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IV. 
 
Texten i lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om 

ändring av vissa lagar (Copyright Act), i ändrad lydelse, med de föreslagna 

ändringarna, och texten i § 17 i lag nr. 151/1997 Coll. , värdering av 

tillgångar och ändringar av vissa handlingar (fastighetsvärdering Act) 

 

Lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om 

ändring av vissa lagar (Copyright Act) 

 
FÖRSTA DELEN  

 

Upphovsrätt och närstående rättigheter  

 

§ 1  

 

Syfte  

 

 Denna lag innehåller gällande föreskrifter Europeiska gemenskaperna 1) Europeiska 

unionen 1) följer också direkt tillämplig reglering av den europeiska Union13) och 

reglerar  

  

a) rättigheterna för författaren att hans författarens arbete,  

  

b) närstående rättigheter:  

 1. rättigheter utövande till hans konstnärliga prestation,  

 2: a höger fonogram till hans rekord,  

 3. Rätten audiovisuella inspelningsproducent för posten,  

 4. Rätten till en radio- eller TV-bolag att sända den,  

 5. Rätten att zveřejnitele ännu opublicerat arbete som gått länge äganderätt,  

6. Rätt utgivare för ersättning i samband med framställning av exemplar av verk som 

publicerats av honom för personligt bruk,  

  

c) höger om databas av honom,  

  

d) skydda rättigheterna enligt denna lag;  

  

e) kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter till upphovsrätt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

AVDELNING I 
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Copyright 

 

del 1 

 

Föremål för upphovsrätt 

 

§ 2 

 

Författarens arbete 

 

 (1) Ämnet för upphovsrätt är litterära verk eller annat konstverk eller ett vetenskapligt 

arbete, vilket är den unika resultat av skapande verksamhet av författaren och uttrycks i någon 

objektivt uppfattbar form, inbegripet elektronisk form, antingen permanent eller temporärt, 

oavsett dess omfattning, ändamål eller mening ( nedan kallad "arbete"). Arbetet är särskilt 

litterärt verk uttrycks genom tal eller skrift, musikaliskt verk, drama och arbete musikaliskt 

drama, arbete koreografiska arbete och PANTOMIMISK arbete, ett fotografiskt arbete som en 

process som liknar fotografering, audiovisuellt verk, liksom arbetet med film, konstverk, som 

en målning , grafisk och skulpturala, arkitektoniska verk, inklusive stadsplanering arbete, ett 

verk av brukskonst och kartografiska arbete. 

  

 (2) Arbetet anses också vara ett datorprogram om det är originellt i den meningen att 

det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Databasen, som är valet eller 

arrangemanget av innehållet i upphovsmannens egen intellektuella skapelse och vars 

komponenter är systematiskt eller metodiskt ordnade och individuellt tillgängliga elektroniskt 

eller på annat sätt, är ett kollektivt arbete. Andra kriterier för att fastställa berättigande av ett 

datorprogram och en databas för att skydda gäller inte. Fotografier och arbete som produceras 

av en process som liknar fotografi, som är originella i betydelsen av den första meningen, är 

skyddade som en fotografisk arbete. 

  

 (3) Copyright gäller arbeten genomförda, de individuella utvecklingsfaserna och delar, 

inklusive namn och namnen på karaktärerna, om de uppfyller villkoren i punkt 1 eller enligt 

punkt 2, när det gäller frågor av upphovsrätten däri.  

  

 (4) Under förutsättning att upphovsrätten är också ett verk som skapats genom 

anpassning av ett annat arbete, inklusive översättning till ett annat språk. Detta påverkar till 

höger om författaren anpassat eller översatt verk. 

  

 (5) En samling som en tidning, encyklopedi, antologi, band, show eller annan samling 

av oberoende verk eller andra element att urvalet eller arrangemanget av deras innehåll 

uppfyller de villkor som anges i punkt 1, är en del av ett kollektiv.  

  

 (6) Verket enligt denna lag är inte en särskilt tema av själva arbetet, den dagliga 

rapporten eller annan indikation i sig, en idé, procedur, princip, metod, upptäckt, 

vetenskapliga teorier, matematiska och liknande formel, statistiska diagram och liknande 

ämnen i sig .  

  

 

 

 

§ 3 
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Undantag från upphovsrättsligt skydd i allmänhetens intresse 

 

 Upphovsrättsskydd gäller inte  

  

a) officiella arbete, såsom en rättslig reglering, beslut, åtgärder av allmän karaktär, offentlig 

charter, offentligt register och insamling av sina poster och även ett officiellt förslag till ett 

officiellt arbete och andra förberedande officiell dokumentation inklusive den officiella 

översättningen av sådant arbete, deputeradekammaren och senaten publikationer 

Memorial böcker kommunala (lokal Chronicle), en statlig symbol och en symbol för 

kommunala enheter och andra sådana verk där det finns allmänt intresse i deras 

uteslutning från skydd.  

  

b) skapelser av traditionell folkkultur, om inte det riktiga namnet på författaren vida känd, 

och om arbetet är anonymt eller under pseudonym (§ 7); att njuta av sådant arbete kan 

vara ett sätt som inte minskar dess värde. 

  

§ 4 

 

Offentliggörande och upplagan av 

 

 (1) auktoriserad första offentliga recitation, prestanda, presentation, utställning, 

publikation, eller på annat sätt tillgängliggörande för allmänheten arbetet publiceras.  

  

 (2) Öppnandet av auktoriserade distribution av exemplar av verket är publicerad.  

  

 

del 2 

 

upphovsmanna 

 

§ 5 

 

Författare 
  

 (1) Författaren är den fysiska person som skapade verket.  

  

 (2) Författaren till ett kollektivt arbete är den fysiska person som är ett kreativt sätt 

valt eller organiserad; utan att det påverkar rättigheterna för upphovsmän till verk som ingår i 

filen. 

