazen vysõÂlatel, jestlizÏe nejsou daÂny skutecÏnosti uvedeneÂ v põÂsmenu a).
PraÂvo k vysõÂlaÂnõÂ pomocõÂ druzÏice lze uplatnit vuÊcÏi
osobeÏ, kteraÂ provozuje stanici podle põÂsmene a), nebo
vuÊcÏi vysõÂlateli podle põÂsmene b).
(7) Pokud jsou signaÂly nesoucõÂ zvuky nebo obrazy a zvuky nebo jejich vyjaÂdrÏenõÂ urcÏeneÂ k prÏõÂjmu
verÏejnostõÂ uvedeny na sdeÏlovacõÂ rÏeteÏz smeÏrem na druzÏici a od nõÂ zpeÏt k zemi na uÂzemõÂ takoveÂho staÂtu, kteryÂ
neposkytuje uÂrovenÏ ochrany autorskeÂho praÂva alesponÏ
srovnatelnou s ochranou podle tohoto zaÂkona, a zaÂrovenÏ stanice, ze ktereÂ je prÏenos uskutecÏnÏovaÂn, nenõÂ na
uÂzemõÂ jineÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ,
vysõÂlaÂnõÂ dõÂla pomocõÂ druzÏice se povazÏuje za uskutecÏneÏneÂ na uÂzemõÂ takoveÂho cÏlenskeÂho staÂtu EvropskyÂch
spolecÏenstvõÂ, kde maÂ umõÂsteÏny sveÂ rÏõÂdõÂcõÂ orgaÂny vysõÂlatel, na jehozÏ podneÏt se vysõÂlaÂnõÂ uskutecÏnÏuje. PraÂva
podle tohoto zaÂkona lze pak uplatnit vuÊcÏi takoveÂmu
vysõÂlateli.ª.
23. V § 22 odst. 2 se za slova ¹§ 21 odst. 3ª vklaÂdajõÂ slova ¹veÏty druheÂª.
24. V § 22 odst. 3 se za slovo ¹nezakoÂdovaneÂhoª
vklaÂdaÂ slovo ¹analogoveÂhoª, slovo ¹obchodneÏª se zrusÏuje a na konci textu odstavce se doplnÏujõÂ slova ¹za
uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo
obchodnõÂho prospeÏchuª.
25. § 24 a 25 vcÏetneÏ nadpisuÊ zneÏjõÂ:
¹§ 24
PraÂvo na odmeÏnu prÏi opeÏtneÂm prodeji
originaÂlu dõÂla umeÏleckeÂho
(1) Je-li originaÂl dõÂla umeÏleckeÂho, kteryÂ jeho autor prÏevedl do vlastnictvõÂ jineÂ osoby, daÂle prodaÂvaÂn za
kupnõÂ cenu, kteraÂ cÏinõÂ 1 500 EUR a võÂce, a jestlizÏe se
takoveÂho prodeje jako prodaÂvajõÂcõÂ, kupujõÂcõÂ nebo zprostrÏedkovatel uÂcÏastnõÂ provozovatel galerie, drazÏebnõÂk
nebo jinaÂ osoba, kteraÂ soustavneÏ obchoduje s umeÏleckyÂmi dõÂly (daÂle jen ¹obchodnõÂkª), maÂ autor v souvis-
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losti s kazÏdyÂm opeÏtnyÂm (dalsÏõÂm) prodejem dõÂla praÂvo
na odmeÏnu stanovenou v prÏõÂloze k tomuto zaÂkonu.

vovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin na papõÂr nebo podobnyÂ podklad, anebo

(2) Osobou povinnou platit odmeÏnu podle odstavce 1 prÏõÂslusÏneÂmu kolektivnõÂmu spraÂvci jsou prodaÂvajõÂcõÂ a obchodnõÂk spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ. KolektivnõÂ
spraÂvce je povinen umozÏnit povinnyÂm osobaÂm nahlõÂzÏet do rejstrÏõÂku podle § 100 odst. 1 põÂsm. e).

b) pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby (§ 30) na podkladeÏ zvukoveÂho, zvukoveÏ obrazoveÂho nebo jineÂho zaÂznamu cÏi rozhlasoveÂho nebo televiznõÂho
vysõÂlaÂnõÂ jejich prÏenesenõÂm pomocõÂ prÏõÂstroje na nenahraneÂ nosicÏe zaÂznamu,
maÂ autor praÂvo na odmeÏnu v souvislosti s takovyÂm
rozmnozÏovaÂnõÂm dõÂla.

(3) OriginaÂlem dõÂla umeÏleckeÂho podle odstavce 1
se rozumõÂ vyÂtvarneÂ dõÂlo, zejmeÂna obraz, kresba, malba,
kolaÂzÏ, socha, rytina, litografie cÏi jinaÂ grafika, fotografie,
tapiserie, keramika, sklo a autorskyÂ sÏperk, a to za prÏedpokladu, zÏe jsou zhotoveny samotnyÂm umeÏlcem nebo
jde o rozmnozÏeniny, ktereÂ se povazÏujõÂ za originaÂl umeÏleckeÂho dõÂla. RozmnozÏeninami, ktereÂ se povazÏujõÂ za
originaÂl umeÏleckeÂho dõÂla, jsou takoveÂ rozmnozÏeniny,
ktereÂ byly zhotoveny v omezeneÂm pocÏtu samotnyÂm
autorem nebo pod jeho vedenõÂm a jsou ocÏõÂslovaÂny, podepsaÂny nebo umeÏlcem jinak rÏaÂdneÏ prohlaÂsÏeny za
praveÂ. PraÂvo na odmeÏnu podle odstavce 1 se nevztahuje na dõÂla architektonickaÂ vyjaÂdrÏenaÂ stavbou, dõÂla
uzÏiteÂho umeÏnõÂ, nesplnÏujõÂ-li znaky originaÂlu umeÏleckeÂho dõÂla, a rukopisy skladateluÊ a spisovateluÊ.
(4) PraÂvo na odmeÏnu podle odstavce 1 se nevztahuje na prvnõÂ opeÏtnyÂ prodej, pokud prodaÂvajõÂcõÂ zõÂskal
originaÂl umeÏleckeÂho dõÂla prÏõÂmo od autora meÂneÏ nezÏ
trÏi roky prÏed takovyÂm opeÏtnyÂm prodejem a kupnõÂ
cena originaÂlu dõÂla prÏi opeÏtneÂm prodeji neprÏesahuje
10 000 EUR.
(5) Pro uÂcÏely uplatneÏnõÂ praÂva podle odstavce 1 a vyÂpocÏtu prÏõÂslusÏneÂ odmeÏny se kupnõÂ cenou rozumõÂ cena bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty.
(6) Autor a kolektivnõÂ spraÂvce majõÂ praÂvo na jakoukoli informaci od obchodnõÂka, kteraÂ je nezbytnaÂ
pro zajisÏteÏnõÂ platby odmeÏny podle odstavce 1, a to
po dobu trÏõÂ let od uskutecÏneÏnõÂ prodeje. ObchodnõÂk,
kteryÂ se podle odstavce 1 uÂcÏastnõÂ prodeje originaÂlu dõÂla
umeÏleckeÂho, je povinen oznaÂmit takovyÂ prodej prÏõÂslusÏneÂmu kolektivnõÂmu spraÂvci nejpozdeÏji do konce meÏsõÂce ledna kalendaÂrÏnõÂho roku naÂsledujõÂcõÂho po roce,
v neÏmzÏ se prodej uskutecÏnil. OznaÂmenõÂ podle prÏedchaÂzejõÂcõÂ veÏty musõÂ obsahovat specifikaci prodanyÂch
originaÂluÊ umeÏleckyÂch deÏl a informaci o skutecÏneÂ prodejnõÂ ceneÏ. OdmeÏna je splatnaÂ na zaÂkladeÏ vyuÂcÏtovaÂnõÂ
kolektivnõÂho spraÂvce ve lhuÊteÏ, kteraÂ nesmõÂ byÂt kratsÏõÂ
nezÏ 30 dnuÊ, nedohodnou-li se kolektivnõÂ spraÂvce a obchodnõÂk jinak.
§ 25
PraÂvo na odmeÏnu v souvislosti s rozmnozÏovaÂnõÂm
dõÂla pro osobnõÂ potrÏebu a vlastnõÂ vnitrÏnõÂ potrÏebu
(1) U zverÏejneÏnyÂch deÏl, kteraÂ lze rozmnozÏovat
a) pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby cÏi vlastnõÂ
vnitrÏnõÂ potrÏebu praÂvnickeÂ osoby cÏi podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osoby (§ 30 a 30a) pomocõÂ prÏõÂstroje k zhoto-

(2) Osobou povinnou platit prÏõÂslusÏneÂmu kolektivnõÂmu spraÂvci odmeÏnu podle odstavce 1 je
a) vyÂrobce prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ rozmnozÏenin zaÂznamuÊ, dovozce teÏchto prÏõÂstrojuÊ ze trÏetõÂch zemõÂ
(daÂle jen ¹dovozceª) nebo prÏõÂjemce teÏchto prÏõÂstrojuÊ z cÏlenskyÂch staÂtuÊ EvropskyÂch spolecÏenstvõÂ
(daÂle jen ¹prÏõÂjemceª),
b) vyÂrobce, dovozce nebo prÏõÂjemce prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin,
c) vyÂrobce, dovozce nebo prÏõÂjemce nenahranyÂch nosicÏuÊ zaÂznamuÊ,
d) dopravce nebo zasõÂlatel namõÂsto osoby povinneÂ
podle põÂsmen a) azÏ c), pokud na põÂsemnou vyÂzvu
prÏõÂslusÏneÂho kolektivnõÂho spraÂvce bez zbytecÏneÂho
odkladu nesdeÏlõÂ uÂdaje potrÏebneÂ pro urcÏenõÂ totozÏnosti dovozce, prÏõÂjemce nebo vyÂrobce,
e) poskytovatel rozmnozÏovacõÂch sluzÏeb za uÂplatu,
pokud jde o tiskoveÂ rozmnozÏeniny (§ 30a); poskytovatelem rozmnozÏovacõÂch sluzÏeb za uÂplatu je
i ten, kdo za uÂplatu zprÏõÂstupnõÂ prÏõÂstroj k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin.
(3) OdmeÏna, kterou jsou povinny platit osoby
podle odstavce 2 põÂsm. a) azÏ d) v souvislosti s rozmnozÏovaÂnõÂm dõÂla pro osobnõÂ potrÏebu, prÏõÂslusÏõÂ autorovi prÏi
dovozu, prÏijetõÂ nebo prÏi prvnõÂm prodeji
a) prÏõÂstroje k zhotovovaÂnõÂ rozmnozÏenin zaÂznamuÊ,
b) prÏõÂstroje k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin,
c) nenahranyÂch nosicÏuÊ zaÂznamuÊ.
(4) OdmeÏna, kterou je povinna platit osoba podle
odstavce 2 põÂsm. b), prÏõÂslusÏõÂ v zaÂvislosti na pravdeÏpodobneÂm pocÏtu prÏõÂstrojuÊ urcÏenyÂch k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin deÏl podle § 30a. Pro vyÂpocÏet vyÂsÏe
odmeÏny z prÏõÂstrojuÊ urcÏenyÂch k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch
rozmnozÏenin deÏl se pravdeÏpodobnyÂ pocÏet teÏchto prÏõÂstrojuÊ stanovõÂ na 20 %. OdmeÏna se stanovõÂ z pruÊmeÏrneÂ
ceny prÏõÂstroje bez daneÏ z prÏidaneÂ hodnoty.
(5) OdmeÏna, kterou je povinna platit osoba podle
odstavce 2 põÂsm. e), prÏõÂslusÏõÂ v zaÂvislosti na pravdeÏpodobneÂm pocÏtu zhotovenyÂch tiskovyÂch rozmnozÏenin
deÏl podle § 30a. Pro vyÂpocÏet vyÂsÏe odmeÏny ze zhotovenyÂch tiskovyÂch rozmnozÏenin deÏl se pouzÏijõÂ pravidla
stanovenaÂ v bodech 6 a 7 prÏõÂlohy k tomuto zaÂkonu.
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(6) Osoby uvedeneÂ v odstavci 2 jsou povinny
prÏedklaÂdat prÏõÂslusÏneÂmu kolektivnõÂmu spraÂvci, vzÏdy
souhrnneÏ za kalendaÂrÏnõÂ pololetõÂ, nejpozdeÏji vsÏak do
konce naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce, informace
o skutecÏnostech rozhodnyÂch pro vyÂsÏi odmeÏny, zejmeÂna o druhu a pocÏtu prodanyÂch, dovezenyÂch nebo
prÏijatyÂch prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ rozmnozÏenin zaÂznamuÊ, prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin a nenahranyÂch nosicÏuÊ zaÂznamuÊ, jakozÏ i o celkoveÂm
pocÏtu tiskovyÂch rozmnozÏenin zhotovenyÂch na prÏõÂstrojõÂch pro poskytovaÂnõÂ rozmnozÏovacõÂch sluzÏeb za
uÂplatu.
(7) Ministerstvo kultury (daÂle jen ¹ministerstvoª)
stanovõÂ vyhlaÂsÏkou typy prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ tiskovyÂch rozmnozÏenin a typy nenahranyÂch nosicÏuÊ zaÂznamuÊ, z nichzÏ se platõÂ odmeÏna podle odstavce 1, a vyÂsÏi
pausÏaÂlnõÂ odmeÏny podle typu prÏõÂstroje k zhotovovaÂnõÂ
tiskovyÂch rozmnozÏenin a typu nenahraneÂho nosicÏe zaÂznamuÊ. VyhlaÂsÏkou daÂle stanovõÂ typy prÏõÂstrojuÊ k zhotovovaÂnõÂ rozmnozÏenin zaÂznamuÊ, z nichzÏ se platõÂ odmeÏna
podle odstavce 1; vyÂsÏe teÂto odmeÏny je stanovena v prÏõÂloze k tomuto zaÂkonu.
(8) OdmeÏna se neplatõÂ v prÏõÂpadeÏ vyÂvozu nebo
odeslaÂnõÂ prÏõÂstrojuÊ uvedenyÂch v odstavci 3 põÂsm. a) a b)
za uÂcÏelem jejich dalsÏõÂho prodeje a vyÂvozu nebo odeslaÂnõÂ nenahranyÂch nosicÏuÊ zaÂznamuÊ za uÂcÏelem jejich
dalsÏõÂho prodeje. OdmeÏna se daÂle neplatõÂ z prÏõÂstrojuÊ
a nenahranyÂch nosicÏuÊ, budou-li v tuzemsku pouzÏity
jen k rozmnozÏovaÂnõÂ deÏl na zaÂkladeÏ licencÏnõÂch smluv
osobami prÏi jejich vlastnõÂ cÏinnosti.ª.
26. V § 26 odst. 2 se slova ¹PrÏipadnou-li takto
majetkovaÂ praÂva staÂtuª nahrazujõÂ slovy ¹ZdeÏdõÂ-li takto
majetkovaÂ praÂva staÂt nebo staÂtu majetkovaÂ praÂva prÏipadnouª.
27. V § 26 se za odstavec 2 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Zanikne-li praÂvnickaÂ osoba, kteraÂ zdeÏdila
majetkovaÂ praÂva k dõÂlu, bez praÂvnõÂho naÂstupce, prÏipadajõÂ tato majetkovaÂ praÂva staÂtu. UstanovenõÂ odstavce 2
veÏty druheÂ a trÏetõÂ platõÂ obdobneÏ.ª.
DosavadnõÂ odstavec 3 se oznacÏuje jako odstavec 4.
28. V § 26 odst. 4 se slova ¹ , jehozÏ nenabude
zÏaÂdnyÂ deÏdicª nahrazujõÂ slovy ¹podle odstavcuÊ 2 a 3ª.
29. V § 27 se na konci odstavce 3 doplnÏuje veÏta
¹UstanovenõÂ tohoto odstavce se pouzÏije i na kolektivnõÂ
dõÂlo (§ 59), s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy autorÏi, kterÏõÂ dõÂlo
jako takoveÂ vytvorÏili, jsou u dõÂla nebo na dõÂle prÏi jeho
zprÏõÂstupneÏnõÂ verÏejnosti jako autorÏi oznacÏeni; v takovyÂch prÏõÂpadech se trvaÂnõÂ majetkovyÂch praÂv ke kolektinõÂmu dõÂlu rÏõÂdõÂ ustanovenõÂm odstavce 1 nebo 2.ª.
30. V § 27 odst. 4 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
31. V cÏaÂsti prvnõÂ hlaveÏ I dõÂl 4 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 4 znõÂ:

¹D õÂ l 4
VyÂjimky a omezenõÂ praÂva autorskeÂho
Od dõÂ l 1
ObecneÂ ustanovenõÂ
§ 29
(1) VyÂjimky a omezenõÂ praÂva autorskeÂho lze
uplatnit pouze ve zvlaÂsÏtnõÂch prÏõÂpadech stanovenyÂch
v tomto zaÂkoneÏ a pouze tehdy, pokud takoveÂ uzÏitõÂ dõÂla
nenõÂ v rozporu s beÏzÏnyÂm zpuÊsobem uzÏitõÂ dõÂla a ani jõÂm
nejsou neprÏimeÏrÏeneÏ dotcÏeny opraÂvneÏneÂ zaÂjmy autora.
(2) VolnaÂ uzÏitõÂ a zaÂkonneÂ licence, s vyÂjimkou licence uÂrÏednõÂ a zpravodajskeÂ (§ 34), licence pro sÏkolnõÂ
dõÂlo (§ 35 odst. 3), licence pro docÏasneÂ rozmnozÏeniny
(§ 38a), licence pro fotografickou podobiznu (§ 38b)
a licence pro nepodstatneÂ vedlejsÏõÂ uzÏitõÂ dõÂla (§ 38c), se
vztahujõÂ pouze na dõÂlo zverÏejneÏneÂ.
Od dõÂ l 2
VolnaÂ uzÏitõÂ a zaÂkonneÂ licence
§ 30
VolnaÂ uzÏitõÂ
(1) Za uzÏitõÂ dõÂla podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje uzÏitõÂ pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby, jehozÏ
uÂcÏelem nenõÂ dosazÏenõÂ prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu, nestanovõÂ-li
tento zaÂkon jinak.
(2) Do praÂva autorskeÂho tak nezasahuje ten, kdo
pro svou osobnõÂ potrÏebu zhotovõÂ zaÂznam, rozmnozÏeninu nebo napodobeninu dõÂla.
(3) NestanovõÂ-li tento zaÂkon daÂle jinak, uzÏitõÂm
podle tohoto zaÂkona je uzÏitõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho programu
cÏi elektronickeÂ databaÂze i pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ
osoby cÏi vlastnõÂ vnitrÏnõÂ potrÏebu praÂvnickeÂ osoby nebo
podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osoby vcÏetneÏ zhotovenõÂ rozmnozÏeniny takovyÂch deÏl i pro takovou potrÏebu; stejneÏ je
uzÏitõÂm podle tohoto zaÂkona zhotovenõÂ rozmnozÏeniny
cÏi napodobeniny dõÂla architektonickeÂho stavbou i pro
osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby cÏi vlastnõÂ vnitrÏnõÂ potrÏebu
praÂvnickeÂ osoby nebo podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osoby
(§ 30a) a porÏõÂzenõÂ zaÂznamu audiovizuaÂlnõÂho dõÂla prÏi
jeho provozovaÂnõÂ ze zaÂznamu nebo jeho prÏenosu
(§ 20) i pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby.
(4) RozmnozÏenina nebo napodobenina dõÂla vyÂtvarneÂho zhotovenaÂ pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby
podle odstavce 1 musõÂ byÂt jako takovaÂ vzÏdy zrÏetelneÏ
oznacÏena.
(5) RozmnozÏenina nebo napodobenina dõÂla vyÂtvarneÂho zhotovenaÂ pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby
podle odstavce 1 nesmõÂ byÂt pouzÏita k jineÂmu nezÏ tam
uvedeneÂmu uÂcÏelu.
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(6) UstanovenõÂ § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1
dotcÏena.
§ 30a
RozmnozÏovaÂnõÂ na papõÂr nebo
na podobnyÂ podklad
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje
a) fyzickaÂ osoba, kteraÂ pro svou osobnõÂ potrÏebu,
b) praÂvnickaÂ osoba nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba,
kteraÂ pro svou vlastnõÂ vnitrÏnõÂ potrÏebu,
c) ten, kdo na objednaÂvku pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby,
d) ten, kdo na objednaÂvku pro vlastnõÂ vnitrÏnõÂ potrÏebu
praÂvnickeÂ osoby nebo podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osoby
zhotovõÂ tiskovou rozmnozÏeninu dõÂla na papõÂr nebo podobnyÂ podklad fotografickou technikou nebo jinyÂm
postupem s podobnyÂmi uÂcÏinky, s vyÂjimkou prÏõÂpadu,
kdy jde o vydanyÂ notovyÂ zaÂznam dõÂla hudebnõÂho cÏi
hudebneÏ dramatickeÂho, a v prÏõÂpadech podle põÂsmen
c) a d) rÏaÂdneÏ a vcÏas platõÂ odmeÏnu podle § 25.
(2) UstanovenõÂ § 30 odst. 4 azÏ 6 se pouzÏijõÂ obdobneÏ.
§ 30b
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo uzÏije
dõÂlo v souvislosti s prÏedvedenõÂm cÏi opravou prÏõÂstroje
zaÂkaznõÂkovi v rozsahu k tomu nezbytneÂm.
§ 31
Citace
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo
a) uzÏije v oduÊvodneÏneÂ mõÂrÏe vyÂnÏatky ze zverÏejneÏnyÂch
deÏl jinyÂch autoruÊ ve sveÂm dõÂle,
b) uzÏije vyÂnÏatky z dõÂla nebo drobnaÂ celaÂ dõÂla pro
uÂcÏely kritiky nebo recenze vztahujõÂcõÂ se k takoveÂmu dõÂlu, veÏdeckeÂ cÏi odborneÂ tvorby a takoveÂ
uzÏitõÂ bude v souladu s poctivyÂmi zvyklostmi
a v rozsahu vyzÏadovaneÂm konkreÂtnõÂm uÂcÏelem,
c) uzÏije dõÂlo prÏi vyucÏovaÂnõÂ pro ilustracÏnõÂ uÂcÏel nebo
prÏi veÏdeckeÂm vyÂzkumu, jejichzÏ uÂcÏelem nenõÂ dosazÏenõÂ prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho
nebo obchodnõÂho prospeÏchu, a neprÏesaÂhne rozsah
odpovõÂdajõÂcõÂ sledovaneÂmu uÂcÏelu;
vzÏdy je vsÏak nutno uveÂst, je-li to mozÏneÂ, jmeÂno autora,
nejde-li o dõÂlo anonymnõÂ, nebo jmeÂno osoby, pod jejõÂmzÏ jmeÂnem se dõÂlo uvaÂdõÂ na verÏejnost, a daÂle naÂzev
dõÂla a pramen.
(2) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ani ten, kdo
vyÂnÏatky z dõÂla nebo drobnaÂ celaÂ dõÂla citovanaÂ podle
odstavce 1 põÂsm. a) nebo b) daÂle uzÏije; ustanovenõÂ odstavce 1 cÏaÂsti veÏty za strÏednõÂkem platõÂ obdobneÏ.
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§ 32
Propagace vyÂstavy umeÏleckyÂch deÏl
a jejich prodeje
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo za
uÂcÏelem propagace vyÂstavy nebo prodeje originaÂluÊ cÏi
rozmnozÏenin umeÏleckyÂch deÏl takovaÂ dõÂla uzÏije v rozsahu nezbytneÂm pro propagaci takoveÂ akce, s vyÂjimkou
jakeÂhokoliv jineÂho uzÏitõÂ k prÏõÂmeÂmu nebo neprÏõÂmeÂmu
hospodaÂrÏskeÂmu nebo obchodnõÂmu prospeÏchu. Je-li to
obvykleÂ, je nutno uveÂst jmeÂno autora, nejde-li o dõÂlo
anonymnõÂ, nebo jmeÂno osoby, pod jejõÂmzÏ jmeÂnem se
dõÂlo uvaÂdõÂ na verÏejnost, a daÂle naÂzev dõÂla a pramen.
(2) V souladu s odstavcem 1 lze katalog vystavenyÂch deÏl daÂle uzÏõÂt.
§ 33
UzÏitõÂ dõÂla umõÂsteÏneÂho na verÏejneÂm prostranstvõÂ
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo
kresbou, malbou nebo grafikou, fotografiõÂ nebo filmem
nebo jinak zaznamenaÂ nebo vyjaÂdrÏõÂ dõÂlo, ktereÂ je trvale
umõÂsteÏno na naÂmeÏstõÂ, ulici, v parku, na verÏejnyÂch
cestaÂch nebo na jineÂm verÏejneÂm prostranstvõÂ; do autorskeÂho praÂva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjaÂdrÏeneÂ,
zachyceneÂ nebo zaznamenaneÂ dõÂlo daÂle uzÏije. Je-li to
mozÏneÂ, je nutno uveÂst jmeÂno autora, nejde-li o dõÂlo
anonymnõÂ, nebo jmeÂno osoby, pod jejõÂmzÏ jmeÂnem se
dõÂlo uvaÂdõÂ na verÏejnost, a daÂle naÂzev dõÂla a umõÂsteÏnõÂ.
(2) UstanovenõÂ odstavce 1 se nevztahuje na porÏõÂzenõÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla architektonickeÂho stavbou a na rozmnozÏovaÂnõÂ nebo rozsÏirÏovaÂnõÂ
dõÂla formou trojrozmeÏrneÂ rozmnozÏeniny.
§ 34
UÂrÏednõÂ a zpravodajskaÂ licence
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo uzÏije
a) v oduÊvodneÏneÂ mõÂrÏe dõÂlo na zaÂkladeÏ zaÂkona pro
uÂcÏely verÏejneÂ bezpecÏnosti, pro soudnõÂ nebo
spraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ nebo k jineÂmu uÂrÏednõÂmu uÂcÏelu nebo
pro parlamentnõÂ jednaÂnõÂ a porÏõÂzenõÂ zaÂpisu o neÏm,
b) dõÂlo ve spojitosti se zpravodajstvõÂm tyÂkajõÂcõÂm se
aktuaÂlnõÂch udaÂlostõÂ, a to v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm
informacÏnõÂmu uÂcÏelu,
c) v odpovõÂdajõÂcõÂ mõÂrÏe dõÂlo v periodickeÂm tisku, televiznõÂm cÏi rozhlasoveÂm vysõÂlaÂnõÂ nebo jineÂm hromadneÂm sdeÏlovacõÂm prostrÏedku zprÏõÂstupnÏujõÂcõÂm
zpravodajstvõÂ o aktuaÂlnõÂch veÏcech politickyÂch,
hospodaÂrÏskyÂch nebo naÂbozÏenskyÂch, uverÏejneÏneÂ
jizÏ v jineÂm hromadneÂm sdeÏlovacõÂm prostrÏedku
nebo jeho prÏeklad; takto prÏevzateÂ dõÂlo a jeho prÏeklad lze i jinak uzÏõÂt; prÏevzetõÂ ani jineÂ naÂsledneÂ uzÏitõÂ
podle tohoto ustanovenõÂ vsÏak nenõÂ prÏõÂpustneÂ, je-li
zapoveÏzeno,
d) politickyÂ projev nebo uÂryvky verÏejneÂ prÏednaÂsÏky
nebo podobnyÂch deÏl v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm in-

