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Novela AZ 2022 (?)  

► obsah: implementace 2 směrnic EU o autorském právu z roku 2019 

- modernizace unijního autorského práva; dosažení dobře fungujícího trhu s AP 

chráněným obsahem

1. Změny v úpravě výjimek a omezení práv

2. Nová práva vydavatelů periodik (čl. 15) a zvl. úprava odpovědnosti „úložišť pro sdílení 

obsahu“ (čl. 17)

3. Změny ve smluvním právu (změny v občanském zákoníku – licence/licenční smlouvy)

(+ 4. změny v pravidlech pro vysílání a přenosy vysílání)



Novela AZ 2022 (?)  

► nyní v Senátu (plénum 1. 12. 2022) 

senátní tisk 1 (ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou, tj. včetně 

přijatých pozměňovacích návrhů… - netýkají se knihoven apod.)

+ změna pravidel pro ohlašování živých hudebních produkcí 

(pozměň. návrh k § 98c odst. 4) 

sněmovní tisk 31

(včetně důvodové zprávy + RIA, k DNNT - str. 58 a násl.)  

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=29.11.2022&O=14&action=detail&value=5007
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=31


Změny v úpravě výjimek a omezení práv 

- výjimka z výlučných práv pro TDM (vytěžování textů a dat – automatizovaná 

analýza textů nebo dat); obecná (nový § 39c); pro VaV (nový § 39d)

čl. 3 a 4 směrnice (EU) 2019/790

- výjimka pro digitální užití pro ilustrační účel při vyučování - nový § 31a 
čl. 5 směrnice (EU) 2019/790, (přeshraniční užití - § 31a odst. 2) 

- výjimka pro užití předmětů ochrany nedostupných na trhu (není-li KS) -

nový § 37b 

čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) 2019/790

(definice DNNT v novém § 27c; přeshraniční užití - § 37b odst. 3)

+ doplněna výjimka pro užití díla pro účely pastiše: doplněno do § 38g
čl. 17 odst. 7 směrnice (EU) 2019/790



Užití předmětů ochrany nedostupných na trhu 

institucemi kulturního dědictví

čl. 8 – 11 směrnice (EU) 2019/790

- definice DNNT: nový § 27c AZ

(nejen literární díla; + platí i pro jiné předměty ochrany - § 74, § 78, § 82 ad.)

„Za nedostupné na trhu se považuje dílo podle § 2, pokud lze poté, co

bylo vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jeho dostupnosti

veřejnosti, v dobré víře předpokládat, že není dostupné veřejnosti

v běžné obchodní síti.“



Podmínky pro užití DNNT (IKD)

1. zveřejnění INFORMACÍ o předmětech ochrany v Portálu DNNT    

vedeném EUIPO (§ 97ea odst. 3 AZ) min. 6 měsíců 

2. licenční smlouva s KS nebo využití zákonné licence podle § 37b

3. nebyl proveden tzv. opt-out



Zveřejnění INFORMACÍ o předmětech ochrany v portálu DNNT 

vedeném EUIPO (§ 97ea odst. 3 AZ) min. 6 měsíců 

…. se vztahuje pouze na dílo, umělecký výkon nebo zvukový nebo zvukově obrazový

záznam, databázi chráněnou zvláštním právem pořizovatele databáze nebo tiskovou

publikaci, byly-li institucí kulturního dědictví nejméně 6 měsíců před tím, než dojde

k užití podle odstavců 1 a 2 a § 97e odst. 4 písm. i) nebo m), trvalým způsobem

uveřejněny na Portálu děl nedostupných na trhu zřízeném a spravovaném EUIPO a

na internetových stránkách této instituce, informace identifikující předmět ochrany

a nositele práv a způsob a rozsah užití podle odstavce 1 a informace o možnosti

nositele práv vyloučit účinky hromadné smlouvy podle § 97e odst. 2.

více info – v češtině - https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/ooc/out-of-

commerce-works-info )

- zatím registrována jen NK; vyčkat nabytí účinnosti novely AZ (!)

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/outofcommerceworks
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce/#/ooc/out-of-commerce-works-info


Licenční smlouva s KS – rozšířená kolektivní správa  

- § 97e odst. 4 písm. i) – literární díla (= stávající systém…) – DILIA, OOA-S

– Seznam/Portál DNNT / NK+EUIPO

- § 97e odst. 4 písm. m) – ostatní druhy děl a jiné předměty ochrany 

– Portál DNNT / EUIPO

- dosavadní úprava v AZ – jen pro území ČR

- nově: s využitím Portálu EUIPO - teritoriální vymezení licenční smlouvy 

možné na celou EU+EHP - § 97ea odst. 1



Užití předmětů ochrany nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví (pokr.)

„záložní výjimka“ (§ 37b, + info na portálu EUIPO…, 6 měsíců…) 

– v případech, kdy neexistuje / nemá (zatím) oprávnění existující KS



Změna úpravy pro zařazování děl do Seznamu DNNT vedeném NK:

§ 97f AZ odst. 3 - Národní knihovna zařadí do seznamu dílo, pokud

• a) dílo v druhově shodném nebo obdobném vyjádření, kterým je zejména následné

vydání díla nebo vydání v elektronické formě, nebylo možno ve lhůtě 6 měsíců od

doručení návrhu podle odstavce 2 při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých

podmínek opatřit za úplatu v běžné obchodní síti,

• b) rok vydání díla předchází nejméně o 20 let rok, v němž byl podán návrh na

zařazení díla do seznamu, a

• c) jeho užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které

zařazení do seznamu vylučují.

+ odst. 5 

- žádost o vyřazení ze Seznamu DNNT může podat nositel práv + nově také nakladatel



Dotazy?



Děkuji za pozornost.

adela.faladova@mkcr.cz
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