  

§ 6 

 

Lagstadgad presumtion om författarskap 

 

 Författaren, en person vars riktiga namn är vanligt sätt på arbete eller för arbete i 

register som förs av skyddsobjekt relevant kollektiva administratör, om inte annat bevisas; 

Det gäller inte i de fall där uppgifterna är oförenlig med annan information så anges. Denna 

bestämmelse gäller även om namnet är en pseudonym, om det antas av författaren pseudonym 

inte höja tvivel om författarens identitet. 
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§ 7 

 

Anonym och pseudonym 

 

 (1) identitet författaren vars arbete var hans tal kommer att publiceras utan att ge namn 

(anonyma verk) eller under pseudonym eller under en konstnärlig signatur (pseudonym) är 

inte tillåtet avslöjas utan hans samtycke.  

  

 (2) Så länge som författare till en anonym eller pseudonym avslöjar offentligt 

representerar författaren i övningen och skyddet för upphovsrätten i arbetet för egen räkning 

och på uppdrag av en person som arbetar publiceras, såvida inte motsatsen bevisas; offentligt 

uttalande av författaren är inte nödvändigt om hans riktiga namn är allmänt känt. 

  

§ 8 

 

Medförfattare 
  

 (1) upphovsrätt till ett verk som skapades gemensamt skapande av två eller flera 

författare fram till slutförandet av arbetet som en enda verk (verk med gemensamt 

upphovsmannaskap) ska tillhöra alla medförfattare solidariskt. Till nackdel för deras 

gemensamma arbete är det inte möjligt när resultatet av skapande verksamhet för enskilda 

medförfattare av arbetet för att skilja om de inte är i stånd att oberoende användning. 

  

 (2) En gemensam författare är inte en person som bidragit till skapandet av verket bara 

ge stöd och råd tekniska, administrativa eller professionell karaktär eller tillhandahålla 

dokumentation eller tekniskt material eller som bara talade för skapandet av verket.  

  

 (3) De rättsakter som rör deras gemensamma arbete har rätt och skyldighet alla 

medförfattare solidariskt.  

  

 (4) omhändertagande av arbets författare skall enhälligt beslutar. Förhindras om 

enskilda författare utan vägande skäl, som handlar om arbetet med medförfattare, kan andra 

medförfattare begära ersättning för frånvaron av uttryck för hans vilja i domstol. Söker skydd 

för upphovsrätten i ett arbete med gemensamt upphovsmanna från hot eller brott mot 

individen och medförfattare ensam. 

  

 (5) Om inte annat överenskommits mellan medförfattare, andelen av de olika 

författarna i de gemensamma intäkterna från upphovsrätten till en gemensam författare i 

proportion till storleken på deras kreativa bidrag och kan inte skilja dessa meddelanden, 

aktierna i vanliga samma avkastning.  
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del 3 

 

Skapande och innehåll copyright 

 

avsnitt 1 

 

allmänna bestämmelser 

 

§ 9 

 

Framväxten av upphovsrätt 

 

 (1) Den upphovsrätten till ett verk uppkommer i det ögonblick då det arbete uttrycks i 

någon objektivt läsbar form.  

  

 (2) Förstörelsen av föremålet genom vilken arbetet uttrycks, inte avslutar 

upphovsrätten till arbetet.  

  

 (3) Förvärvet av äganderätt eller annan sakrätt till objektet genom vilken arbetet 

uttrycks ska inte innebära tillstånd att utöva rätten att använda verket, om inte annat avtalats 

eller om denna lag annars. Tillhandahållandet av rätten att använda verket till en annan person 

förblir opåverkad ägande eller andra sakrätt till objektet genom vilken arbetet uttrycks, om 

inte annat avtalats eller om en särskild rättslig reglering. 

  

 (4) Ägare eller andra användarobjektet genom vilken arbetet uttrycks det inte skyldig 

att hålla denna sak och skydda den från förstörelse, om inte annat avtalats eller om inte lag 

som i övrigt.  

  

§ 10 

 

copyright 

 

 Copyright ska innehålla exklusiva moraliska rättigheter (§ 11) och exklusiv äganderätt 

(§ 12 ff.).  

  

avsnitt 2 

 

moraliska rättigheter 

 

§ 11 

 

 (1) Författaren har rätt att besluta om offentliggörande av hans arbete.  

  

 (2) Författaren har rätt att kräva författarskap, bland annat rätten att besluta om och 

hur ska hans författarskap anges i publikationen och ytterligare användning av sitt arbete när 

de ställer författarskap i ett sådant allmänt bruk.  
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 (3) Författaren har rätt att okränkbarhet av hans arbete, särskilt rätten att tillåta en 

förändring eller något annat ingripande i sitt arbete, om inte annat anges häri. Om arbetet 

används av en annan person, måste göras på ett sätt som strider mot värdet av arbetet. 

Författaren har rätt att övervaka uppfyllandet av denna skyldighet med en annan person 

(författarens övervakning), såvida inte den typ av arbete eller på annat sätt använda eller inte, 

om användaren att rimligen krävs för att utöva rätten till författarens tillsyn aktiverad. 

  

 (4) moraliska rättigheter av författaren kan inte ge upp, dessa rättigheter är inte 

överlåtbara och upphör författarens död. Bestämmelserna i punkt 5 skall inte påverkas. 

  

 (5) Efter författarens död ingen kan tillskansa hans författarskap av arbetet, kan arbetet 

endast användas på ett sätt som inte minskar dess värde och om det är normalt, kan det 

konstateras upphovsmannen till verket, om inte arbetet är anonym. Skydd kan begäras av 

någon av författarens kin 1) tillståndet, även om de passerade varaktigheten av egna 

upphovsrätt. Detta skydd kan alltid söka juridisk person associera författare eller en relevant 

kollektiv administratör enligt denna lag (§ 97). 

  

avsnitt 3 

 

äganderätt 

 

§ 12 

 

Rätten att använda verket 

 

 (1) Författaren har rätt att använda sitt arbete i sin ursprungliga eller på annat sätt 

behandlats eller på annat sätt modifierade, antingen ensam eller i en fil eller i samband med 

ett annat arbete eller element och tilldela kontraktet till en annan person som är behörig att 

utöva denna rätt; den andra personen kan använda verket utan ett sådant tillstånd endast i fall 

som föreskrivs i lag. 