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 216 / 2006

Strana 2712

formativnõÂmu uÂcÏelu; praÂvo autora na uzÏitõÂ takovyÂch deÏl v souboru zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno;
v prÏõÂpadech podle põÂsmen b) azÏ d) je vzÏdy nutno uveÂst
jmeÂno autora, nejde-li o dõÂlo anonymnõÂ, nebo jmeÂno
osoby, pod jejõÂmzÏ jmeÂnem se dõÂlo uvaÂdõÂ na verÏejnost,
a daÂle naÂzev dõÂla a pramen, ledazÏe je to v prÏõÂpadech
podle põÂsmen b) a d) nemozÏneÂ.
§ 35
UzÏitõÂ dõÂla v raÂmci obcÏanskyÂch cÏi naÂbozÏenskyÂch
obrÏaduÊ nebo v raÂmci uÂrÏednõÂch akcõÂ porÏaÂdanyÂch
orgaÂny verÏejneÂ spraÂvy, v raÂmci sÏkolnõÂch
prÏedstavenõÂ a uzÏitõÂ dõÂla sÏkolnõÂho
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo nikoli za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu uzÏije dõÂlo prÏi obcÏanskyÂch cÏi naÂbozÏenskyÂch obrÏadech nebo prÏi uÂrÏednõÂch
akcõÂch porÏaÂdanyÂch orgaÂny verÏejneÂ spraÂvy.
(2) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo nikoli za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu uzÏije dõÂlo prÏi sÏkolnõÂch
prÏedstavenõÂch, v nichzÏ uÂcÏinkujõÂ vyÂlucÏneÏ zÏaÂci, studenti
nebo ucÏiteleÂ sÏkoly nebo sÏkolskeÂho cÏi vzdeÏlaÂvacõÂho zarÏõÂzenõÂ.
(3) Do praÂva autorskeÂho takeÂ nezasahuje sÏkola
nebo sÏkolskeÂ cÏi vzdeÏlaÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ, uzÏije-li nikoli za
uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo
obchodnõÂho prospeÏchu k vyÂuce nebo k vlastnõÂ vnitrÏnõÂ
potrÏebeÏ dõÂlo vytvorÏeneÂ zÏaÂkem nebo studentem ke splneÏnõÂ sÏkolnõÂch nebo studijnõÂch povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch
z jeho praÂvnõÂho vztahu ke sÏkole nebo sÏkolskeÂmu cÏi
vzdeÏlaÂvacõÂmu zarÏõÂzenõÂ (sÏkolnõÂ dõÂlo).
(4) UstanovenõÂ § 31 odst. 1 cÏaÂsti veÏty za strÏednõÂkem se pro odstavce 1 azÏ 3 pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
§ 36
OmezenõÂ praÂva autorskeÂho k dõÂlu souborneÂmu
Do praÂva autorskeÂho k dõÂlu souborneÂmu nezasahuje opraÂvneÏnyÂ uzÏivatel souborneÂho dõÂla, uzÏõÂvaÂ-li takoveÂ dõÂlo za uÂcÏelem prÏõÂstupu k jeho obsahu a pro
beÏzÏneÂ vyuzÏõÂvaÂnõÂ jeho obsahu.
§ 37
KnihovnõÂ licence
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, sÏkola, vysokaÂ sÏkola a jineÂ nevyÂdeÏlecÏneÂ sÏkolskeÂ a vzdeÏlaÂvacõÂ zarÏõÂzenõÂ4),
a) zhotovõÂ-li rozmnozÏeninu dõÂla, kteraÂ neslouzÏõÂ k prÏõÂmeÂmu nebo neprÏõÂmeÂmu hospodaÂrÏskeÂmu nebo obchodnõÂmu uÂcÏelu, pro sveÂ archivnõÂ a konzervacÏnõÂ
potrÏeby,
b) zhotovõÂ-li rozmnozÏeninu dõÂla, jehozÏ rozmnozÏenina byla posÏkozena nebo ztracena, a o neÏmzÏ lze
na zaÂkladeÏ rozumneÏ vynalozÏeneÂho uÂsilõÂ zjistit, zÏe
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nenõÂ nabõÂzeno k prodeji, nebo tiskovou rozmnozÏeninu maleÂ cÏaÂsti dõÂla, jezÏ byla posÏkozena nebo
ztracena; takovou opraÂvneÏneÏ zhotovenou rozmnozÏeninu muÊzÏe takeÂ podle odstavce 2 puÊjcÏovat,
c) zprÏõÂstupnÏuje-li dõÂlo, vcÏetneÏ zhotovenõÂ jeho rozmnozÏeniny nezbytneÂ pro takoveÂ zprÏõÂstupneÏnõÂ,
ktereÂ je soucÏaÂstõÂ jeho sbõÂrek a jehozÏ uzÏitõÂ nenõÂ
prÏedmeÏtem prodejnõÂch nebo licencÏnõÂch podmõÂnek,
s vyÂjimkou sdeÏlovaÂnõÂ dõÂla zpuÊsobem uvedenyÂm
v § 18 odst. 2, jednotlivcuÊm ze strany verÏejnosti
prostrÏednictvõÂm k tomu urcÏenyÂch technickyÂch zarÏõÂzenõÂ umõÂsteÏnyÂch v jeho objektech, a to vyÂhradneÏ
pro uÂcÏely vyÂzkumu nebo soukromeÂho studia takovyÂch osob, a zamezõÂ-li takovyÂm osobaÂm zhotovit rozmnozÏeninu dõÂla; ustanovenõÂ § 30a odst. 1
põÂsm. c) a d) tõÂm nejsou dotcÏena,
d) puÊjcÏuje-li originaÂly nebo rozmnozÏeniny obhaÂjenyÂch diplomovyÂch, rigoroÂznõÂch, disertacÏnõÂch a habilitacÏnõÂch pracõÂ na mõÂsteÏ sameÂm, a to vyÂhradneÏ
pro uÂcÏely vyÂzkumu nebo soukromeÂho studia, pokud takoveÂ uzÏitõÂ autor nevyloucÏil.
(2) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje osoba uvedenaÂ v odstavci 1, puÊjcÏuje-li originaÂly nebo rozmnozÏeniny vydanyÂch deÏl, je-li zaplacena odmeÏna, kteraÂ prÏõÂslusÏõÂ autoruÊm od osoby a ve vyÂsÏi stanoveneÂ v prÏõÂloze
k tomuto zaÂkonu. PraÂvo na odmeÏnu autor nemaÂ v prÏõÂpadeÏ puÊjcÏovaÂnõÂ zverÏejneÏnyÂch deÏl podle tohoto odstavce na mõÂsteÏ sameÂm, nebo puÊjcÏujõÂ-li originaÂly nebo
rozmnozÏeniny vydanyÂch deÏl sÏkolnõÂ knihovny a knihovny vysokyÂch sÏkol, NaÂrodnõÂ knihovna CÏeskeÂ republiky, MoravskaÂ zemskaÂ knihovna v BrneÏ, StaÂtnõÂ technickaÂ knihovna, NaÂrodnõÂ leÂkarÏskaÂ knihovna, NaÂrodnõÂ
Â stavu
pedagogickaÂ knihovna KomenskeÂho, Knihovna U
zemeÏdeÏlskyÂch a potravinaÂrÏskyÂch informacõÂ, Knihovna
NaÂrodnõÂho filmoveÂho archivu a ParlamentnõÂ knihovna
CÏeskeÂ republiky.
(3) UstanovenõÂ odstavce 2 se nevztahuje na rozmnozÏeniny deÏl zaznamenanyÂch na zvukoveÂ cÏi zvukoveÏ
obrazoveÂ zaÂznamy, ledazÏe jde o puÊjcÏovaÂnõÂ na mõÂsteÏ
sameÂm. Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je povinna prÏi
takoveÂm puÊjcÏovaÂnõÂ zamezit mozÏnosti porÏõÂzenõÂ rozmnozÏeniny dõÂla zaznamenaneÂho na zvukoveÂm cÏi zvukoveÏ obrazoveÂm zaÂznamu.
(4) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje osoba uvedenaÂ v odstavci 1, kteraÂ za uÂcÏelem nabõÂdky k puÊjcÏenõÂ
a zprÏõÂstupneÏnõÂ obsahu svyÂch sbõÂrek uzÏije rozmnozÏeninu dõÂla cÏi jeho cÏaÂsti obsazÏeneÂ na obaÂlce, prÏõÂpadneÏ
vcÏetneÏ tematickeÂho obsahu dõÂla v katalogu sbõÂrek;
tento katalog sbõÂrek muÊzÏe takeÂ zprÏõÂstupnÏovat verÏejnosti, zamezõÂ-li zhotovenõÂ rozmnozÏeniny vyÂtvarneÂho
dõÂla, kteraÂ by mohla byÂt uzÏita k prÏõÂmeÂmu cÏi neprÏõÂmeÂmu hospodaÂrÏskeÂmu nebo obchodnõÂmu uÂcÏelu.
Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je vzÏdy povinna v katalogu
sbõÂrek uveÂst jmeÂno autora, je-li to mozÏneÂ a nejde-li
o dõÂlo anonymnõÂ, nebo jmeÂno osoby, pod jejõÂmzÏ jmeÂnem se dõÂlo uvaÂdõÂ na verÏejnost.
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(5) Osoba uvedenaÂ v odstavci 1 je povinna, lze-li
to na nõÂ spravedliveÏ pozÏadovat, prÏedklaÂdat prÏõÂslusÏneÂmu
kolektivnõÂmu spraÂvci na jeho zÏaÂdost vzÏdy souhrnneÏ za
kalendaÂrÏnõÂ rok nejpozdeÏji do konce naÂsledujõÂcõÂho kalendaÂrÏnõÂho meÏsõÂce informace o pocÏtu uskutecÏneÏnyÂch
vyÂpuÊjcÏek a informace nezbytneÂ pro rozuÂcÏtovaÂnõÂ odmeÏn kolektivnõÂm spraÂvcem.
§ 38
Licence pro zdravotneÏ postizÏeneÂ
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo
a) vyÂhradneÏ pro potrÏeby zdravotneÏ postizÏenyÂch,
v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm jejich zdravotnõÂmu postizÏenõÂ a nikoliv za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu zhotovõÂ nebo daÂ zhotovit rozmnozÏeninu vydaneÂho dõÂla; takto zhotovenaÂ rozmnozÏenina dõÂla
jõÂm muÊzÏe byÂt takeÂ rozsÏirÏovaÂna a sdeÏlovaÂna, pokud
se tak nedeÏje za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho
hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu,
b) vyÂhradneÏ pro potrÏeby zrakoveÏ postizÏenyÂch a nikoliv za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu opatrÏõÂ zvukovou slozÏku zvukoveÏ obrazoveÂho zaÂznamu audiovizuaÂlnõÂho dõÂla slovnõÂm vyjaÂdrÏenõÂm obrazoveÂ
slozÏky; takto doplneÏnaÂ zvukovaÂ slozÏka zvukoveÏ
obrazoveÂho zaÂznamu audiovizuaÂlnõÂho dõÂla jõÂm
muÊzÏe byÂt takeÂ rozmnozÏovaÂna, rozsÏirÏovaÂna a sdeÏlovaÂna, nedeÏje-li se tak za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo
neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu.
(2) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje takeÂ osoba
uvedenaÂ v § 37 odst. 1, puÊjcÏuje-li originaÂly cÏi rozmnozÏeniny vydanyÂch deÏl pro potrÏeby zdravotneÏ postizÏenyÂch v souvislosti s jejich postizÏenõÂm.
(3) UstanovenõÂ § 30 odst. 5 se pouzÏije prÏimeÏrÏeneÏ.
§ 38a
Licence pro docÏasneÂ rozmnozÏeniny
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo provaÂdõÂ docÏasneÂ uÂkony rozmnozÏovaÂnõÂ deÏl, ktereÂ jsou pomõÂjiveÂ nebo podruzÏneÂ, tvorÏõÂ nedõÂlnou a nezbytnou
soucÏaÂst technologickeÂho procesu, nemajõÂ zÏaÂdnyÂ samostatnyÂ hospodaÂrÏskyÂ vyÂznam a jejich jedinyÂm uÂcÏelem je
umozÏnit
a) prÏenos dõÂla pocÏõÂtacÏovou nebo obdobnou sõÂtõÂ mezi
trÏetõÂmi stranami uskutecÏneÏnyÂ prostrÏednõÂkem,
nebo
b) opraÂvneÏneÂ uzÏitõÂ dõÂla.
(2) UdeÏlõÂ-li autor smlouvou opraÂvneÏnõÂ k vysõÂlaÂnõÂ
dõÂla, nezasahuje do jeho autorskeÂho praÂva rozhlasovyÂ
nebo televiznõÂ vysõÂlatel, kteryÂ zhotovõÂ docÏasnyÂ zaÂznam
dõÂla svyÂmi vlastnõÂmi prostrÏedky a pro sveÂ vlastnõÂ vysõÂlaÂnõÂ.
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§ 38b
Licence pro fotografickou podobiznu
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo zhotovõÂ
rozmnozÏeninu dõÂla fotografickeÂho, ktereÂ je jeho podobiznou a ktereÂ si uÂplatneÏ objednal; takto porÏõÂzenou
rozmnozÏeninu muÊzÏe zobrazenaÂ osoba i nevyÂdeÏlecÏneÏ
uzÏõÂt, nenõÂ-li takoveÂ uzÏitõÂ zapoveÏzeno.
§ 38c
NepodstatneÂ vedlejsÏõÂ uzÏitõÂ dõÂla
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo naÂhodneÏ
uzÏije dõÂlo v souvislosti se zamyÂsÏlenyÂm hlavnõÂm uzÏitõÂm
jineÂho dõÂla nebo prvku.
§ 38d
Licence k dõÂluÊm uzÏiteÂho umeÏnõÂ
a dõÂluÊm architektonickyÂm
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje ten, kdo
a) pronajõÂmaÂ, puÊjcÏuje nebo vystavuje originaÂl nebo
rozmnozÏeninu dõÂla uzÏiteÂho umeÏnõÂ vyjaÂdrÏeneÂho
v uzÏitneÂ podobeÏ nebo architektonickeÂ dõÂlo vyjaÂdrÏeneÂ stavbou,
b) navrhne nebo provede zmeÏnu dokoncÏeneÂ stavby,
kteraÂ je vyjaÂdrÏenõÂm architektonickeÂho dõÂla, v mõÂrÏe
nezbytneÏ nutneÂ a prÏi zachovaÂnõÂ hodnoty dõÂla; je-li
to opodstatneÏneÂ vyÂznamem architektonickeÂho
dõÂla a lze-li to na neÏm spravedliveÏ pozÏadovat, je
povinen prÏedem uveÏdomit o sveÂm uÂmyslu autora
a na vyzÏaÂdaÂnõÂ mu poskytnout dokumentaci stavby
vcÏetneÏ vyobrazenõÂ, vystihujõÂcõÂ stav prÏed provedenõÂm zmeÏn.
§ 38e
Licence pro sociaÂlnõÂ zarÏõÂzenõÂ
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje takeÂ zdravotnickeÂ nebo sociaÂlnõÂ zarÏõÂzenõÂ, ktereÂ nebylo zrÏõÂzeno nebo
zalozÏeno za uÂcÏelem dosazÏenõÂ zisku, zejmeÂna nemocnice a veÏznice, ktereÂ zhotovõÂ zaÂznam vysõÂlanyÂch deÏl
a takto zaznamenanaÂ dõÂla provozuje osobaÂm umõÂsteÏnyÂm v teÏchto zarÏõÂzenõÂch v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm uÂcÏelu
teÂto licence. PraÂvo na odmeÏnu podle § 25 nenõÂ dotcÏeno.
§ 39
UzÏitõÂ originaÂlu nebo rozmnozÏeniny dõÂla vyÂtvarneÂho,
fotografie nebo dõÂla vyjaÂdrÏeneÂho postupem
podobnyÂm fotografii jeho vystavenõÂm
Do praÂva autorskeÂho nezasahuje vlastnõÂk ani
osoba, kteraÂ si od vlastnõÂka vypuÊjcÏõÂ originaÂl cÏi rozmnozÏeninu dõÂla vyÂtvarneÂho, fotografie nebo dõÂla vyjaÂdrÏeneÂho postupem podobnyÂm fotografii, vystavuje-li takoveÂ dõÂlo nebo je k vystavenõÂ bezplatneÏ poskytne,
ledazÏe to autor prÏi prÏevodu vlastnictvõÂ k takoveÂmu originaÂlu nebo takoveÂ rozmnozÏenineÏ zapoveÏdeÏl a vlastnõÂkovi nebo vypuÊjcÏiteli to bylo znaÂmo nebo znaÂmo byÂt
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muselo, zejmeÂna proto, zÏe zapoveÏzenõÂ je zapsaÂno v rejstrÏõÂku vedeneÂm za tõÂm uÂcÏelem kolektivnõÂm spraÂvcem.
4

) ZaÂkon cÏ. 257/2001 Sb., o knihovnaÂch a podmõÂnkaÂch provozovaÂnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb
(knihovnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 122/2000 Sb., o ochraneÏ sbõÂrek muzejnõÂ povahy
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 499/2004 Sb., o archivnictvõÂ a spisoveÂ sluzÏbeÏ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 561/2004 Sb., o prÏedsÏkolnõÂm, zaÂkladnõÂm, strÏednõÂm, vysÏsÏõÂm odborneÂm a jineÂm vzdeÏlaÂvaÂnõÂ (sÏkolskyÂ zaÂkon),
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
ZaÂkon cÏ. 111/1998 Sb., o vysokyÂch sÏkolaÂch a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ dalsÏõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o vysokyÂch sÏkolaÂch), ve zneÏnõÂ
pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