  

 (2) ger tillstånd enligt punkt 1 i lag författare inte löper ut; Författare skyldighet 

uppstår endast tolerera störningar med rätt att använda ett verk av en annan person i den 

utsträckning som följer av avtalet. 

  

 (3) Författaren har rätt att kräva att ägare av objektet genom vilken arbetet uttrycks att 

göras tillgängliga för honom om det är nödvändigt för utövandet av upphovsrätt enligt denna 

lag. Denna rätt får inte åberopas i konflikt med legitima intressen som ägaren; Ägaren är inte 

skyldig att utlämna författare till en sådan sak, men är skyldig att på begäran och bekostnad 

av författaren ta ett fotografi eller annan reproduktion av ett verk och överlämna den till 

författaren. 

  

 (4) Rätten att använda verket är  

  

a) rätten att reproducera arbetet (§ 13)  

  

b) rätten att distribuera originalet eller en kopia av arbetet (§ 14)  

  

c) rätt att hyra originalet eller en kopia av arbetet (§ 15)  
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d) rätt att låna ut originalet eller en kopia av verket (§ 16)  

  

e) rätten att uppvisa originalet eller en kopia av arbetet (§ 17)  

  

f) rätten till överföring till allmänheten (§ 18), i synnerhet  

 Första rätt att utföra arbetet levande eller registreras och rätten att överlåta driften av 

arbetet (§ 19 och 20)  

 2. Rätten att sända arbetet via radio eller TV (§ 21)  

 3. Rätt till överföring av radio- eller TV-sändning arbete (§ 22)  

 4. Rätten att driva en radio- eller TV-sändning arbete (§ 23).  

  

 (5) Förfaranden för användning av verket som härrör från punkt 4, för de ändamål 

härav definieras i § 13 till 23 arbete kan man använda en annan än de metoder som anges i 

punkt 4 metoden.  

  

§ 13 

 

reproduktion 

 

  (1) mångfaldigande av arbetet innebär att göra tillfälliga eller permanenta, direkta eller 

indirekta reproduktioner eller del därav, på något sätt och i någon form.  

  

 (2) Arbetet raser huvudsakligen i form av en tryckt, fotografiskt,, ljud- och 

audiovisuella, konstruktion och arkitektoniska verk i form av andra tredimensionella 

återgivning, eller i elektronisk form, inklusive analog och digital uttryck.  

  

§ 14 

 

expanderande 
  

 (1) Utbyggnad av original eller kopior av ett verk ska innebära att arbetet finns i en 

konkret form genom försäljning eller annan överlåtelse av originalet eller en kopia av arbete, 

inklusive att erbjuda för detta ändamål.  

  

 (2) Den första försäljningen eller annan första överföring av äganderätten till den 

ursprungliga eller en kopia av det arbete i materiell form, som genomfördes av författaren 

eller med hans samtycke i territoriet Medlemsstat i Europeiska gemenskaperna eller andra 

parten i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdeten av medlemsstaterna i 

Europeiska unionen eller något av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i 

förhållande till en sådan original eller en kopia av upphovsmannens rätt att utöka inom 

Europeiska gemenskapen och andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet medlemsstater i Europeiska unionen och länderna i Europeiska 

ekonomiska utrymme uttömd; uthyrnings- och arbets rätt att låna verk förblir opåverkad. 

  

§ 15 

 

lease 
  

 Genom att hyra originalet eller kopior av ett verk ska innebära att arbetet finns i en 

konkret form för direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta genom att 
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tillhandahålla original eller en kopia av arbetet för en bestämd tid.  

  

 

§ 16 

 

lån 
  

 Utlåning av original eller kopior av ett verk ska innebära att arbetet finns i en konkret 

form anläggningar är tillgängliga för allmänheten utan direkt eller indirekt ekonomisk eller 

kommersiell nytta genom att tillhandahålla original eller en kopia av arbetet för en bestämd 

tid.  

  

§ 17 

 

uppvisar 
  

 Utställning av originalet eller kopior av ett verk ska innebära att arbetet finns i en 

konkret form eller andra vyer som tillåter uppfattning om originalet eller en kopia av en viss 

konstverk, fotografiska verk, byggnadsverk inklusive urbana verk, alster av brukskonst eller 

kartografiska arbete.  

  

överföring till allmänheten 

 

§ 18 

 

allmänna bestämmelser 

 

 (1) överföring till allmänheten skall innebära att arbetet finns i en immateriell form bor 

eller registreras, via tråd eller trådlöst.  

  

 (2) överföring till allmänheten i enlighet med punkt 1 är också göra arbetet tillgängligt 

för allmänheten på ett sätt som vem som helst kan få tillgång till det på en plats och tid för 

sina egna val viss dator eller liknande nätverk.  

  

 (3) Den överföring till allmänheten inte bara driva en anläggning möjliggöra eller 

tillhandahålla sådan kommunikation.  

  

 (4) Den överföring till allmänheten enligt punkterna 1 och 2, finns det ingen utarmning 

av rätten till överföring till allmänheten.  

  

§ 19 

 

Prestanda, och dess överföring 

 

 (1) Den levande utförandet av arbetet ska innebära att det arbete som utförs live av 

artister, särskilt föreläsningen levande litterära verk, förs live av ett musikaliskt verk med eller 

utan ord, bor eller arbete vackert dramatisk eller musikaliska dramatiska, koreografiskt eller 

PANTOMIMISK.  

  

 (2) överföring av liveframträdande arbete: levande nuvarande accessrörelse arbete av 
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en högtalare, skärm eller liknande anordning placerad bortom utrymmet liveframträdande 

med undantag av användning av de arbetsprocesser i § 21 till 23  

  

§ 20 

 

Drift av registrering och överföring 

 

 (1) drift fungerar genom registreringsorgan som gör det arbete från en ljud- eller 

audiovisuell inspelning hjälp av anordningen, med undantag för användning av de 

arbetsprocesser i § 21 till 23  

  

 (2) överföring av ett verk från ett inspelningsorgan närvarande gör arbetet med att 

spela in högtalaren, skärm eller liknande anordning placerad bortom utrymmet av 

inspelningen.  

  

§ 21 

 

Radio- eller TV-sändningar 

 

 (1) Broadcasting arbetet genom radio- eller TV skall betyda att ett verk i radio eller 

television och annan sådan kommunikation av arbetet på något annat sätt av ljud eller ljud och 

bilder eller representation därav trådlöst eller via tråd, inklusive överföring av kabel- eller 

satellitsändningar, den ursprungliga programföretaget .  

  

 (2) Satellit I denna lag innebär satelliter som arbetar i frekvensband som är  

  

a) under speciella lagar som reglerar telekommunikations reserverade för sändning av 

signaler för mottagning av allmänheten, eller  

  

b) som reserverats för sluten kommunikation från en punkt till en annan, bör de 

omständigheter under vilka de individuella mottagningssignaler jämförbara med dem 

under a).  

  

 (3) Den utsändning av satellit enligt punkt 1: placering av signaler som transporterar 

ljud eller bilder och ljud eller deras uttryck är avsedda för mottagning av allmänheten om 

oavbruten överföringskedja som i riktning mot och från satelliten tillbaka till jorden under 

ledning av utsändaren och ansvar. När signalerna som bär tecken, ljud eller bilder kodas, 

sändning enligt punkt 1, om programföretaget eller med samtycke tillhandahålla medel för att 

avkoda. 

  

 (4) Den sändning av verk enligt punkt 1, vilket gör arbetet även samtidig, fullständig 

och oförändrad överföring av broadcast radio eller tv-arbete, om de utförs av samma sändare.  

  

 (5) genom satellitsändning av ett arbete utförs på territoriet Medlemsstat i Europeiska 

gemenskaperna eller andra parten i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

Medlemsstater i Europeiska unionen och länderna i Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdetDär signalerna som transporterar ljud eller bilder och ljud eller deras 

uttryck är avsedda för mottagning av allmänheten omfattar ledde programföretaget och ansvar 

för oavbruten kedja av kommunikation mot satelliten och därifrån tillbaka till marken. 
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 (6) Om satellitsändning äger rum på en stats territorium som inte ger det skydd 

upphovsrättsåtminstone jämförbar med skydd enligt denna lag, skall den sändas via satellit 

skall ske inom en Medlemsstat i Europeiska gemenskaperna eller andra parten i avtalet om 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Medlemsstater i Europeiska unionen och 

länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdetvar 

  

a) är anordnad station från vilken signalerna som transporterar ljud eller bilder och ljud eller 

deras uttryck är avsedda för mottagning av allmänheten överförs till satelliterna, eller  

  

b) programföretaget är etablerat om det inte finns några skäl som anges i punkt a).  

 

Rätt till satellitsändningar kan tillämpas på en person som driver en station enligt a) eller mot 

programföretag enligt punkt B).  

  

 (7) Om signalerna som transporterar ljud eller ljud och bilder eller representation 

därav avsett för offentlig mottagning ges till kedjan av kommunikation mot satelliten och 

därifrån tillbaka till land på territoriet i en stat som inte ger nivån på upphovsrättsligt skydd 

åtminstone jämförbar med det skydd enligt denna lag , medan stationen från vilken 

överföringen utförs, inte är det område en annan medlemsstat i Europeiska gemenskaperna en 

av medlemsstaterna i Europeiska unionen eller något av länderna i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, Sänds via satellit arbete anses utföras på territoriet i en 

medlemsstat i Europeiska gemenskaperna, EU: s medlemsstater eller länderna i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, som har placerat sin styrande organ broadcaster på vars 

initiativ utstationering sker. Rights enligt denna lag kan då gälla sådana programföretag. 

  

§ 22 

 

Överföring av radio- eller TV-sändningar 

 

 (1) Överföring av radio- eller TV-sändning av arbetet ska innebära att arbets aktuell, 

fullständig och oförändrad överföring av broadcast radio eller tv-arbete trådlöst eller via tråd, 

sker när en annan än sändaren sådan broadcast person.  

  

 (2) Kabel sändning av radio- eller TV-sändning av ett verk sådan överföring av radio- 

eller TV-sändning av ett verk enligt punkt 1, som uppbärs av en kabel eller mikrovågssystem. 

§ 21 punkt. 3, andra meningen gäller i tillämpliga delar. 

  

§ 23 

 

Radio- och tv-sändningar 

 

 Genom att driva en radio eller tv-sändning av ett verk ska innebära att arbetet i 

sändningen genom enheten tekniskt kan ta emot radio- eller TV-sändningar. För att göra 

arbetet med enheter tekniskt är berättigade att ta emot radio- och TV-sändningar ryms inom 

tillhandahållande av tjänster med anknytning till boende, om dessa enheter är belägna i 

områden som är avsedda för privat bruk av ryms personer tillhör författarna ersättning som 

totalt för alla kollektiva chefer får inte överstiga 50% av avgiften för en anordning bestäms av 

en särskild lag
1b)

. För radio och TV-sändningar enligt § 18 par. 3 inte överväga att göra verket 

tillgängligt för patienter att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster i sjukvårdsinrättningar. 
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avsnitt 4 

 

Andra äganderätt 

 

§ 24 

 

Rätten till ersättning vid försäljning av en originalkonstverk 

 

 (1) Om ett originalkonstverk, att dess författare överfördes till ägandet av en annan 

person, sedan säljs till ett pris som är 1 500 euro eller mer, och om en sådan försäljning som 

säljare, köpare eller mellanhänder som deltar operatör Gallery auktionsförrättaren eller varje 

person som har genomgående handlas konstverk ( "dealer"), författaren i förhållande till 

varandra igen (ytterligare) säljer konstverk rätt till lön bestäms bilaga Bilaga nr. 1 denna lag.  

  

 (2) Den person som är skyldig att betala ersättning enligt punkt 1, är den relevanta 

kollektiva administratören säljer en näringsidkare solidariskt. Den kollektiva administratören 

ska göra det möjligt för ansvariga personer för att inspektera register enligt § 100 stycke. 1 

poäng. e). 