32. V § 40 odst. 1 põÂsmena c) a d) zneÏjõÂ:
¹c) sdeÏlenõÂ uÂdajuÊ o zpuÊsobu a rozsahu neopraÂvneÏneÂho
uzÏitõÂ, o puÊvodu neopraÂvneÏneÏ zhotoveneÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla, o zpuÊsobu a rozsahu
jejõÂho neopraÂvneÏneÂho uzÏitõÂ, o jejõÂ ceneÏ, o ceneÏ
sluzÏby, kteraÂ s neopraÂvneÏnyÂm uzÏitõÂm dõÂla souvisõÂ,
a o osobaÂch, ktereÂ se neopraÂvneÏneÂho uzÏitõÂ dõÂla
uÂcÏastnõÂ, vcÏetneÏ osob, kteryÂm byly prÏedmeÏtneÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla urcÏeny za uÂcÏelem jejich poskytnutõÂ trÏetõÂ osobeÏ; praÂva na informace podle tohoto ustanovenõÂ se autor muÊzÏe domaÂhat vuÊcÏi osobeÏ, kteraÂ do jeho praÂva neopraÂvneÏneÏ zasaÂhla nebo je neopraÂvneÏneÏ ohrozila, a daÂle
zejmeÂna vuÊcÏi osobeÏ, kteraÂ
1. maÂ nebo meÏla v drzÏenõÂ neopraÂvneÏneÏ zhotovenou rozmnozÏeninu cÏi napodobeninu dõÂla za
uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu,
2. vyuzÏõÂvaÂ nebo vyuzÏõÂvala za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho
nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho prospeÏchu sluzÏbu, kteraÂ neopraÂvneÏneÏ zasahuje nebo zasahovala do praÂva autora nebo je
neopraÂvneÏneÏ ohrozÏuje nebo ohrozÏovala,
3. poskytuje nebo poskytovala za uÂcÏelem prÏõÂmeÂho nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo
obchodnõÂho prospeÏchu sluzÏbu uzÏõÂvanou prÏi
cÏinnostech, ktereÂ neopraÂvneÏneÏ zasahujõÂ do
praÂva autora nebo je neopraÂvneÏneÏ ohrozÏujõÂ,
anebo
4. byla oznacÏena osobou uvedenou v bodeÏ 1, 2
nebo 3 jako osoba, kteraÂ se uÂcÏastnõÂ porÏõÂzenõÂ,
vyÂroby nebo distribuce rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla anebo poskytovaÂnõÂ sluzÏeb, ktereÂ
neopraÂvneÏneÏ zasahujõÂ do praÂva autora nebo je
neopraÂvneÏneÏ ohrozÏujõÂ,
d) odstraneÏnõÂ naÂsledkuÊ zaÂsahu do praÂva, zejmeÂna
1. stazÏenõÂm neopraÂvneÏneÏ zhotoveneÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla nebo zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku nebo soucÏaÂstky podle § 43 odst. 2 z obchodovaÂnõÂ nebo jineÂho uzÏitõÂ,
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2. stazÏenõÂm z obchodovaÂnõÂ a znicÏenõÂm neopraÂvneÏneÏ zhotoveneÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla nebo zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku nebo soucÏaÂstky podle § 43 odst. 2,
3. znicÏenõÂm neopraÂvneÏneÏ zhotoveneÂ rozmnozÏeniny cÏi napodobeniny dõÂla nebo zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku nebo soucÏaÂstky podle § 43 odst. 2,
4. znicÏenõÂm nebo odstraneÏnõÂm materiaÂluÊ a naÂstrojuÊ pouzÏityÂch vyÂlucÏneÏ nebo prÏevaÂzÏneÏ k vyÂrobeÏ neopraÂvneÏneÏ zhotoveneÂ rozmnozÏeniny cÏi
napodobeniny dõÂla nebo zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobku
nebo soucÏaÂstky podle § 43 odst. 2,ª.
33. V § 40 se na konci odstavce 1 tecÏka nahrazuje
cÏaÂrkou a doplnÏuje se põÂsmeno f), ktereÂ znõÂ:
¹f) zaÂkazu poskytovaÂnõÂ sluzÏby, kterou vyuzÏõÂvajõÂ trÏetõÂ
osoby k porusÏovaÂnõÂ nebo ohrozÏovaÂnõÂ praÂva autora.ª.
34. V § 40 se za odstavec 1 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 2, kteryÂ znõÂ:
¹(2) OpatrÏenõÂ podle odstavce 1 põÂsm. d) musõÂ byÂt
prÏimeÏrÏeneÂ zaÂvazÏnosti porusÏenõÂ praÂva a musõÂ byÂt prÏihleÂdnuto k zaÂjmuÊm trÏetõÂch osob, zejmeÂna spotrÏebiteluÊ
a osob jednajõÂcõÂch v dobreÂ võÂrÏe.ª.
DosavadnõÂ odstavce 2 a 3 se oznacÏujõÂ jako odstavce 3
a 4.
35. V § 40 odst. 4 se za slova ¹zuÊstaÂvaÂ nedotcÏeno;ª vklaÂdajõÂ slova ¹mõÂsto skutecÏneÏ usÏleÂho zisku se
autor muÊzÏe domaÂhat naÂhrady usÏleÂho zisku ve vyÂsÏi odmeÏny, kteraÂ by byla obvyklaÂ za zõÂskaÂnõÂ takoveÂ licence
v dobeÏ neopraÂvneÏneÂho naklaÂdaÂnõÂ s dõÂlem.ª a slovo
¹vyÂsÏeª se nahrazuje slovem ¹VyÂsÏeª.
36. V § 41 se cÏõÂslo ¹2ª nahrazuje cÏõÂslem ¹3ª a cÏõÂslo ¹3ª se nahrazuje cÏõÂslem ¹4ª.
37. V § 42 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) Autor muÊzÏe pozÏadovat od celnõÂch orgaÂnuÊ
a orgaÂnuÊ vykonaÂvajõÂcõÂch staÂtnõÂ statistickou sluzÏbu informace o obsahu a rozsahu dovozu nebo prÏijetõÂ zbozÏõÂ,
ktereÂ
a) je rozmnozÏeninou jeho dõÂla nebo zvukovyÂm, zvukoveÏ obrazovyÂm nebo jinyÂm zaÂznamem takoveÂho
dõÂla,
b) maÂ k porÏõÂzenõÂ takoveÂ rozmnozÏeniny slouzÏit jako
nosicÏ (nenahranyÂ nosicÏ),
c) je prÏõÂstrojem k zhotovenõÂ zvukovyÂch, zvukoveÏ
obrazovyÂch nebo jinyÂch zaÂznamuÊ nebo tiskoveÂ
rozmnozÏeniny, anebo
d) je zarÏõÂzenõÂm, vyÂrobkem nebo soucÏaÂstkou podle
§ 43 odst. 2,
a nahlõÂzÏet do celnõÂch a statistickyÂch dokumentuÊ v rozsahu nezbytneÂm k tomu, aby zjistil, zda dovoz nebo
prÏijetõÂ takoveÂho zbozÏõÂ k uzÏitõÂ na uÂzemõÂ celeÂ CÏeskeÂ
republiky jsou opraÂvneÏneÂ podle tohoto zaÂkona, nebo
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aby zjistil uÂdaje rozhodneÂ pro uplatneÏnõÂ praÂv z tohoto
zaÂkona vyplyÂvajõÂcõÂch.ª.
38. V § 42 se na konci textu odstavce 2 doplnÏujõÂ
slova ¹nebo prÏi odeslaÂnõÂ zbozÏõÂª.
39. V § 42 se na konci textu odstavce 3 doplnÏujõÂ
slova ¹ , nebo osoby, kteryÂm ze zaÂkona prÏõÂslusÏõÂ opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu majetkovyÂch praÂv k dõÂlu (§ 58) nebo ze
smlouvy vyÂhradnõÂ opraÂvneÏnõÂª.
40. Za § 42 se vklaÂdaÂ novyÂ § 42a, kteryÂ vcÏetneÏ
poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 4b a 4c znõÂ:
¹§ 42a
(1) CelnõÂ uÂrÏad muÊzÏe prÏi vyÂkonu dohledu a kontroly podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu4b) zajistit
veÏc, u ktereÂ maÂ podezrÏenõÂ, zÏe jejõÂ drzÏitel neopraÂvneÏneÏ
zasahuje do praÂva autorskeÂho podle tohoto zaÂkona,
jde-li o zbozÏõÂ SpolecÏenstvõÂ4c), a to na dobu nejvyÂsÏe
1 meÏsõÂce ode dne vydaÂnõÂ rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ veÏci.
LhuÊta podle prÏedchozõÂ veÏty muÊzÏe byÂt prÏekrocÏena, byl-li ve vztahu k zajisÏteÏneÂ veÏci podaÂn naÂvrh na vydaÂnõÂ
prÏedbeÏzÏneÂho opatrÏenõÂ nebo uplatneÏn naÂrok podle tohoto zaÂkona, o kteryÂch dosud nebylo rozhodnuto.
Proti rozhodnutõÂ o zajisÏteÏnõÂ veÏci se nelze odvolat.
(2) CelnõÂ uÂrÏad, kteryÂ zajistil veÏc podle odstavce 1,
dorucÏõÂ bezodkladneÏ põÂsemneÂ oznaÂmenõÂ o zajisÏteÏnõÂ veÏci
autorovi, prÏõÂslusÏneÂmu kolektivnõÂmu spraÂvci, praÂvnickeÂ
osobeÏ opraÂvneÏneÂ haÂjit zaÂjmy autoruÊ nebo osobaÂm, kteryÂm ze zaÂkona prÏõÂslusÏõÂ opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu majetkovyÂch praÂv k dõÂlu. Toto oznaÂmenõÂ se soubeÏzÏneÏ dorucÏuje
teÂzÏ verÏejnou vyhlaÂsÏkou na dobu nejmeÂneÏ 15 dnuÊ.
(3) Autor, prÏõÂslusÏnyÂ kolektivnõÂ spraÂvce, praÂvnickaÂ
osoba opraÂvneÏnaÂ haÂjit zaÂjmy autoruÊ nebo osoba, ktereÂ
ze zaÂkona prÏõÂslusÏõÂ opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu majetkovyÂch
praÂv k dõÂlu, põÂsemneÏ sdeÏlõÂ celnõÂmu uÂrÏadu nejpozdeÏji
do 15 pracovnõÂch dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ oznaÂmenõÂ o zajisÏteÏnõÂ veÏci, zda hodlaÂ uplatnit naÂrok na ochranu praÂva
autorskeÂho u soudu. Pokud v teÂto lhuÊteÏ põÂsemneÏ sdeÏlõÂ,
zÏe nehodlaÂ uplatnit naÂrok u soudu, nebo v prÏõÂpadeÏ
marneÂho uplynutõÂ lhuÊty podle veÏty prvnõÂ, vraÂtõÂ celnõÂ
uÂrÏad zajisÏteÏneÂ veÏci osobeÏ, ktereÂ byly zajisÏteÏny; tato
osoba nemaÂ naÂrok na naÂhradu majetkoveÂ uÂjmy od
staÂtu.
(4) Rozhodne-li pravomocneÏ soud, zÏe bylo neopraÂvneÏneÏ zasazÏeno do praÂva autorskeÂho, prÏedaÂ celnõÂ
uÂrÏad zajisÏteÏneÂ veÏci osobeÏ, kteraÂ uplatnila naÂrok na
ochranu praÂva autorskeÂho u soudu, a ucÏinõÂ o tom zaÂznam do spisu. VesÏkereÂ naÂklady spojeneÂ se zajisÏteÏnõÂm,
uskladneÏnõÂm a prÏedaÂnõÂm zajisÏteÏneÂho zbozÏõÂ je povinna
uhradit osoba, ktereÂ byly veÏci zajisÏteÏny.
(5) NaÂklady podle odstavce 4 prÏedepõÂsÏe celnõÂ uÂrÏad
rozhodnutõÂm. OdvolaÂnõÂ proti rozhodnutõÂ celnõÂho
uÂrÏadu o prÏedepsaÂnõÂ naÂkladuÊ nemaÂ odkladnyÂ uÂcÏinek.
NaÂklady jsou splatneÂ do 30 dnuÊ ode dne dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ. NaÂklady neuhrazeneÂ ve lhuÊteÏ splatnosti vy-
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bõÂraÂ a vymaÂhaÂ celnõÂ uÂrÏad, kteryÂ je prÏedepsal, podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu upravujõÂcõÂho spraÂvu danõÂ
a jsou prÏõÂjmem staÂtnõÂho rozpocÏtu.
) ZaÂkon cÏ. 185/2004 Sb., o CelnõÂ spraÂveÏ CÏeskeÂ republiky, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.
4c
) CÏl. 4 odst. 3 narÏõÂzenõÂ Rady (EHS) 2913/92 ze dne 12. rÏõÂjna
1992, kteryÂm se vydaÂvaÂ celnõÂ kodex SpolecÏenstvõÂ.ª.

4b

41. § 43 a 44 zneÏjõÂ:
¹§ 43
(1) Do praÂva autorskeÂho neopraÂvneÏneÏ zasahuje
ten, kdo obchaÂzõÂ uÂcÏinneÂ technickeÂ prostrÏedky ochrany
praÂv podle tohoto zaÂkona.
(2) Do praÂva autorskeÂho neopraÂvneÏneÏ zasahuje
takeÂ ten, kdo vyraÂbõÂ, dovaÂzÏõÂ, prÏijõÂmaÂ, rozsÏirÏuje, prodaÂvaÂ, pronajõÂmaÂ, propaguje prodej nebo pronaÂjem
nebo drzÏõÂ k obchodnõÂmu uÂcÏelu zarÏõÂzenõÂ, vyÂrobky nebo
soucÏaÂstky nebo poskytuje sluzÏby, ktereÂ
a) jsou za uÂcÏelem obchaÂzenõÂ uÂcÏinnyÂch technickyÂch
prostrÏedkuÊ nabõÂzeny, propagovaÂny nebo uvaÂdeÏny
na trh,
b) majõÂ vedle obchaÂzenõÂ uÂcÏinnyÂch technickyÂch prostrÏedkuÊ jen omezenyÂ obchodneÏ vyÂznamnyÂ uÂcÏel
nebo jineÂ uzÏitõÂ, nebo
c) jsou urcÏeny, vyraÂbeÏny, upravovaÂny nebo provaÂdeÏny prÏedevsÏõÂm s cõÂlem umozÏnit nebo usnadnit
obchaÂzenõÂ uÂcÏinnyÂch technickyÂch prostrÏedkuÊ.
(3) UÂcÏinnyÂmi technickyÂmi prostrÏedky podle tohoto zaÂkona se rozumõÂ jakaÂkoli technologie, zarÏõÂzenõÂ
nebo soucÏaÂstka, kteraÂ je prÏi sveÂ obvykleÂ funkci urcÏena
k tomu, aby zabranÏovala nebo omezovala takoveÂ
uÂkony ve vztahu k dõÂluÊm, ke kteryÂm autor neudeÏlil
opraÂvneÏnõÂ, jestlizÏe uzÏitõÂ dõÂla muÊzÏe autor kontrolovat
uplatneÏnõÂm kontroly prÏõÂstupu nebo ochranneÂho procesu jako je sÏifrovaÂnõÂ, koÂdovaÂnõÂ nebo jinaÂ uÂprava dõÂla
nebo uplatneÏnõÂm kontrolnõÂho mechanismu rozmnozÏovaÂnõÂ.
(4) PraÂvnõÂ ochranou podle odstavce 1 nejsou dotcÏena ustanovenõÂ § 30a, § 31 odst. 1 põÂsm. b), § 34
põÂsm. a), § 37 odst. 1 põÂsm. a) a b), § 38, § 38a odst. 2
a § 38e v rozsahu nezbytneÂm k vyuzÏitõÂ vyÂjimky. Autor,
kteryÂ pro sveÂ dõÂlo pouzÏil technickeÂ prostrÏedky podle
odstavce 3, je povinen zprÏõÂstupnit sveÂ dõÂlo opraÂvneÏnyÂm
uzÏivateluÊm v rozsahu nezbytneÂm ke splneÏnõÂ uÂcÏelu uvedeneÂho uzÏitõÂ dõÂla. Autor muÊzÏe zprÏõÂstupnit sveÂ dõÂlo, pro
ktereÂ pouzÏil technickeÂ prostrÏedky podle odstavce 3,
i v prÏõÂpadeÏ zhotovenõÂ zaÂznamu sveÂho dõÂla pro osobnõÂ
potrÏebu podle § 30; to nebraÂnõÂ autorovi, aby prÏijal odpovõÂdajõÂcõÂ opatrÏenõÂ tyÂkajõÂcõÂ se pocÏtu takovyÂch rozmnozÏenin.
(5) UstanovenõÂ odstavce 4 se nevztahuje na dõÂlo,
ktereÂ bylo autorem cÏi s jeho souhlasem zprÏõÂstupneÏno
verÏejnosti zpuÊsobem podle § 18 odst. 2.
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(6) TechnickeÂ prostrÏedky ke splneÏnõÂ povinnostõÂ
podle odstavce 4 pouzÏõÂvaneÂ autorem dobrovolneÏ nebo na zaÂkladeÏ dohod pozÏõÂvajõÂ ochrany podle odstavcuÊ 1 azÏ 3.

49. V § 55 se odstavec 2 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se
zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 1.

§ 44

51. V § 56 odst. 5 se za slova ¹na kterou byla
licence udeÏlena,ª vklaÂdajõÂ slova ¹a smluvnõÂ strany se
nedohodnou na zvyÂsÏenõÂ mnozÏstevnõÂho rozsahu licence
do 6 meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy autor vyzval nabyvatele k takoveÂ zmeÏneÏ smlouvy,ª a slova ¹nedohodnou-li se
smluvnõÂ strany na zvyÂsÏenõÂ mnozÏstevnõÂho rozsahu do
sÏesti meÏsõÂcuÊ ode dne, kdy autor nabyvatele k takoveÂ
zmeÏneÏ smlouvy vyzveª se nahrazujõÂ slovy ¹pokud jesÏteÏ
trvaÂ, marnyÂm uplynutõÂm teÂto lhuÊtyª.

(1) Do praÂva autorskeÂho zasahuje teÂzÏ ten, kdo bez
svolenõÂ autora zpuÊsobuje, umozÏnÏuje, usnadnÏuje nebo
zastõÂraÂ porusÏovaÂnõÂ praÂva autorskeÂho tõÂm, zÏe
a) odstranÏuje nebo meÏnõÂ jakoukoli elektronickou informaci o spraÂveÏ praÂv k dõÂlu, nebo
b) rozsÏirÏuje, dovaÂzÏõÂ nebo prÏijõÂmaÂ za uÂcÏelem rozsÏirÏovaÂnõÂ, vysõÂlaÂ nebo sdeÏluje verÏejnosti, a to i zpuÊsobem podle § 18 odst. 2, dõÂlo, ze ktereÂho byla informace o spraÂveÏ praÂv nedovoleneÏ odstraneÏna
nebo zmeÏneÏna.
(2) InformacõÂ o spraÂveÏ praÂv k dõÂlu podle odstavce 1 je jakaÂkoli informace urcÏenaÂ autorem, kteraÂ
identifikuje dõÂlo, autora nebo jineÂho nositele praÂva,
nebo informace o zpuÊsobech a podmõÂnkaÂch uzÏitõÂ dõÂla
a jakaÂkoli cÏõÂsla nebo koÂdy, ktereÂ takovou informaci
prÏedstavujõÂ. ToteÂzÏ platõÂ i pro informaci, kteraÂ je prÏipojena k rozmnozÏenineÏ dõÂla nebo se objevuje v souvislosti se sdeÏlovaÂnõÂm dõÂla verÏejnosti.ª.
42. V § 46 se doplnÏujõÂ odstavce 5 a 6, ktereÂ zneÏjõÂ:
¹(5) O podaÂnõÂ naÂvrhu na uzavrÏenõÂ smlouvy jde
i tehdy, smeÏrÏuje-li projev vuÊle i vuÊcÏi neurcÏiteÂmu
okruhu osob.
(6) S prÏihleÂdnutõÂm k obsahu naÂvrhu nebo k praxi,
kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem
muÊzÏe osoba, ktereÂ je naÂvrh urcÏen, vyjaÂdrÏit souhlas s naÂvrhem na uzavrÏenõÂ smlouvy provedenõÂm urcÏiteÂho
uÂkonu bez vyrozumeÏnõÂ navrhovatele tõÂm, zÏe se podle
nõÂ zachovaÂ, zejmeÂna zÏe poskytne nebo prÏijme plneÏnõÂ.
V tomto prÏõÂpadeÏ je prÏijetõÂ naÂvrhu uÂcÏinneÂ v okamzÏiku,
kdy byl tento uÂkon ucÏineÏn.ª.
43. V § 48 odst. 2 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
44. V § 48 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) PrÏi prodeji podniku cÏi jeho cÏaÂsti, kteraÂ tvorÏõÂ
jeho samostatnou organizacÏnõÂ slozÏku, se k prÏechodu
licence souhlas autora nevyzÏaduje, nenõÂ-li sjednaÂno jinak.ª.
45. V § 49 odst. 6 se slova ¹ , nenõÂ-li sjednaÂno
jinakª zrusÏujõÂ.
46. V § 49 se doplnÏuje odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) PrÏi sjednaÂnõÂ odmeÏny se prÏihleÂdne k uÂcÏelu licence a zpuÊsobu a okolnostem uzÏitõÂ dõÂla a k uÂzemnõÂmu,
cÏasoveÂmu a mnozÏstevnõÂmu rozsahu licence.ª.
47. V § 50 se odstavec 6 zrusÏuje.
48. V § 55 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slovo ¹ZaÂnikemª
nahrazuje slovy ¹SmrtõÂ fyzickeÂ osoby nebo zaÂnikemª.