  

 (3) Den ursprungliga konstverk som avses i punkt 1 avses konstverket, särskilt måleri, 

teckning, målning, collage, skulptur, gravyr, litografi eller annan grafik, fotografier, 

gobelänger, keramik, glas och arkitektonisk pärla, under förutsättning att de är görs av 

konstnären själv eller är de kopior av vilka skall anses vara ett originalkonstverk. Kopior av 

vilka anses vara originalkonstverk har sådana kopior gjorts i begränsat antal av konstnären 

själv eller under hans ledning och är numrerade, signerade eller på annat sätt vederbörligen 

bemyndigade av konstnären för att vara sant. Den rätt till ersättning som avses i punkt 1 skall 

inte tillämpas på byggnadsverk uttrycks i byggnaden, verk av brukskonst, inte uppfyller de 

tecknen i den ursprungliga konstverk och manuskript av författare och kompositörer. 

  

 (4) Rätten till ersättning som avses i punkt 1 ska inte gälla den första återförsäljning 

om säljaren förvärvade originalkonst direkt av upphovsmannen mindre än tre år innan en 

sådan återförsäljningspriset och köpa originalverk vid återförsäljning inte överstiger 10 000.  

  

 (5) För att utöva de rättigheter som anges i punkt 1 och att beräkna skälig ersättning, 

inköpspriset det pris utan moms.  

  

 (6) Författaren och kollektiva administratörer har rätt till all information från 

handlaren, vilket är nödvändigt för att säkerställa betalning av ersättning enligt punkt 1 under 

en period av tre år från försäljningen. En näringsidkare som avses i punkt 1 involverad i 

försäljning av originalkonstverk, är skyldig att rapportera sådan försäljning till relevant 

kollektiva administratör före slutet av januari kalenderåret efter det år då försäljningen ägde 

rum. Anmälan i enlighet med föregående mening måste innehålla en specifikation säljs 

ursprungliga konstverk och information om det faktiska försäljningspriset. Ersättningen 

betalas enligt en kollektiv uppgörelse administratör inom en period på minst 30 dagar, såvida 

inte den kollektiva manager och handlare i övrigt. 

  

 

 

§ 25 
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Rätten till ersättning i samband med reproduktionen av verk för personligt bruk och 

eget internt bruk 

 

 (1) I de publicerade verk som kan reproduceras  

  

a) för personligt bruk av individer eller deras egna interna behov av juridisk eller fysisk 

person entreprenör (§ 30 och 30a) med en anordning för att göra tryckta reproduktioner 

på papper eller liknande yta eller  

  

b) för personligt bruk av fysiska personer (§ 30) på grundval av ett ljud, audiovisuellt eller 

annan inspelning eller radio- eller TV-sändningar, deras överföring med enheten Blank 

inspelningsmedia,  

 

författaren har rätt till ersättning i samband med sådan reproduktion av arbetet.  

  

 (2) Den person som är skyldig att betala relevant ersättning den kollektiva 

administratör i enlighet med punkt 1  

  

a) tillverkaren av utrustning för att göra reproduktioner av inspelningar importören av sådan 

utrustning från tredje land (hädanefter "importör") eller mottagarna av sådana enheter 

från medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna, en av de medlemsstater i Europeiska 

unionen eller från något av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan 

" mottagare ") 

  

b) den tillverkare, importör eller mottagare av utrustning för att göra tryckta reproduktioner,  

  

c) tillverkaren, importören eller mottagaren av tomma uppteckningsbärare,  

  

d) bäraren eller speditören i stället för den person som är ansvarig enligt punkterna a) till c) 

när man skriver till det relevanta kollektiva administratören utan onödigt dröjsmål 

informerar de uppgifter som behövs för identifiering av importören, mottagaren eller 

tillverkaren.  

  

e) leverantör av betalda Reproduktion, när det gäller utskriftskopior (§ 30a); leverantör av 

betalda Reproduktion är en övervägs utsätter anordning för att göra tryckta 

reproduktioner. 

  

 (3) kommissioner, som krävs för att betala en person i enlighet med punkt 2. a) till d) i 

samband med reproduktionen av verk för personligt bruk, åligger författaren av importen, 

eller antagandet av den första försäljningen 

  

a) en anordning för att göra kopior av poster,  

  

b) en anordning för framställning av tryckta reproduktioner,  

  

c) tomma poster.  

  

 (4) Avgiften, som ska betalas av den person som enligt punkt 2. b) tillhör, beroende på 

den sannolika antal instrument som är avsedda för tillverkning av tryckta reproduktioner 

enligt § 30a. För beräkningen av ersättningen av apparaten som används vid tillverkning av 
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tryckta reproduktioner det troliga antal av dessa anordningar fastställdes till 20%. Belöna ner 

det genomsnittliga priset på enheten utan mervärdesskatt. 

  

 (5) Ersättningen skall betalas av den person som enligt punkt 2. e) hör, beroende på 

den sannolika antal tryckta reproduktioner framställda enligt § 30a. Vid beräkningen av 

ersättningen av tryckta reproduktioner gjorda de regler som anges i punkterna 6 och 

7bilagorna Bilaga nr. 1 till detta beslut.  

  

 (6) De personer som avses i punkt 2 skall vara skyldiga att lämna det aktuella 

kollektiva administratör alltid sammanlagt per kalenderhalvår, dock senast vid utgången av 

följande kalendermånad, information om de fakta som är relevanta för ersättning, speciellt typ 

och antal sålda importerade eller mottagna enheter för att göra kopior av skivor, utrustning för 

att göra tryckta reproduktioner och tomma media poster, liksom det totala antalet utskrivna 

reproduktioner gjorda av enheterna för att tillhandahålla betalda reproduktion tjänster. 

  

 (7) Ministeriet kulturen (nedan "Department"), en förordning om fastställande av de 

typer av anordningar för tillverkning av tryckta reproduktioner och typer av tomma poster där 

betalas ersättning enligt punkt 1 och den klump ersättning efter typ av anordning för 

framställning av tryckta exemplar typ oinspelade bärare poster. Kungörelse vidare definierar 

typer av anordningar för framställning av reproduktioner av poster där betalas ersättning 

enligt punkt 1; Bonusbeloppet bestämsbilaga Bilaga nr. 1 till detta beslut.  