50. V § 56 odst. 1 se slova ¹dõÂla fotografickeÂhoª
nahrazujõÂ slovem ¹fotografieª.

52. V § 58 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) NenõÂ-li sjednaÂno jinak, maÂ se za to, zÏe autor
udeÏlil zameÏstnavateli svolenõÂ k dokoncÏenõÂ sveÂho nehotoveÂho zameÏstnaneckeÂho dõÂla pro prÏõÂpad, zÏe jeho
praÂvnõÂ vztah k zameÏstnavateli skoncÏõÂ drÏõÂve, nezÏ dõÂlo
dokoncÏõÂ, jakozÏ i pro prÏõÂpad, zÏe budou existovat duÊvodneÂ obavy, zÏe zameÏstnanec dõÂlo nedokoncÏõÂ rÏaÂdneÏ
nebo vcÏas v souladu s potrÏebami zameÏstnavatele.ª.
53. V § 58 odst. 7 cÏaÂsti veÏty prÏed strÏednõÂkem se
slova ¹byla-li vytvorÏenaª nahrazujõÂ slovy ¹byla-li autorem vytvorÏenaª.
54. V § 58 se doplnÏujõÂ odstavce 9 a 10, ktereÂ
vcÏetneÏ poznaÂmek pod cÏarou cÏ. 4d a 4e zneÏjõÂ:
¹(9) V prÏõÂpadeÏ agenturnõÂho zameÏstnaÂnõÂ4d) se pro
uÂcÏely tohoto ustanovenõÂ za zameÏstnavatele povazÏuje
zameÏstnavatel, u ktereÂho zameÏstnanec agentury praÂce
docÏasneÏ vykonaÂvaÂ praÂci podle pracovnõÂ smlouvy nebo
dohody o pracovnõÂ cÏinnosti, nenõÂ-li mezi agenturou
praÂce a takovyÂm zameÏstnavatelem dohodnuto jinak.
(10) UstanovenõÂ odstavcuÊ 1 azÏ 6 a odstavce 8 platõÂ
obdobneÏ pro dõÂla vytvorÏenaÂ ke splneÏnõÂ povinnostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch ze vztahu mezi spolecÏnostõÂ a autorem,
kteryÂ je statutaÂrnõÂm orgaÂnem nebo cÏlenem statutaÂrnõÂho
cÏi jineÂho orgaÂnu spolecÏnosti anebo spolecÏnõÂkem verÏejneÂ obchodnõÂ spolecÏnosti cÏi komplementaÂrÏem komanditnõÂ spolecÏnosti4e); obchodnõÂ spolecÏnost se v takoveÂm prÏõÂpadeÏ povazÏuje za zameÏstnavatele. PrÏedchozõÂ
veÏta se pouzÏije obdobneÏ i u jinyÂch praÂvnickyÂch osob
a autoruÊ, kterÏõÂ jsou jejich orgaÂny cÏi cÏleny orgaÂnuÊ. UstanovenõÂ § 61 se na dõÂla vzniklaÂ podle tohoto odstavce
nevztahuje.
4d

) ZaÂkonõÂk praÂce.

4e

) § 66 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

55. V § 61 odst. 1 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹Je-li dõÂlo autorem vytvorÏeneÂ na zaÂkladeÏ smlouvy
o dõÂlo (dõÂlo vytvorÏeneÂ na objednaÂvku), platõÂ, zÏe autor
poskytl licenci k uÂcÏelu vyplyÂvajõÂcõÂmu ze smlouvy,
nenõÂ-li sjednaÂno jinak.ª.
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56. V § 63 odst. 1 se veÏta prvnõÂ nahrazuje veÏtou
¹Autorem audiovizuaÂlnõÂho dõÂla je jeho rezÏiseÂr.ª.
57. V § 63 odst. 3 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ
slova ¹põÂsemneÂ svolenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsemnou
smlouvou opraÂvneÏnõÂª a v põÂsmenu a) se slova ¹ , s vyÂjimkou uzÏitõÂ podle § 13, pokud jde o porÏizovaÂnõÂ rozmnozÏenin pro uÂcÏely jejich rozsÏirÏovaÂnõÂ, § 14 a § 18
odst. 2,ª zrusÏujõÂ.
58. V § 64 odst. 1 se v uÂvodnõÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ
slova ¹põÂsemneÂ svolenõÂª nahrazujõÂ slovy ¹põÂsemnou
smlouvou opraÂvneÏnõÂª a v põÂsmenu b) se slova ¹ , s vyÂjimkou uzÏitõÂ podle § 13, pokud jde o porÏizovaÂnõÂ rozmnozÏenin pro uÂcÏely jejich rozsÏirÏovaÂnõÂ, § 14 a § 18
odst. 2,ª zrusÏujõÂ.
59. § 66 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 66
OmezenõÂ rozsahu praÂv autora
k pocÏõÂtacÏoveÂmu programu
(1) Do praÂva autorskeÂho nezasahuje opraÂvneÏnyÂ
uzÏivatel rozmnozÏeniny pocÏõÂtacÏoveÂho programu, jestlizÏe
a) rozmnozÏuje, prÏeklaÂdaÂ, zpracovaÂvaÂ, upravuje cÏi jinak meÏnõÂ pocÏõÂtacÏovyÂ program, je-li to nezbytneÂ
k vyuzÏitõÂ opraÂvneÏneÏ nabyteÂ rozmnozÏeniny pocÏõÂtacÏoveÂho programu, cÏinõÂ-li tak prÏi zavedenõÂ a provozu pocÏõÂtacÏoveÂho programu nebo opravuje-li
chyby pocÏõÂtacÏoveÂho programu,
b) jinak rozmnozÏuje, prÏeklaÂdaÂ, zpracovaÂvaÂ, upravuje
cÏi jinak meÏnõÂ pocÏõÂtacÏovyÂ program, je-li to nezbytneÂ k vyuzÏitõÂ opraÂvneÏneÏ nabyteÂ rozmnozÏeniny
pocÏõÂtacÏoveÂho programu v souladu s jeho urcÏenõÂm,
nenõÂ-li dohodnuto jinak,
c) zhotovõÂ si zaÂlozÏnõÂ rozmnozÏeninu pocÏõÂtacÏoveÂho
programu, je-li nezbytnaÂ pro jeho uzÏõÂvaÂnõÂ,
d) zkoumaÂ, studuje nebo zkousÏõÂ saÂm nebo jõÂm poveÏrÏenaÂ osoba funkcÏnost pocÏõÂtacÏoveÂho programu za
uÂcÏelem zjisÏteÏnõÂ mysÏlenek a principuÊ, na nichzÏ je
zalozÏen kteryÂkoli prvek pocÏõÂtacÏoveÂho programu,
cÏinõÂ-li tak prÏi takoveÂm zavedenõÂ, ulozÏenõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho programu do pameÏti pocÏõÂtacÏe nebo prÏi jeho
zobrazenõÂ, provozu cÏi prÏenosu, k neÏmuzÏ je opraÂvneÏn,
e) rozmnozÏuje koÂd nebo prÏeklaÂdaÂ jeho formu prÏi
rozmnozÏovaÂnõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho programu nebo prÏi
jeho prÏekladu cÏi jineÂm zpracovaÂnõÂ, uÂpraveÏ cÏi jineÂ
zmeÏneÏ, je-li k nõÂ opraÂvneÏn, a to samostatneÏ nebo
prostrÏednictvõÂm jõÂm poveÏrÏeneÂ osoby, jsou-li takoveÂ rozmnozÏovaÂnõÂ nebo prÏeklad nezbytneÂ k zõÂskaÂnõÂ informacõÂ potrÏebnyÂch k dosazÏenõÂ vzaÂjemneÂho funkcÏnõÂho propojenõÂ nezaÂvisle vytvorÏeneÂho
pocÏõÂtacÏoveÂho programu s jinyÂmi pocÏõÂtacÏovyÂmi
programy, jestlizÏe informace potrÏebneÂ k dosazÏenõÂ
vzaÂjemneÂho funkcÏnõÂho propojenõÂ nejsou pro takoveÂ osoby drÏõÂve jinak snadno a rychle dostupneÂ
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a tato cÏinnost se omezuje na ty cÏaÂsti pocÏõÂtacÏoveÂho
programu, ktereÂ jsou potrÏebneÂ k dosazÏenõÂ vzaÂjemneÂho funkcÏnõÂho propojenõÂ.
(2) Za rozmnozÏovaÂnõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho programu podle tohoto zaÂkona se povazÏuje i zhotovenõÂ rozmnozÏeniny, je-li nezbytnaÂ k zavedenõÂ a ulozÏenõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho
programu do pameÏti pocÏõÂtacÏe, jakozÏ i pro jeho zobrazenõÂ, provoz a prÏenos.
(3) Za pronaÂjem cÏi puÊjcÏovaÂnõÂ podle tohoto zaÂkona se nepovazÏuje pronaÂjem nebo puÊjcÏovaÂnõÂ rozmnozÏeniny pocÏõÂtacÏoveÂho programu, kde samotnyÂ program
nenõÂ podstatnyÂm prÏedmeÏtem pronaÂjmu nebo puÊjcÏovaÂnõÂ.
(4) Informace zõÂskaneÂ prÏi cÏinnosti podle odstavce 1 põÂsm. e) nesmeÏjõÂ byÂt poskytnuty jinyÂm osobaÂm,
ledazÏe je to nezbytneÂ k dosazÏenõÂ vzaÂjemneÂho funkcÏnõÂho propojenõÂ nezaÂvisle vytvorÏeneÂho pocÏõÂtacÏoveÂho
programu, ani vyuzÏity k jinyÂm uÂcÏeluÊm nezÏ k dosazÏenõÂ
vzaÂjemneÂho funkcÏnõÂho propojenõÂ nezaÂvisle vytvorÏeneÂho pocÏõÂtacÏoveÂho programu. DaÂle nesmeÏjõÂ byÂt tyto
informace vyuzÏity ani k vyÂvoji, zhotovenõÂ nebo k obchodnõÂmu vyuzÏitõÂ pocÏõÂtacÏoveÂho programu podobneÂho
tomuto pocÏõÂtacÏoveÂmu programu v jeho vyjaÂdrÏenõÂ nebo
k jineÂmu jednaÂnõÂ ohrozÏujõÂcõÂmu nebo porusÏujõÂcõÂmu
praÂvo autorskeÂ.
(5) Pro omezenõÂ autorskyÂch praÂv k pocÏõÂtacÏoveÂmu
programu podle odstavce 1 platõÂ ustanovenõÂ § 29
odst. 1.
(6) OpraÂvneÏnyÂm uzÏivatelem rozmnozÏeniny pocÏõÂtacÏoveÂho programu je opraÂvneÏnyÂ nabyvatel rozmnozÏeniny pocÏõÂtacÏoveÂho programu, kteryÂ maÂ vlastnickeÂ cÏi
jineÂ praÂvo k rozmnozÏenineÏ pocÏõÂtacÏoveÂho programu,
a to za uÂcÏelem jejõÂho vyuzÏitõÂ, nikoli za uÂcÏelem jejõÂho
dalsÏõÂho prÏevodu, daÂle opraÂvneÏnyÂ nabyvatel licence
nebo jinaÂ osoba opraÂvneÏnaÂ uzÏõÂvat rozmnozÏeninu pocÏõÂtacÏoveÂho programu. TakovyÂ uzÏivatel muÊzÏe uzÏõÂt opraÂvneÏneÏ nabytou rozmnozÏeninu pocÏõÂtacÏoveÂho programu
v rozsahu stanoveneÂm v odstavci 1 (minimaÂlnõÂ rozsah),
pokud nenõÂ smlouvou dohodnut rozsah sÏirsÏõÂ; minimaÂlnõÂ rozsah nelze s vyÂjimkou opraÂvneÏnõÂ uvedeneÂho
v odstavci 1 põÂsm. b) dohodou zuÂzÏit.
(7) UstanovenõÂ § 30a azÏ 33, § 34 põÂsm. b) azÏ d),
§ 35 azÏ 38, § 38a odst. 1 põÂsm. b), § 38a odst. 2, § 38b
azÏ 39, § 43 odst. 1 a 4 azÏ 6 a § 54 se na pocÏõÂtacÏovyÂ
program nevztahujõÂ.
(8) PraÂvnõÂ ochranou technickyÂch prostrÏedkuÊ podle § 43 nejsou dotcÏena ustanovenõÂ odstavce 1 põÂsm. d)
a e) v rozsahu nezbytneÂm k vyuzÏitõÂ teÏchto omezenõÂ.
Autor, kteryÂ pro sveÂ dõÂlo pouzÏil technickeÂ prostrÏedky
podle § 43 odst. 3, je povinen zprÏõÂstupnit pocÏõÂtacÏovyÂ
program opraÂvneÏneÂmu uzÏivateli v rozsahu podle odstavce 1 a je povinen oznacÏit pocÏõÂtacÏovyÂ program chraÂneÏnyÂ technickyÂmi prostrÏedky uvedenõÂm jmeÂna a adresy
osoby, na kterou se maÂ opraÂvneÏnyÂ uzÏivatel za tõÂm uÂcÏelem obraÂtit.ª.
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60. V § 67 odst. 1 veÏteÏ prvnõÂ se slova ¹vcÏetneÏ vyÂtvoruÊª nahrazujõÂ slovy ¹a vyÂtvoryª.

¹§ 82
PouzÏitõÂ uÂpravy hlavy I

61. V § 70 odst. 2 veÏteÏ prvnõÂ se za slova ¹prÏi zverÏejneÏnõÂª vklaÂdajõÂ slova ¹a dalsÏõÂm uzÏitõÂª.

UstanovenõÂ § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 azÏ 4,
§ 12 odst. 2 a 3, § 13 azÏ 16, § 18 azÏ 23, § 25, § 27 odst. 7,
§ 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34
põÂsm. a) azÏ c), § 35, § 37 azÏ 38a, § 38c, § 38e, § 40 azÏ 44,
§ 46 azÏ 48, § 49 odst. 1 azÏ 5, § 50, 51, 55, 57 a § 62
odst. 2 platõÂ obdobneÏ i pro vyÂrobce zvukoveÏ obrazoveÂho zaÂznamu a jeho zaÂznam.ª.

62. V § 70 odstavec 4 znõÂ:
¹(4) VyÂkonnyÂ umeÏlec maÂ praÂvo na ochranu prÏed
kazÏdyÂm znetvorÏenõÂm, zkomolenõÂm nebo jinou zmeÏnou
sveÂho vyÂkonu, kteraÂ by byla na uÂjmu jeho poveÏsti;
vyÂkonnõÂ umeÏlci podle § 68 odst. 1 jsou povinni braÂt
na sebe prÏimeÏrÏenyÂ vzaÂjemnyÂ ohled.ª.
63. V § 71 odst. 1 cÏaÂsti veÏty prÏed strÏednõÂkem se za
slova ¹vyÂkon uzÏõÂtª vklaÂdajõÂ slova ¹v puÊvodnõÂ nebo jinyÂm zpracovaneÂ cÏi jinak zmeÏneÏneÂ podobeÏª.
64. V § 72 odst. 2 se za slova ¹k obchodnõÂm uÂcÏeluÊm seª vklaÂdajõÂ slova ¹pro uÂcÏely tohoto ustanovenõÂª
a na konci textu odstavce se doplnÏujõÂ slova ¹ , nebo
kteryÂ je opraÂvneÏneÏ verÏejnosti sdeÏlovaÂn podle § 18
odst. 2ª.
65. § 74 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 74
PouzÏitõÂ uÂpravy hlavy I
UstanovenõÂ § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5,
§ 12 odst. 2 a 3, § 13 azÏ 16, § 18 azÏ 23, § 25 a 26, § 27
odst. 7, § 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b,
§ 31, § 34 põÂsm. a) azÏ c), § 35, § 37 azÏ 38a, § 38c, § 38e,
§ 40 azÏ 44, § 46 azÏ 48, § 49 azÏ 51, § 53 azÏ 55, § 57 a 58,
§ 62 odst. 2 a § 64 odst. 1 a 3 platõÂ obdobneÏ i pro vyÂkonneÂho umeÏlce a jeho vyÂkony.ª.
66. V § 77 se veÏta druhaÂ nahrazuje veÏtami ¹Pokud
je vsÏak zvukovyÂ zaÂznam v pruÊbeÏhu teÂto doby opraÂvneÏneÏ vydaÂn, zanikaÂ praÂvo vyÂrobce azÏ za 50 let od takoveÂho vydaÂnõÂ. Nedojde-li beÏhem doby podle veÏty
prvnõÂ k opraÂvneÏneÂmu vydaÂnõÂ dõÂla a byl-li beÏhem teÂto
doby zvukovyÂ zaÂznam opraÂvneÏneÏ sdeÏlen verÏejnosti,
zanikaÂ uvedeneÂ praÂvo uplynutõÂm 50 let ode dne tohoto
sdeÏlenõÂ.ª.
67. § 78 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 78
PouzÏitõÂ uÂpravy hlavy I
UstanovenõÂ § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 azÏ 4,
§ 12 odst. 2 a 3, § 13 azÏ 16, § 18 azÏ 23, § 25, § 27 odst. 7,
§ 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34
põÂsm. a) azÏ c), § 35, § 37 azÏ 38a, § 38c, § 38e, § 40 azÏ 44,
§ 46 azÏ 48, § 49 odst. 1 azÏ 5, § 50, 51, 55, 57 a § 62
odst. 2 platõÂ obdobneÏ i pro vyÂrobce zvukoveÂho zaÂznamu a jeho zaÂznam.ª.
68. V § 80 odst. 3 se slovo ¹zvukoveÂhoª nahrazuje slovy ¹zvukoveÏ obrazoveÂhoª.
69. § 82 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:

70. V cÏaÂsti prvnõÂ hlaveÏ II nadpis dõÂlu 4 znõÂ: ¹PraÂvo
rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlatele k jeho vysõÂlaÂnõÂª.
71. § 86 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 86
PouzÏitõÂ uÂpravy hlavy I
UstanovenõÂ § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 azÏ 4,
§ 12 odst. 2 a 3, § 13 azÏ 16, § 18 azÏ 23, § 25, § 27 odst. 7,
§ 28 odst. 1, § 29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 34
põÂsm. a) azÏ c), § 35 odst. 1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 4, § 38
odst. 1 põÂsm. a), § 38a, § 38c, § 38e, § 40 azÏ 44, § 46 azÏ
48, § 49 odst. 1 azÏ 5, § 50, 51, 55, 57 a § 62 odst. 2 platõÂ
obdobneÏ i pro vysõÂlatele a jeho vysõÂlaÂnõÂ.ª.
72. V § 88 odst. 1 se veÏta druhaÂ zrusÏuje.
73. V § 88 se odstavec 2 zrusÏuje a zaÂrovenÏ se
zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 1.
74. Za § 88 se vklaÂdaÂ novyÂ § 88a, kteryÂ znõÂ:
¹§ 88a
(1) ZvlaÂsÏtnõÂ praÂva k databaÂzi (§ 90) prÏõÂslusÏõÂ porÏizovateli databaÂze, pokud porÏõÂzenõÂ, oveÏrÏenõÂ nebo prÏedvedenõÂ obsahu databaÂze prÏedstavuje kvalitativneÏ nebo
kvantitativneÏ podstatnyÂ vklad bez ohledu na to, zda
databaÂze nebo jejõÂ obsah jsou prÏedmeÏtem autorskopraÂvnõÂ nebo jineÂ ochrany.
(2) KazÏdyÂ novyÂ kvalitativneÏ nebo kvantitativneÏ
podstatnyÂ vklad do databaÂze spocÏõÂvajõÂcõÂ v doplneÏnõÂ,
zkraÂcenõÂ cÏi jinyÂch uÂpravaÂch maÂ za naÂsledek novyÂ beÏh
trvaÂnõÂ praÂva podle § 93.ª.
75. V § 92 põÂsm. a) se slova ¹ustanovenõÂ § 30
odst. 1 veÏty za strÏednõÂkem zuÊstaÂvaÂ nedotcÏenoª nahrazujõÂ slovy ¹ustanovenõÂ § 30 odst. 3 zuÊstaÂvaÂ nedotcÏenoª.
76. § 94 vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹§ 94
PouzÏitõÂ uÂpravy hlavy I
(1) UstanovenõÂ § 4, § 6, § 9 odst. 2 azÏ 4, § 12
odst. 2, § 13 azÏ 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27 odst. 7, § 28
odst. 1, § 29, § 30 odst. 1 a 3, § 40 azÏ 44, § 46 azÏ 48, § 49
odst. 1 azÏ 5, § 50, 51, 55 a 57 platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i pro
porÏizovatele databaÂze.
(2) UstanovenõÂ § 3 põÂsm. a) platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ i pro
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porÏizovatele databaÂze, kteraÂ je soucÏaÂstõÂ praÂvnõÂho prÏedpisu.ª.
77. V § 96 odst. 1 põÂsm. a) bodeÏ 3 se za slova ¹obrazoveÂho zaÂznamuª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo jineÂho zaÂznamuª a slova ¹odst. 1 põÂsm. a) a b)ª se nahrazujõÂ
slovy ¹odst. 1 põÂsm. b)ª.
78. V § 96 odst. 1 põÂsm. a) bod 4 znõÂ:
¹4. zhotovenõÂ rozmnozÏeniny dõÂla pro osobnõÂ potrÏebu fyzickeÂ osoby nebo pro vlastnõÂ vnitrÏnõÂ
potrÏebu praÂvnickeÂ osoby cÏi podnikajõÂcõÂ fyzickeÂ osoby pomocõÂ prÏõÂstroje k zhotovovaÂnõÂ
tiskovyÂch rozmnozÏenin na papõÂr nebo podobnyÂ podklad, a to i prostrÏednictvõÂm trÏetõÂ osoby
[§ 25 odst. 1 põÂsm. a), § 28 odst. 2, § 87],ª.
znõÂ:

79. V § 96 odst. 1 põÂsm a) se doplnÏuje bod 6, kteryÂ
¹6. puÊjcÏovaÂnõÂ originaÂlu nebo rozmnozÏeniny vydaneÂho dõÂla podle § 37 odst. 2,ª.

80. V § 96 odst. 1 põÂsm. c) se za slova ¹na zvukovyÂª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo na zvukoveÏ obrazovyÂª a na
konci textu põÂsmene se doplnÏujõÂ slova ¹ ; a daÂle s vyÂjimkou prÏõÂpaduÊ, kdy praÂvo na kabelovyÂ prÏenos vykonaÂvaÂ vysõÂlatel ke sveÂmu vlastnõÂmu vysõÂlaÂnõÂ, bez ohledu
na to, zda jde o jeho vlastnõÂ praÂva nebo o praÂva, kteraÂ
vykonaÂvaÂ na zaÂkladeÏ licencÏnõÂ smlouvy uzavrÏeneÂ s nositelem praÂvaª.
81. V § 96 odst. 2 se za slova ¹naÂroku naª vklaÂdajõÂ
slova ¹naÂhradu sÏkody a naª.
82. V § 96 odst. 3 se slovo ¹jinaÂª zrusÏuje, na konci
textu odstavce se doplnÏujõÂ slova ¹ ; neprÏihlõÂzÏõÂ k prÏedmeÏtuÊm ochrany dosud nezverÏejneÏnyÂmª a doplnÏuje se
veÏta ¹PrÏi rozdeÏlovaÂnõÂ a vyplaÂcenõÂ odmeÏn vybranyÂch
podle § 25 odst. 3 põÂsm. a) a c) bere prÏõÂslusÏnyÂ kolektivnõÂ spraÂvce v uÂvahu pouzÏitõÂ a uÂcÏinnost technickyÂch
prostrÏedkuÊ ochrany podle § 43.ª.
83. V § 97 odstavec 2 znõÂ:
¹(2) KolektivnõÂm spraÂvcem muÊzÏe byÂt pouze praÂvnickaÂ osoba se sõÂdlem v CÏeskeÂ republice, ve ktereÂ se
prÏõÂmo nebo prostrÏednictvõÂm trÏetõÂ osoby sdruzÏujõÂ nebo
uÂcÏastnõÂ nositeleÂ praÂv, ktereÂ prÏi kolektivnõÂ spraÂveÏ zastupuje.ª.
84. V § 98 odst. 1 se slova ¹Ministerstvo kultury
(daÂle jen ¹ministerstvoª)ª nahrazujõÂ slovem ¹ministerstvoª.
85. V § 98 odst. 3 põÂsm. d) se slova ¹bydlisÏteÏ
a staÂtnõÂho obcÏanstvõÂª nahrazujõÂ slovy ¹mõÂsta trvaleÂho
pobytu nebo, jde-li o cizince, mõÂsta jejich pobytu, staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ, jejich zverÏejneÏnyÂch prÏedmeÏtuÊ ochrany
v rozsahu odpovõÂdajõÂcõÂm uÂcÏelu rÏõÂzenõÂª.
86. V § 98 odst. 3 se za põÂsmeno d) vklaÂdaÂ noveÂ
põÂsmeno e), ktereÂ znõÂ:
¹e) jmennyÂ seznam cÏlenuÊ zÏadatele, kterÏõÂ jsou nositeli
praÂv, kteraÂ majõÂ byÂt kolektivneÏ spravovaÂna, s uve-
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denõÂm jejich mõÂsta trvaleÂho pobytu nebo, jde-li
o cizince, mõÂsta jejich pobytu, staÂtnõÂho obcÏanstvõÂ,
jejich zverÏejneÏnyÂch prÏedmeÏtuÊ ochrany v rozsahu
odpovõÂdajõÂcõÂm uÂcÏelu rÏõÂzenõÂ a s podpisy teÏchto nositeluÊ praÂv,ª.
DosavadnõÂ põÂsmena e) a f) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena f)
a g).
87. V § 98 odst. 5 se za veÏtu prvnõÂ vklaÂdajõÂ veÏty
¹Nelze-li vzhledem k povaze veÏci rozhodnout v teÂto
lhuÊteÏ, muÊzÏe ji ministr prÏimeÏrÏeneÏ prodlouzÏit. O tomto
prodlouzÏenõÂ ministerstvo uÂcÏastnõÂka bez zbytecÏneÂho
odkladu vyrozumõÂ.ª.
88. V § 98 odst. 6 põÂsm. a) se slova ¹odstavce 2ª
nahrazujõÂ slovy ¹odstavcuÊ 2 a 3ª.
89. V § 98 odst. 6 põÂsmeno c) znõÂ:
¹c) jestlizÏe pro vyÂkon teÂhozÏ praÂva ve vztahu k teÂmuzÏ
prÏedmeÏtu ochrany, a pokud jde o dõÂla, pro vyÂkon
teÂhozÏ praÂva k teÂmuzÏ druhu dõÂla, nemaÂ opraÂvneÏnõÂ
jizÏ jinaÂ osoba, aª.
90. V § 98 se za odstavec 6 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 7, kteryÂ znõÂ:
¹(7) Ministerstvo muÊzÏe udeÏlit opraÂvneÏnõÂ k vybõÂraÂnõÂ odmeÏn pro vsÏechny autory anebo pro vsÏechny
nositele praÂv souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm podle
§ 25 a § 37 odst. 2 jen jednomu zÏadateli; v takoveÂm
prÏõÂpadeÏ opraÂvneÏnõÂ jineÂho kolektivnõÂho spraÂvce zahrnuje jen rozdeÏlovaÂnõÂ takto vybranyÂch odmeÏn autoruÊm anebo nositeluÊm praÂv souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm jõÂm zastupovanyÂm.ª.
DosavadnõÂ odstavce 7 a 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 8
a 9.
91. V § 98 odst. 8 se slovo ¹RozhodnutõÂª nahrazuje slovy ¹VyÂrokovou cÏaÂst rozhodnutõÂª a slova ¹v ObchodnõÂm veÏstnõÂkuª se nahrazujõÂ slovy ¹zpuÊsobem
umozÏnÏujõÂcõÂm daÂlkovyÂ prÏõÂstupª.
92. V § 99 odstavec 5 znõÂ:
¹(5) UstanovenõÂ § 98 odst. 5 veÏty prvnõÂ azÏ trÏetõÂ
platõÂ prÏimeÏrÏeneÏ a ustanovenõÂ § 98 odst. 8 a 9 platõÂ obdobneÏ.ª.
93. V § 100 odst. 1 põÂsm. e) se slova ¹smluvneÏ
zastupovanyÂch nositeluÊ praÂvaª nahrazujõÂ slovy ¹nositeluÊ praÂv smluvneÏ zastupovanyÂch a rejstrÏõÂk nositeluÊ
praÂv prÏihlaÂsÏenyÂch k evidenciª.
94. V § 100 odst. 1 põÂsm. h) se za slova ¹sdruzÏenyÂch uzÏivateluÊ,ª vklaÂdajõÂ slova ¹nebo s osobami opraÂvneÏnyÂmi zastupovat zaÂjmy uzÏivateluÊ podle zvlaÂsÏtnõÂho
praÂvnõÂho prÏedpisu6a),ª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 6a znõÂ:
¹6a) ZaÂkon cÏ. 257/2001 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

DosavadnõÂ poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 6a se oznacÏuje jako
poznaÂmka pod cÏarou cÏ. 6b, vcÏetneÏ odkazuÊ na poznaÂmku pod cÏarou.
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95. V § 100 odst. 1 põÂsm. i) se za slova ¹nositeluÊ
praÂvª vklaÂdajõÂ slova ¹naÂroku na naÂhradu sÏkody,ª.
96. V § 100 odst. 1 põÂsm. m) se slova ¹uÂcÏtovat
v soustaveÏ podvojneÂho uÂcÏetnictvõÂ, rocÏnõÂ uÂcÏetnõÂ zaÂveÏrku
oveÏrÏovatª nahrazujõÂ slovy ¹vyhotovovat rÏaÂdnou uÂcÏetnõÂ
zaÂveÏrku, oveÏrÏovat jiª.
97. V § 100 odst. 1 põÂsm. n) se slovo ¹rocÏnõÂª nahrazuje slovem ¹rÏaÂdnouª.
98. V § 100 odst. 1 põÂsm. o) se slovo ¹rocÏnõÂª nahrazuje slovem ¹rÏaÂdnouª.
99. V § 100 se odstavec 2 zrusÏuje.
DosavadnõÂ odstavce 3 azÏ 8 se oznacÏujõÂ jako odstavce 2
azÏ 7.
100. V § 100a odst. 1 se za slova ¹naÂrok naª vklaÂdajõÂ slova ¹naÂhradu sÏkody nebo naª a slova ¹§ 40
odst. 3ª se nahrazujõÂ slovy ¹§ 40 odst. 4ª.
101. V § 101 odst. 1 se slova ¹§ 100 odst. 1
põÂsm. h) boduÊ 2 a 3ª nahrazujõÂ slovy ¹§ 100 odst. 1
põÂsm. h) boduÊ 2 azÏ 4ª.
102. V § 101 odst. 8 se slova ¹a neprÏevoditelneÂª
zrusÏujõÂ.
103. V § 101 odst. 9 se za põÂsmeno d) vklaÂdajõÂ novaÂ
põÂsmena e) azÏ g), kteraÂ zneÏjõÂ:
¹e) k puÊjcÏovaÂnõÂ originaÂlu nebo rozmnozÏeniny dõÂla
s vyÂjimkou pocÏõÂtacÏoveÂho programu nebo k puÊjcÏovaÂnõÂ dõÂla nebo vyÂkonu vyÂkonneÂho umeÏlce zaznamenaneÂho na zvukovyÂ nebo zvukoveÏ obrazovyÂ
zaÂznam a k puÊjcÏovaÂnõÂ takovyÂch zaÂznamuÊ,
f) k zprÏõÂstupnÏovaÂnõÂ dõÂla, zahrnujõÂcõÂ i zhotovenõÂ rozmnozÏeniny zverÏejneÏneÂho dõÂla, knihovnou6a) jednotlivcuÊm ze strany verÏejnosti na pozÏaÂdaÂnõÂ podle
§ 18 odst. 2 pro uÂcÏely vyÂzkumu a soukromeÂho
studia; toto ustanovenõÂ se nevztahuje na pocÏõÂtacÏoveÂ programy, zvukoveÂ a zvukoveÏ obrazoveÂ zaÂznamy, vydaneÂ notoveÂ zaÂznamy dõÂla hudebnõÂho cÏi
hudebneÏ dramatickeÂho a na dõÂla, kteraÂ jsou prÏedmeÏtem licencÏnõÂch smluv, nebo jestlizÏe to nositel
praÂva zakaÂzal,
g) k zÏiveÂmu nedivadelnõÂmu provozovaÂnõÂ dõÂla, pokud
provozovaÂnõÂ dõÂla nesmeÏrÏuje k dosazÏenõÂ prÏõÂmeÂho
nebo neprÏõÂmeÂho hospodaÂrÏskeÂho nebo obchodnõÂho
prospeÏchu,ª.
104. V § 101 se v zaÂveÏrecÏneÂ cÏaÂsti ustanovenõÂ odstavce 9 za slova ¹podle põÂsmene c)ª vklaÂdajõÂ slova
¹a e)ª.
105. V § 101 se na konci odstavce 10 doplnÏuje veÏta
¹Je povinen vyzvat k evidenci ty, pro ktereÂ odmeÏny
vybral a kterÏõÂ mu jsou znaÂmi.ª.
106. V § 101 odstavec 11 znõÂ:
¹(11) V prÏõÂpadeÏ, kdy uzÏivatel prÏedmeÏtuÊ ochrany
uzavõÂraÂ smlouvy, jejichzÏ prÏedmeÏtem je poskytnutõÂ
opraÂvneÏnõÂ k vyÂkonu praÂva uzÏõÂt prÏedmeÏty ochrany,