  

 (8) Ersättningen ska inte tillämpas i fråga om export eller anordningar som avses i 

punkt 3. a) och b) i syfte att återförsäljning och export eller transport av tomma poster i syfte 

att säljas vidare. Ersättning betalas också på enheterna och tomma media, om de är hemma 

används endast för reproduktion av verk som bygger på licensavtal personer i den egna 

verksamheten. 

  

avsnitt 5 

 

Gemensamma bestämmelser för äganderätten 

 

§ 26 

 

 (1) Ekonomisk rättigheter av författaren kan inte ge upp, Dessa rättigheter är inte 

överlåtbara och kan inte bli föremål för genomförandet av beslutet, Det gäller inte krav som 

härrör från sådana ekonomiska rättigheter. 

  

 (2) Äganderätt är föremål för arv. Om du ärver äganderätten till arbetet mer arvingar, 

med avseende på deras inbördes relationer på den del av § 8 punkt. 3 och 4 i enlighet därmed. 

Om så ärver äganderätt eller statliga rättigheter lag egendom kan utnyttjas för deras räkning är 

en statlig kulturfonden i Tjeckien,
2)

 och när det gäller audiovisuella verk, den statliga fonden 

kinematografie.3) utgår från att utöva äganderätt stats som utförs av dessa statliga medel är 

intäkter av statliga medel.  

  

 (3) Om en juridisk person som ärvt äganderätten till arbetet, utan rättslig efterträdare, 

verkar äganderätt staten. Bestämmelserna i punkt 2 skall andra och tredje meningen i 

tillämpliga delar. 

  

 (4) Bestämmelserna i denna lag, författaren gäller, såvida inte deras natur indikerar 
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något annat, och hans arvingar, eller staten, eller om hans arv, i enlighet med punkterna 2 och 

3.  

  

§ 26a 

 

annulleras 

 

avsnitt 6 

 

Varaktigheten av äganderätten 

 

§ 27 

 

 (1) Äganderätt kvarstår, om inte annat anges, efter livet av upphovs plus 70 år efter 

hans död.  

  

 (2) Om arbetet skapades som ett verk med gemensamt upphovsmanna, perioden 

varaktighet ekonomiska rättigheter sedan död medförfattare som överlevde de andra.  

  

 (3) Äganderätten till en anonym och pseudonym senaste 70 åren från en auktoriserad 

publicering av arbetet. Om det riktiga namnet på författaren till en anonym eller pseudonym 

allmänt känd eller författare sådant arbete offentligt påstår (§ 7 punkt. 2) under den period 

som avses i första meningen, kontroll av äganderätten till sådant arbete i enlighet med punkt 

1, och i fallet med arbete med gemensamt upphovsmanna, och i enlighet med punkt 2. 

bestämmelserna i denna punkt skall också gälla det kollektiva arbetet (§ 59), utom när 

författarna som skapat arbete som sådan, de är på jobbet eller på arbetet för att göra den 

tillgänglig för allmänheten som författarna identifierats; I sådana fall, varaktigheten av 

äganderätten till den kollektiva delen regleras av punkterna 1 eller 2 respektive. 

  

 (4) I arbetet där det inte räknar längden på äganderätt beslut författarens död och inte 

publicerades under de 70 åren sedan dess tillkomst, äganderätt utgången av denna tid förflutit.  

  

 (5) Varaktighet av ekonomiska rättigheter till ett audiovisuellt verk skall beräknas från 

döden av den sista överlevande av följande personer: regissör, manus författare, dialog 

författare och kompositör av musik som särskilt skapats för att användas inom den 

audiovisuella verk.  

 

(6) varaktighet ekonomiska rättigheter till ett musikaliskt verk med text, när du 

har två verk som skapats för användning i samband avslutas, även om det inte är ett 

verk med gemensamt upphovsmanna (§ 8), 70 år efter upphovsmannens död den sista 

överlevande av följande personer: författaren till texten och författare till musikaliska 

verk. För dramatiska musikaliska verk använde den första meningen i enlighet därmed. 

 

CELEX: 32011L0077 

 

 (6)(7) När räknar varaktighet äganderätt relevanta offentliggörandet av arbetet och 

arbetet publicerades efter en viss tid i volymer, delar, häften, nummer eller avsnitt, 

varaktigheten av ekonomiska rättigheter för varje sådan del av arbetet på egen hand.  

  

(7)(8) Varaktigheten av äganderätt alltid räknas från den första dagen av året efter det 
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år då händelsen avgörande för dess räkning. 

 

(9) För att bestämma varaktigheten av de ekonomiska rättigheterna till anonyma 

verk (§ 27a), bestämmelserna i punkterna 1 till 8 i tillämpliga delar; för arbeten vars 

författare identifieras ska punkt 3 gälla i tillämpliga delar. 
   

 avsnitt 7 

 

anonyma verk 

 

§ 27a 

 

(1) ett anonymt verk anses arbeta under § 2 inte avsett dess författare, eller när 

identifierade, finns inte ens efter en omsorgsfull efterforskning enligt § 27b registreras 

det sätt som föreskrivs i lagen. 

 

(2) Om upphovsrätten till ett verk av mer än en författare, och är inte avsedda 

alla författare, eller ens om de är avsedda, inte hittas även efter en omsorgsfull 

efterforskning enligt § 27b och registreras det sätt som föreskrivs i denna lag, är det 

arbete som betraktas som en föräldralös om upphovsmännens rättigheter som inte utses 

eller hittas. När det gäller de författare som har identifierats och hittats, används i 

förhållande till sina rättigheter till § 12 

 

   (3) De anonyma verk är föremål för de villkor som anges i punkt 1 anses alla verk 

av författaren, om inte annat bevisas. 

 

(4) arbetet inte anses vara ett anonymt verk, kommer att falla om de villkor som 

anges i punkt 1. Författaren kan när som helst avsluta orphan status genom skriftligt 

meddelande till hans författarskap av arbetet kollektiva huvudet av den relevanta 

register över föräldralös administratör fungerar enligt denna lag. Om användningen av 

anonyma verk i enlighet med § 37a avslutar författare orphan status genom skriftligt 

meddelande till den person som fick arbete i enlighet med § 37a punkt 1. Skriftlig 

anmälan kan göras på elektronisk väg. När det gäller arbete som anges i punkt 2 skall 

gälla för dess författare, som utsetts eller hittas, bestämmelserna i denna punkt därefter. 

 

(5) Det arbete som anges i § 37a stycke. 1-4, som anses vara en föräldralös enligt 

punkterna 1-4 i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något av länderna i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses vara en föräldralös och kan användas 

av § 37a i alla medlemsstater i Europeiska unionen och alla länder i Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet. 

 

§ 27b 

 

(1) En omsorgsfull efterforskning för att avgöra om arbetet är ett verk av 

föräldralösa, som utförs före användning av arbetet genom samråd med lämpliga 

informationskällor som är relevanta för olika typer av arbeten för att identifiera eller 

lokalisera författaren i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i det av stater i 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där verket först publicerades eller sändes 

för första gången. I fallet med verk av filmverk eller audiovisuella verk vars producent 

har sitt säte eller hemvist i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i något av 
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länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, en omsorgsfull efterforskning 

genomförs i medlemsstaterna i Europeiska unionen eller i det av de länder i Europeiska 

ekonomiska det område där tillverkaren har sin hemvist eller vanliga vistelseort. 

 

(2) I händelse av att det finns bevis som tyder på att viktig information om 

rättighetshavare kunde hittas på annat sätt än som anges i punkt 1 anges också använda 

de resurser som finns tillgängliga i dessa länder. 

 

(3) En lista över informationskällor för snabb sökning, där de måste konsulteras, 

återfinns inte på något. Bilaga 2 till denna lag. 

 

CELEX: 32012L0028 

 

 

sektionen 78 

 

Public domain och den första publiceringen av opublicerade verk gratis 

 

§ 28 

 

 (1) Det arbete på vilket den förflutna varaktighet äganderätt, var och utan ytterligare; 

punkt 2 och § 11 punkt. 5 den första meningen inte påverkas. 

  

 (2) En person som först publicerar tidigare opublicerat arbete, som löpte ut varaktighet 

äganderätt skapat en sådan publicitet exklusiv äganderätt till arbetet därmed publiceras i 

vilken utsträckning det är han författare till arbetet, om hans rättigheter till arbetet fortfarande 

pågick .  

  

 (3) Den rätt som avses i punkt 2 skall vara 25 år från offentliggörandet av arbetet. 

bestämmelse§ 27 par. 7 § 27 para. 8 gälla i tillämpliga delar.  

  

del 4 

 

Undantag och begränsningar copyright 

 

avsnitt 1 

 

allmänna bestämmelser 

 

§ 29 

 

 (1) De undantag och begränsningar av upphovsrätten kan tillämpas endast i särskilda 

fall som anges i denna lag och endast om en sådan användning av arbetet inte strider mot det 

normala utnyttjandet av verket och även om det inte är oskäligt inkräktar på legitima intressen 

av författaren.  

  

 (2) Fri användning en lagstadgad licens, utom en licens tjänsteman och intelligens (§ 

34), licenser för skolarbete (§ 35 punkt. 3), licenser för tillfälliga kopior (§ 38a), licensen för 

den fotografiska porträtt (§ 38b) och licenser för obetydlig mindre användning av verket (§ 

38c), gäller endast för verk publicerade.  



 17 

  

avsnitt 2 

 

Fri användning av en lagstadgad licens 

 

§ 30 

 

fri användning 

 

 (1) Användningen av arbetet enligt denna lag får inte använda för personliga behov 

personer vars syfte är inte att uppnå direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta, 

om inte annat följer av denna lag.  

  

 (2) Copyright inte sträcker sig till dem som för eget bruk gör en inspelning, 

reproduktion eller imitation av arbetet.  

  

 (3) Om inte annat föreskrivs i denna lag, annars är användningen av denna lag att 

använda ett datorprogram eller en elektronisk databas för personligt bruk av individer eller 

deras egna interna behov av juridisk person eller en fysisk person, inklusive att göra kopior av 

dessa fungerar bra för detta behov; precis som det använder enligt denna lag gjort 

reproduktion eller imitation av arbetet i den arkitektoniska strukturen och för personligt bruk 

av individer eller deras egna interna behov av juridisk person eller en fysisk person (§ 30a) 

och en inspelning av ett audiovisuellt verk under sin drift av inspelning eller överföring (§ 20) 

och personliga individer. 

  

 (4) En reproduktion eller imitation av konstverk gjorda för personligt bruk fysisk 

person som avses i punkt 1 skall vara sådan alltid tydligt markerade.  

  

 (5) En reproduktion eller imitation av konstverk gjorda för personligt bruk fysisk 

person som avses i punkt 1 får inte användas för något annat ändamål än det angivna.  

  

 (6) Tillhandahållandet av § 25, 43 och 44 inte påverkas av punkt 1.  

  

§ 30a 

 

Reproduktion på papper eller på liknande sätt 

 

 (1) Copyright interferera  

  

a) en fysisk person för personligt bruk,  

  

b) en juridisk person eller en fysisk person som för eget internt bruk,  

  

c) en på beställning för personligt bruk av fysiska personer  

  

d) en på beställning för sina egna interna behov av juridisk person eller en fysisk person  

 

gör en utskrift reproduktion av verk på papper eller liknande underlag fotografisk teknik eller 

annat förfarande med liknande effekter, utom i de fall när det gäller publicerade noter 

musikaliskt verk eller musikdrama, och i de fall som anges i punkterna c) och d) på rätt sätt 
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och i rätt tid betalat ersättning enligt § 25:e  

  

 (2) Tillhandahållande av § 30. 4-6 i tillämpliga delar.  

  

§ 30b 

 

 Copyright inte en som åtnjuter arbete i samband med demonstration eller reparation av 

utrustning för en kund i den utsträckning som krävs för detta ändamål.  