k nimzÏ takoveÂ praÂvo kolektivneÏ spravujõÂ võÂce nezÏ dva
kolektivnõÂ spraÂvci, je takovyÂ uzÏivatel opraÂvneÏn pozÏadovat, aby tito kolektivnõÂ spraÂvci poveÏrÏili uzavrÏenõÂm
jedineÂ smlouvy spolecÏneÂho zaÂstupce podle § 97 odst. 5.
Toto ustanovenõÂ se pouzÏije obdobneÏ i v prÏõÂpadeÏ uzavõÂraÂnõÂ kolektivnõÂch smluv podle odstavce 4. Pro poveÏrÏenõÂ
spolecÏneÂho zaÂstupce kolektivnõÂch spraÂvcuÊ podle tohoto ustanovenõÂ platõÂ, zÏe se tõÂm sleduje uÂcÏelnyÂ vyÂkon
kolektivnõÂ spraÂvy.ª.
107. V § 101 se doplnÏuje odstavec 12, kteryÂ znõÂ:
¹(12) KolektivnõÂ spraÂvce, ktereÂmu bylo podle § 98
odst. 7 udeÏleno opraÂvneÏnõÂ k vybõÂraÂnõÂ odmeÏn pro
vsÏechny autory, je povinen poskytnout odmeÏny jineÂmu
kolektivnõÂmu spraÂvci k rozdeÏlenõÂ autoruÊm, jejichzÏ
praÂva tento jinyÂ kolektivnõÂ spraÂvce spravuje.ª.
108. § 103 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou
cÏ. 8 znõÂ:
¹§ 103
Dohled ministerstva
(1) Ministerstvo vykonaÂvaÂ dohled podle tohoto
zaÂkona nad kolektivnõÂmi spraÂvci praÂv opraÂvneÏnyÂmi
k vyÂkonu kolektivnõÂ spraÂvy podle tohoto zaÂkona.
(2) Ministerstvo je prÏi vyÂkonu dohledu podle odstavce 1 opraÂvneÏno
a) vyzÏaÂdat si od kolektivnõÂho spraÂvce informace
a prÏedlozÏenõÂ podkladuÊ, ktereÂ jsou potrÏebneÂ pro
vyÂkon dohledu,
b) zjisÏt'ovat, zda nedochaÂzõÂ k porusÏovaÂnõÂ povinnostõÂ
ulozÏenyÂch tõÂmto zaÂkonem,
c) uklaÂdat prÏi zjisÏteÏnõÂ zaÂvad v dodrzÏovaÂnõÂ tohoto zaÂkona povinnost k naÂpraveÏ, stanovit k jejõÂmu splneÏnõÂ prÏimeÏrÏenou lhuÊtu a uklaÂdat pokuty.
(3) KolektivnõÂ spraÂvce je povinen v prÏimeÏrÏeneÂ
lhuÊteÏ stanoveneÂ ministerstvem poskytnout pravdiveÂ
a uÂplneÂ informace a soucÏinnost odpovõÂdajõÂcõÂ opraÂvneÏnõÂm ministerstva podle odstavce 2.
(4) NaÂklady vznikleÂ kolektivnõÂmu spraÂvci v souvislosti s provaÂdeÏnõÂm dohledu ministerstva podle odstavce 2 nese tento kolektivnõÂ spraÂvce.
(5) NesplnõÂ-li kolektivnõÂ spraÂvce ulozÏenou povinnost k naÂpraveÏ ve stanoveneÂ lhuÊteÏ, muÊzÏe mu ministerstvo ke splneÏnõÂ ulozÏeneÂ povinnosti ulozÏit donucovacõÂ
pokutu azÏ do vyÂsÏe 100 000 KcÏ, a to i opakovaneÏ. UÂhrn
takto ulozÏenyÂch donucovacõÂch pokut nesmõÂ prÏevysÏovat
500 000 KcÏ.
(6) KolektivnõÂmu spraÂvci, kteryÂ nesplnil povinnost podle odstavce 3, muÊzÏe ministerstvo ulozÏit porÏaÂdkovou pokutu azÏ do vyÂsÏe 50 000 KcÏ, a to i opakovaneÏ,
nesplnil-li povinnost ani ve lhuÊteÏ noveÏ stanoveneÂ ministerstvem. UÂhrn takto ulozÏenyÂch porÏaÂdkovyÂch poÏ õÂzenõÂ o ulokut nesmõÂ prÏesaÂhnout cÏaÂstku 200 000 KcÏ. R
zÏenõÂ porÏaÂdkoveÂ pokuty lze zahaÂjit nejpozdeÏji do 1 meÏsõÂce ode dne nesplneÏnõÂ povinnosti.
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(7) ZjistõÂ-li ministerstvo porusÏenõÂ povinnostõÂ kolektivnõÂho spraÂvce, ktereÂ pro neÏj vyplyÂvajõÂ z tohoto
zaÂkona, muÊzÏe ulozÏit kolektivnõÂmu spraÂvci pokutu azÏ
do vyÂsÏe 500 000 KcÏ. Pokuta muÊzÏe byÂt ulozÏena i opakovaneÏ. Pokutu lze ulozÏit nejpozdeÏji do jednoho roku
ode dne, kdy ministerstvo zjistõÂ, zÏe dosÏlo k porusÏenõÂ
povinnosti. PrÏi stanovenõÂ vyÂsÏe pokuty ministerstvo prÏihlõÂzÏõÂ k zaÂvazÏnosti porusÏenõÂ povinnosti a ke zpuÊsobeneÂmu naÂsledku.
(8) Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ ministerstvo a jsou
prÏõÂjmem StaÂtnõÂho fondu kultury CÏeskeÂ republiky.
(9) UlozÏenõÂm povinnosti k naÂpraveÏ a pokuty podle tohoto zaÂkona nenõÂ dotcÏena odpoveÏdnost podle
jinyÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
(10) Dohledem ministerstva nenõÂ dotcÏen dozor
UÂrÏadu pro ochranu hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe podle zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu8).
8

) ZaÂkon cÏ. 143/2001 Sb., o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ souteÏzÏe
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o ochraneÏ hospodaÂrÏskeÂ
souteÏzÏe), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

109. V § 104 odst. 1 põÂsmeno b) znõÂ:
¹b) jde-li o prÏõÂstroj k zhotovenõÂ zvukoveÏ obrazovyÂch
zaÂznamuÊ a z nenahranyÂch nosicÏuÊ takovyÂch zaÂznamuÊ, 60 % autoruÊm, zejmeÂna rezÏiseÂruÊm audiovizuaÂlnõÂch deÏl, autoruÊm deÏl literaÂrnõÂch, dramatickyÂch a hudebneÏ dramatickyÂch, autoruÊm deÏl hudebnõÂch s textem nebo bez textu, kameramanuÊm,
architektuÊm, sceÂnografuÊm, kostyÂmnõÂm vyÂtvarnõÂkuÊm, vyÂtvarnõÂkuÊm a autoruÊm deÏl choreografickyÂch a pantomimickyÂch, a 40 % vyÂkonnyÂm umeÏlcuÊm a vyÂrobcuÊm zvukoveÏ obrazovyÂch zaÂznamuÊ
(z toho 25 % vyÂrobcuÊm zvukoveÏ obrazovyÂch zaÂznamuÊ a 15 % vyÂkonnyÂm umeÏlcuÊm).ª.
110. V § 104 odst. 2 se za slova ¹vybranyÂch podleª
vklaÂdajõÂ slova ¹§ 25 odst. 3 põÂsm. a) a c), nejednaÂ-li se
o odmeÏny podle odstavce 1, a z odmeÏn vybranyÂch
podleª.
111. V § 104 se doplnÏuje odstavec 3, kteryÂ znõÂ:
¹(3) Z odmeÏn vybranyÂch podle § 37 odst. 2 prÏõÂslusÏõÂ 75 % autoruÊm deÏl literaÂrnõÂch, vcÏetneÏ deÏl veÏdeckyÂch a deÏl kartografickyÂch, a 25 % autoruÊm deÏl vyÂtvarnyÂch.ª.
112. V cÏaÂsti prvnõÂ se za hlavu V vklaÂdaÂ novaÂ hlava VI, kteraÂ vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod cÏarou cÏ. 8a
znõÂ:
¹ H L AVA V I
SPRAÂVNIÂ DELIKTY
§ 105a
PrÏestupky
(1) FyzickaÂ osoba se dopustõÂ prÏestupku tõÂm, zÏe
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a) neopraÂvneÏneÏ uzÏije autorskeÂ dõÂlo, umeÏleckyÂ vyÂkon,
zvukovyÂ cÏi zvukoveÏ obrazovyÂ zaÂznam, rozhlasoveÂ
nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ nebo databaÂzi,
b) neopraÂvneÏneÏ zasahuje do praÂva autorskeÂho zpuÊsobem uvedenyÂm v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44
odst. 1, nebo
c) jako obchodnõÂk, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ prodeje originaÂlu
dõÂla umeÏleckeÂho, nesplnõÂ oznamovacõÂ povinnost
podle § 24 odst. 6.
(2) Za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. a) lze
ulozÏit pokutu do 150 000 KcÏ, za prÏestupek podle odstavce 1 põÂsm. b) pokutu do 100 000 KcÏ a za prÏestupek
podle odstavce 1 põÂsm. c) pokutu do 50 000 KcÏ.
§ 105b
SpraÂvnõÂ delikty praÂvnickyÂch
a podnikajõÂcõÂch fyzickyÂch osob
(1) PraÂvnickaÂ nebo podnikajõÂcõÂ fyzickaÂ osoba se
dopustõÂ spraÂvnõÂho deliktu tõÂm, zÏe
a) neopraÂvneÏneÏ uzÏije autorskeÂ dõÂlo, umeÏleckyÂ vyÂkon,
zvukovyÂ cÏi zvukoveÏ obrazovyÂ zaÂznam, rozhlasoveÂ
nebo televiznõÂ vysõÂlaÂnõÂ nebo databaÂzi,
b) neopraÂvneÏneÏ zasahuje do praÂva autorskeÂho zpuÊsobem uvedenyÂm v § 43 odst. 1 nebo 2 anebo v § 44
odst. 1, nebo
c) jako obchodnõÂk, kteryÂ se uÂcÏastnõÂ prodeje originaÂlu
dõÂla umeÏleckeÂho, nesplnõÂ oznamovacõÂ povinnost
podle § 24 odst. 6.
(2) Za spraÂvnõÂ delikt podle odstavce 1 põÂsm. a) se
ulozÏõÂ pokuta do 150 000 KcÏ, za spraÂvnõÂ delikt podle
odstavce 1 põÂsm. b) pokuta do 100 000 KcÏ a za spraÂvnõÂ
delikt podle odstavce 1 põÂsm. c) pokuta do 50 000 KcÏ.
§ 105c
SpolecÏnaÂ ustanovenõÂ
(1) PraÂvnickaÂ osoba za spraÂvnõÂ delikt neodpovõÂdaÂ,
jestlizÏe prokaÂzÏe, zÏe vynalozÏila vesÏkereÂ uÂsilõÂ, ktereÂ bylo
mozÏno pozÏadovat, aby porusÏenõÂ praÂvnõÂ povinnosti zabraÂnila.
(2) PrÏi urcÏenõÂ vyÂmeÏry pokuty se prÏihleÂdne k zaÂvazÏnosti spraÂvnõÂho deliktu, zejmeÂna ke zpuÊsobu jeho
spaÂchaÂnõÂ a jeho naÂsledkuÊm a k okolnostem, za nichzÏ
byl spaÂchaÂn.
(3) OdpoveÏdnost praÂvnickeÂ osoby za spraÂvnõÂ delikt zanikaÂ, jestlizÏe spraÂvnõÂ orgaÂn o neÏm nezahaÂjil rÏõÂzenõÂ do 1 roku ode dne, kdy se o neÏm dozveÏdeÏl, nejpozdeÏji vsÏak do 3 let ode dne, kdy byl spaÂchaÂn.
(4) SpraÂvnõÂ delikty podle tohoto zaÂkona v prÏeneseneÂ puÊsobnosti projednaÂvaÂ v prvnõÂm stupni obecnõÂ
uÂrÏad obce s rozsÏõÂrÏenou puÊsobnostõÂ, v jehozÏ uÂzemnõÂm
obvodu byl spraÂvnõÂ delikt spaÂchaÂn.
(5) Na odpoveÏdnost za jednaÂnõÂ, k neÏmuzÏ dosÏlo
prÏi podnikaÂnõÂ fyzickeÂ osoby8a) nebo v prÏõÂmeÂ souvislos-
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ti s nõÂm, se vztahujõÂ ustanovenõÂ zaÂkona o odpoveÏdnosti
a postihu praÂvnickeÂ osoby.
(6) Pokuty vybõÂraÂ a vymaÂhaÂ orgaÂn, kteryÂ je ulozÏil.
PrÏõÂjem z pokut je prÏõÂjmem rozpocÏtu, ze ktereÂho je
hrazena cÏinnost orgaÂnu, kteryÂ pokutu ulozÏil.

8a

) § 2 odst. 2 obchodnõÂho zaÂkonõÂku.ª.

DosavadnõÂ hlava VI se oznacÏuje jako hlava VII.
113. PrÏõÂloha vcÏetneÏ nadpisu znõÂ:
¹PrÏõÂloha k zaÂkonu cÏ. 121/2000 Sb.
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CÏl. II
PrÏechodnaÂ a zaÂveÏrecÏnaÂ ustanovenõÂ
1. Pro cÏaÂstky vyjaÂdrÏeneÂ v eurech se pouzÏije kurz
vyhlasÏovanyÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou ke dni uzavrÏenõÂ
smlouvy o prÏevodu.
2. Doba trvaÂnõÂ praÂva vyÂrobce zvukoveÂho zaÂznamu podle § 77 zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se rÏõÂdõÂ
tõÂmto zaÂkonem i tehdy, zacÏala-li beÏzÏet prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona. Pokud praÂvo vyÂrobce
zvukoveÂho zaÂznamu podle § 77 zaÂkona cÏ. 121/2000
Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto
zaÂkona, zaniklo v obdobõÂ od 22. prosince 2002 do dne
nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, obnovuje se toto
praÂvo ke dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona na zbyÂvajõÂcõÂ dobu podle § 77 zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., ve zneÏnõÂ
uÂcÏinneÂm ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona.
3. Za vyÂrobce zvukoveÏ obrazoveÂho zaÂznamu audiovizuaÂlnõÂho dõÂla zverÏejneÏneÂho v dobeÏ od 1. ledna
1950 do 31. prosince 1992, k neÏmuzÏ CÏeskaÂ televize
podle zaÂkona cÏ. 36/1993 Sb., o neÏkteryÂch opatrÏenõÂch
v oblasti rozhlasoveÂho a televiznõÂho vysõÂlaÂnõÂ, vykonaÂvaÂ
praÂva autorskaÂ, se povazÏuje CÏeskaÂ televize.
4. SpraÂvnõÂ rÏõÂzenõÂ, kteraÂ nebyla pravomocneÏ skoncÏena prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se
dokoncÏõÂ podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.
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5. PraÂvnõÂ vztahy vznikleÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona a praÂva a povinnosti z nich vznikleÂ, jakozÏ i praÂva z odpoveÏdnosti za porusÏenõÂ smluv
uzavrÏenyÂch prÏede dnem uÂcÏinnosti tohoto zaÂkona, se
rÏõÂdõÂ dosavadnõÂmi prÏedpisy.
CÏl. III
ZmocneÏnõÂ k vyhlaÂsÏenõÂ uÂplneÂho zneÏnõÂ zaÂkona
PrÏedseda vlaÂdy se zmocnÏuje, aby ve SbõÂrce zaÂkonuÊ
vyhlaÂsil uÂplneÂ zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., o praÂvu
autorskeÂm, o praÂvech souvisejõÂcõÂch s praÂvem autorskyÂm a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (autorskyÂ zaÂkon),
jak vyplyÂvaÂ z pozdeÏjsÏõÂch zaÂkonuÊ.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
ZmeÏna zaÂkona o prÏestupcõÂch
CÏl. IV
V zaÂkoneÏ cÏ. 200/1990 Sb., o prÏestupcõÂch, ve zneÏnõÂ
zaÂkona cÏ. 337/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 344/1992 Sb., zaÂkona
cÏ. 359/1992 Sb., zaÂkona cÏ. 67/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 290/
/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 134/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 82/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 237/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 279/1995 Sb.,
zaÂkona cÏ. 289/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 112/1998 Sb., zaÂkona
cÏ. 168/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999 Sb., zaÂkona cÏ. 29/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 121/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 132/2000
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Sb., zaÂkona cÏ. 151/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 258/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 361/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/2000 Sb., naÂlezu
UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 52/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 164/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 254/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 265/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 273/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 274/
/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 312/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 6/2002 Sb.,
zaÂkona cÏ. 62/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 78/2002 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 259/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 285/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 311/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., zaÂkona cÏ. 218/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 274/2003 Sb.,
zaÂkona cÏ. 362/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 47/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 436/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 559/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 586/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 95/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 379/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 392/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 411/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 57/2006 Sb., zaÂkona
cÏ. 76/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 80/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 115/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 134/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 181/2006
Sb., se v § 32 odst. 1 põÂsmeno a) zrusÏuje.
DosavadnõÂ põÂsmena b) a c) se oznacÏujõÂ jako põÂsmena a)
a b).
Â ST T R
Ï ETIÂ
CÏ A
ZmeÏna knihovnõÂho zaÂkona
CÏl. V
V zaÂkoneÏ cÏ. 257/2001 Sb., o knihovnaÂch a podmõÂnkaÂch provozovaÂnõÂ verÏejnyÂch knihovnickyÂch a informacÏnõÂch sluzÏeb (knihovnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 1/2005 Sb., se v § 9 odst. 2 põÂsm. f) slova ¹autorskyÂch deÏl7)ª nahrazujõÂ slovy ¹prÏedmeÏtuÊ ochrany podle
zvlaÂsÏtnõÂho praÂvnõÂho prÏedpisu7) a provaÂdõÂ uÂhradu odmeÏn za jejich puÊjcÏovaÂnõÂª.
PoznaÂmka pod cÏarou cÏ. 7 znõÂ:
¹7) ZaÂkon cÏ. 121/2000 Sb., ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ.ª.

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A
ZmeÏna obcÏanskeÂho soudnõÂho rÏaÂdu
CÏl. VI
ZaÂkon cÏ. 99/1963 Sb., obcÏanskyÂ soudnõÂ rÏaÂd, ve
zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 36/1967 Sb., zaÂkona cÏ. 158/1969 Sb.,
zaÂkona cÏ. 49/1973 Sb., zaÂkona cÏ. 20/1975 Sb., zaÂkona
cÏ. 133/1982 Sb., zaÂkona cÏ. 180/1990 Sb., zaÂkona cÏ. 328/
/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 519/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 263/1992
Sb., zaÂkona cÏ. 24/1993 Sb., zaÂkona cÏ. 171/1993 Sb.,
zaÂkona cÏ. 117/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 152/1994 Sb., zaÂkona
cÏ. 216/1994 Sb., zaÂkona cÏ. 84/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 160/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 238/1995
Sb., zaÂkona cÏ. 247/1995 Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu
vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 31/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 142/1996
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 269/
/1996 Sb., zaÂkona cÏ. 202/1997 Sb., zaÂkona cÏ. 227/1997
Sb., zaÂkona cÏ. 15/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb., zaÂ-

kona cÏ. 165/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 326/1999 Sb., zaÂkona
Â stavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho
cÏ. 360/1999 Sb., naÂlezu U
pod cÏ. 2/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 27/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 30/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 46/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 105/2000
Sb., zaÂkona cÏ. 130/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 155/2000 Sb.,
zaÂkona cÏ. 204/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 220/2000 Sb., zaÂkona
cÏ. 227/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 367/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 370/
/2000 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 137/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 231/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 271/2001 Sb.,
naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 276/2001
Sb., zaÂkona cÏ. 317/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 451/2001 Sb.,
zaÂkona cÏ. 491/2001 Sb., zaÂkona cÏ. 501/2001 Sb., zaÂkona
cÏ. 151/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 202/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 226/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 309/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 320/2002
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 476/
/2002 Sb., zaÂkona cÏ. 88/2003 Sb., zaÂkona cÏ. 120/2004
Sb., naÂlezu UÂstavnõÂho soudu vyhlaÂsÏeneÂho pod cÏ. 153/
/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 237/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 257/2004
Sb., zaÂkona cÏ. 340/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 436/2004 Sb.,
zaÂkona cÏ. 501/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 554/2004 Sb., zaÂkona
cÏ. 555/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 628/2004 Sb., zaÂkona cÏ. 59/
/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 170/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 205/2005
Sb., zaÂkona cÏ. 216/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 342/2005 Sb.,
zaÂkona cÏ. 377/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 383/2005 Sb., zaÂkona
cÏ. 413/2005 Sb., zaÂkona cÏ. 56/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 57/
/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 79/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 112/2006
Sb., zaÂkona cÏ. 113/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 115/2006 Sb.,
zaÂkona cÏ. 133/2006 Sb., zaÂkona cÏ. 134/2006 Sb. a zaÂkona cÏ. 135/2006 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. V § 26 se za odstavec 3 vklaÂdaÂ novyÂ odstavec 4,
kteryÂ znõÂ:
¹(4) Ve sporech o naÂrocõÂch vychaÂzejõÂcõÂch z autorskeÂho zaÂkona, o naÂrocõÂch z ohrozÏenõÂ a porusÏenõÂ praÂv
podle autorskeÂho zaÂkona a o naÂrocõÂch na vydaÂnõÂ bezduÊvodneÂho obohacenõÂ zõÂskaneÂho na uÂkor toho, komu
sveÏdcÏõÂ praÂva podle autorskeÂho zaÂkona, se uÂcÏastnõÂk
muÊzÏe daÂt zastupovat praÂvnickou osobou, k jejõÂmuzÏ
prÏedmeÏtu podnikaÂnõÂ, poprÏõÂpadeÏ cÏinnosti patrÏõÂ ochrana
praÂv podle autorskeÂho zaÂkona.ª.
DosavadnõÂ odstavec 4 se oznacÏuje jako odstavec 5.
2. V § 26 odst. 5 se za slova ¹podle odstavce 3ª
vklaÂdajõÂ slova ¹nebo 4ª.
3. Za § 78a se vklaÂdajõÂ noveÂ § 78b azÏ 78g, ktereÂ
vcÏetneÏ nadpisu zneÏjõÂ:
¹ZajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku
ve veÏcech tyÂkajõÂcõÂch se praÂv z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ
§ 78b
(1) Ve veÏcech tyÂkajõÂcõÂch se praÂv z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ lze prÏed zahaÂjenõÂm rÏõÂzenõÂ o veÏci sameÂ na naÂvrh
toho, kdo osveÏdcÏil porusÏenõÂ praÂva z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, za uÂcÏelem provedenõÂ duÊkazu (§ 130 odst. 1) zajistit
a) zbozÏõÂ, poprÏõÂpadeÏ prÏimeÏrÏenyÂ vzorek zbozÏõÂ, jehozÏ
vyÂrobou mohlo byÂt porusÏeno praÂvo z dusÏevnõÂho
vlastnictvõÂ,
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b) materiaÂl a naÂstroje, ktereÂ byly pouzÏity k vyÂrobeÏ
nebo rozsÏirÏovaÂnõÂ zbozÏõÂ uvedeneÂho v põÂsmenu a),
c) dokumenty tyÂkajõÂcõÂ se zbozÏõÂ uvedeneÂho v põÂsmenu a).
(2) ZajisÏteÏnõÂ podle odstavce 1 je prÏõÂpustneÂ jen
tehdy, nebylo-li zbozÏõÂ, materiaÂl, naÂstroje nebo dokumenty prÏedmeÏtem zajisÏteÏnõÂ duÊkazu podle § 78 nebo
78a, poprÏõÂpadeÏ jestlizÏe pomocõÂ takoveÂhoto zajisÏteÏnõÂ
duÊkazu nebylo mozÏneÂ postihnout vsÏechny okolnosti
vyÂznamneÂ pro rozhodnutõÂ veÏci sameÂ.
§ 78c
(1) K zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku je
prÏõÂslusÏnyÂ krajskyÂ soud, v jehozÏ obvodu je zajisÏt'ovanyÂ
prÏedmeÏt duÊkaznõÂho prostrÏedku.
(2) UÂcÏastnõÂky rÏõÂzenõÂ jsou navrhovatel, ti, kterÏõÂ by
jimi byli, kdyby sÏlo o veÏc samu, a ten, kdo maÂ zajisÏt'ovanyÂ prÏedmeÏt duÊkaznõÂho prostrÏedku u sebe.
§ 78d
(1) PrÏedseda senaÂtu muÊzÏe, vyzÏadujõÂ-li to okolnosti, ulozÏit navrhovateli povinnost slozÏit jistotu k zajisÏteÏnõÂ naÂhrady sÏkody nebo jineÂ uÂjmy, kteraÂ by vznikla
zajisÏteÏnõÂm prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku. VyÂsÏi jistoty stanovõÂ prÏedseda senaÂtu s prÏihleÂdnutõÂm k okolnostem prÏõÂpadu, maximaÂlneÏ vsÏak ve vyÂsÏi 100 000 KcÏ. Takto
stanovenaÂ jistota je splatnaÂ do 8 dnuÊ od dorucÏenõÂ rozhodnutõÂ o stanovenõÂ jistoty navrhovateli. Podalo-li naÂvrh võÂce navrhovateluÊ, jsou povinni jistotu slozÏit spolecÏneÏ a nerozdõÂlneÏ.
(2) Nebude-li jistota podle odstavce 1 vcÏas slozÏena, prÏedseda senaÂtu naÂvrh na zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku odmõÂtne; zmesÏkaÂnõÂ lhuÊty uvedeneÂ
v odstavci 1 nelze prominout.
(3) Byl-li naÂvrh na zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho
prostrÏedku pravomocneÏ zamõÂtnut nebo odmõÂtnut, poprÏõÂpadeÏ bylo-li rÏõÂzenõÂ o tomto naÂvrhu pravomocneÏ zastaveno, soud slozÏenou jistotu vraÂtõÂ. V prÏõÂpadeÏ, zÏe soud
narÏõÂdil zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku, bude
jistota vraÂcena, jestlizÏe zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho
prostrÏedku zaniklo podle § 78f odst. 1 põÂsm. a), jestlizÏe
marneÏ uplynula lhuÊta k zÏalobeÏ podle § 78g odst. 2,
nebo jestlizÏe nabylo praÂvnõÂ moci rozhodnutõÂ o zÏalobeÏ
podaneÂ podle § 78g odst. 2 a z tohoto rozhodnutõÂ vyplyÂvaÂ, zÏe jistota nebude pouzÏita k uspokojenõÂ praÂva na
naÂhradu sÏkody nebo jineÂ uÂjmy.
§ 78e
(1) Nepostupoval-li prÏedseda senaÂtu podle § 78d
odst. 2 a jsou-li splneÏny prÏedpoklady uvedeneÂ v § 78b,
prÏedseda senaÂtu usnesenõÂm narÏõÂdõÂ zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu
duÊkaznõÂho prostrÏedku.
(2) O naÂvrhu na zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho
prostrÏedku soud rozhodne bez slysÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ. Pro
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zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku je rozhodujõÂcõÂ stav v dobeÏ vyhlaÂsÏenõÂ (vydaÂnõÂ) rozhodnutõÂ soudu
prvnõÂho stupneÏ.
(3) V usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku prÏedseda senaÂtu navrhovateli
ulozÏõÂ, aby ve lhuÊteÏ, kterou mu urcÏõÂ, podal u soudu zÏalobu.
(4) PrÏedmeÏt duÊkaznõÂho prostrÏedku, o jehozÏ zajisÏteÏnõÂ bylo rozhodnuto podle odstavce 1, se slozÏõÂ u soudu
nebo u vhodneÂho schovatele; tomu, kdo maÂ prÏedmeÏt
u sebe a odmõÂtne jej prÏedat dobrovolneÏ, bude soudem
odebraÂn, a to ihned poteÂ, co mu bude usnesenõÂ o narÏõÂzenõÂ zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku dorucÏeno.
§ 78f
(1) ZajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku zanikne, jestlizÏe
a) navrhovatel nepodal ve lhuÊteÏ urcÏeneÂ soudem zÏalobu,
b) v rÏõÂzenõÂ o veÏci sameÂ byl proveden duÊkaz ohledaÂnõÂm zajisÏteÏneÂho prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku,
c) rÏõÂzenõÂ o veÏci sameÂ bylo pravomocneÏ skoncÏeno,
anizÏ by v neÏm byl proveden duÊkaz ohledaÂnõÂm zajisÏteÏneÂho prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku.
(2) PrÏedseda senaÂtu zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho
prostrÏedku usnesenõÂm zrusÏõÂ, jestlizÏe pominuly duÊvody,
pro ktereÂ bylo narÏõÂzeno.
(3) PoteÂ, co zajisÏteÏnõÂ zanikne nebo co bude pravomocneÏ zrusÏeno, vraÂtõÂ se prÏedmeÏt duÊkaznõÂho prostrÏedku tomu, kdo jej prÏedlozÏil soudu nebo komu
byl soudem odebraÂn.
§ 78g
(1) Zaniklo-li zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku podle § 78f odst. 1 põÂsm. a) nebo nebylo-li zÏalobeÏ ve veÏci sameÂ pravomocnyÂm rozhodnutõÂm ani
zcÏaÂsti vyhoveÏno, anizÏ by praÂvo navrhovatele bylo byt'
jen zcÏaÂsti uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit
sÏkodu a jinou uÂjmu kazÏdeÂmu, komu zajisÏteÏnõÂm prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku vznikla. TeÂto odpoveÏdnosti se navrhovatel nemuÊzÏe zprostit, ledazÏe by ke
sÏkodeÏ nebo jineÂ uÂjmeÏ dosÏlo i jinak.
(2) ZÏalobu o naÂhradu sÏkody nebo jineÂ uÂjmy podle
odstavce 1 je trÏeba podat nejpozdeÏji do 6 meÏsõÂcuÊ ode
dne, kdy zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku zaniklo podle § 78f odst. 1 põÂsm. a) nebo kdy bylo o zÏalobeÏ ve veÏci sameÂ pravomocneÏ rozhodnuto, jinak praÂvo
zanikne. ZmesÏkaÂnõÂ teÂto lhuÊty nelze prominout.
(3) PrÏõÂslusÏnyÂm k projednaÂnõÂ zÏaloby podle odstavce 2 a k rozhodnutõÂ o nõÂ je prÏõÂslusÏnyÂ soud uvedenyÂ
v § 78c odst. 1.
(4) PravomocneÏ prÏiznanaÂ naÂhrada sÏkody nebo
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jineÂ uÂjmy se uspokojõÂ z navrhovatelem slozÏeneÂ jistoty;
nepostacÏuje-li k uspokojenõÂ vsÏech posÏkozenyÂch, rozdeÏlõÂ soud jistotu mezi neÏ pomeÏrneÏ. Povinnost navrhovatele nahradit sÏkodu nebo jinou uÂjmu, kteraÂ nebyla
zajisÏteÏna slozÏenou jistotou, tõÂm nenõÂ dotcÏena.ª.
4. V § 102 se doplnÏuje odstavec 4, kteryÂ znõÂ:
¹(4) Po zahaÂjenõÂ rÏõÂzenõÂ muÊzÏe soud na naÂvrh zajistit prÏedmeÏt duÊkaznõÂho prostrÏedku ve sporech tyÂkajõÂcõÂch se praÂv z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ; ustanovenõÂ § 78b
odst. 1, § 78d, § 78e odst. 1, 2 a 4, § 78f odst. 1 põÂsm. b)
a c), § 78f odst. 2 a 3 a § 78g zde platõÂ obdobneÏ.ª.

6. V § 155 odst. 4 se za slova ¹nekalyÂm souteÏzÏnõÂm jednaÂnõÂm62b)ª vklaÂdajõÂ slova ¹ , ochrany praÂv z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂª.
7. V § 210a se do zaÂvorky za slova ¹§ 75b odst. 2ª
vklaÂdajõÂ slova ¹ , § 78d odst. 2ª.
8. V § 239 se na konci odstavce 3 doplnÏujõÂ slova
¹nebo naÂvrh na zajisÏteÏnõÂ prÏedmeÏtu duÊkaznõÂho prostrÏedku ve veÏcech tyÂkajõÂcõÂch se praÂv z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ (§ 78d)ª.
Â ST PA
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5. Za § 133a se vklaÂdaÂ novyÂ § 133b, kteryÂ znõÂ:

UÂCÏINNOST

¹§ 133b
Byl-li ohledaÂn prÏimeÏrÏenyÂ vzorek zbozÏõÂ, jehozÏ vyÂrobou mohlo byÂt porusÏeno praÂvo z dusÏevnõÂho vlastnictvõÂ, maÂ soud zjisÏteÏnõÂ z ohledaÂnõÂ vyplyÂvajõÂcõÂ za prokaÂzaneÂ vuÊcÏi vesÏkereÂmu zbozÏõÂ.ª.

CÏl. VII
sÏenõÂ.

Tento zaÂkon nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem jeho vyhlaÂ-

v z. Kasal v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
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