  

avsnitt 3 

 

Omotiverat laglig licens 

 

§ 31 

 

citering 

 

 (1) Copyright inte stör dem som  

  

a) har en motiverade utsträckning utdrag ur publicerade verk av andra författare i sitt arbete,  

  

b) använder utdrag ur verk eller verk av en minderårig för att kritik och recensioner i 

samband med sådant arbete, vetenskapligt eller yrkesarbete och sådan användning är i 

enlighet med god sed och i den utsträckning som krävs av den specifika ändamål  

  

c) har arbetet i klassrummet för att bilden eller vetenskaplig forskning vars syfte är inte att 

uppnå direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta, får inte överstiga ett 

intervall lämpligt till det eftersträvade målet;  

 

Det är alltid nödvändigt att ange, om möjligt, namnet på författaren, om inte arbetet är 

anonym, eller namnet på den person under vars namn verket presenterar för allmänheten, och 

titeln på arbetet och källan.  

  

 (2) Copyright inte stör en person som arbetar eller utdrag ur verk citerade en 

minderårig enligt punkt 1. a) eller b) vidare används; bestämmelserna i punkt 1 efter 

semikolonet ska gälla i tillämpliga delar. 

  

§ 32 

 

Främjande av konstutställningar och försäljning 

 

 (1) Copyright inte stör den person som i syfte att främja försäljningen eller utställning 

av original eller reproduktioner av konstverk sådana verk som används i den utsträckning som 

behövs för att främja en sådan händelse, exklusive någon annan användning för direkt eller 

indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta. Om det är normalt, är det nödvändigt att ange 

namnet på författaren, om inte arbetet är anonym, eller namnet på den person under vars namn 

verket presenterar för allmänheten, och titeln på arbetet och källan. 

  

 (2) I enlighet med punkt 1 kan Katalog uppvisade fungerar vidare användning.  
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§ 33 

 

Användning av ett verk i en offentlig plats 

 

 (1) Copyright inte stör vem teckning, målning eller grafik, bilder eller film eller på 

annat sätt inspelade eller express arbete som är permanent placerad på torget, en gata, en park, 

på allmän väg eller andra offentliga platser; upphovsrätt inte stör dem som uttrycks därmed 

eller inspelningsarbetet har också. Om möjligt är det nödvändigt att ange namnet på 

författaren, om inte arbetet är anonym, eller namnet på den person under vars namn verket 

presenterar för allmänheten, samt namn och plats för arbetet. 

  

 (2) Punkt 1 skall inte tillämpas på reproduktion eller imitation av arbetet i den 

arkitektoniska strukturen och reproduktion eller distribution av det arbete i form av 

tredimensionella reproduktion.  

  

§ 34 

 

Officiella och rapportering licens 

 

 Copyright stör inte en person som åtnjuter  

  

a) i rimlig omfattning arbete på grundval av lagen när det gäller den allmänna säkerheten, 

för rättsliga eller administrativa förfaranden eller andra officiella ändamål eller för 

parlamentariska möten och ta minuter av den,  

  

b) arbeta tillsammans med att rapportera om aktuella händelser, och i den mån konsekvent 

informationssyfte.  

  

c) fungera tillfredsställande i tidskriften press ger television eller radiosändning eller annan 

massmedia tillgång till rapportering om aktuella frågor av politisk, ekonomisk eller 

religiös, har redan publicerats i en annan massmedia eller dess översättning; alltså tagit 

över arbetet och dess översättning kan även användas på olika sätt; övertagande eller 

annan efterföljande användning av denna bestämmelse är dock inte tillåtet om det är 

förbjudet, 

  

d) politiska tal eller utdrag offentliga föreläsningar eller liknande verk i en utsträckning 

motsvarande informationssyfte; författarens rätt att använda sådana verk i filen förblir 

orörd; 

 

i de fall som avses i punkterna b) d) är det alltid nödvändigt att ange namnet på författaren, 

om inte arbetet är anonym, eller namnet på den person under vars namn verket presenterar för 

allmänheten, och titeln på arbetet och källan, utom i de fall som anges i punkterna b) d) 

omöjlig.  

  

§ 35 

 

Användning av arbetet inom den civila eller religiösa ceremonier eller som en del av 

officiella evenemang som anordnas av myndigheter i samband med skolprestationer och 

användning av skolarbete 
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 (1) Copyright inte stör dem som inte direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell 

nytta har arbetet i de civila eller religiösa ceremonier eller vid officiella evenemang som 

anordnas av offentliga myndigheter.  

  

 (2) Copyright inte stör dem som inte direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell 

nytta har arbete under skolföreställningar i vilka de verkar uteslutande elever, studenter och 

lärare i skolan eller skolan eller läroanstalt.  

  

 (3) Copyright inte heller störa skolan eller skolan eller läroanstalt tycker, om inte för 

direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta för undervisning eller för sina egna 

interna behov arbete skapas av en elev eller student att möta skolans eller utbildnings 

uppgifter deras juridiska relation till skolan eller skolan eller läroanstalt (skolarbete).  

  

 (4) Bestämmelserna i § para. 31 en efter semikolon för punkterna 1 till 3 gäller i 

tillämpliga delar.  

  

§ 36 

 

Begränsningar i upphovsrätten till en samling 

 

 Upphovsrätten till en samling inte stör den legitima användare av samlade verk, om 

han använder ett sådant arbete för att få tillgång till dess innehåll och för normal användning 

av dess innehåll.  

  

§ 37 

 

biblioteks licens 

 

 (1) Copyright inte stör bibliotek, arkiv, museum, galleri, skola, högskola och andra 

ideella utbildningsmöjligheter
4)

.  

  

a) gör en reproduktion av ett verk, om det inte används för direkt eller indirekt ekonomisk 

eller kommersiellt syfte för sina arkivering och bevarande behov.  

  

b) gör när reproduktion av ett verk vars reproduktion har skadats eller förlorat, och som kan 

vara baserad på rimliga ansträngningar för att fastställa att det inte bjuds ut till 

försäljning eller skriva ut reproduktion av en liten del av det arbete som har skadats eller 

förlorat; en legitimt gjort reproduktion kan också låna ut enligt punkt 2, 

  

c) tillgång om arbetet, inklusive att göra kopior av sitt behov av sådant avslöjande, som är 

en del av sina samlingar och vars användning inte är föremål för att köpa eller 

licensvillkor, med undantag för kommunikationen av arbetet det sätt som anges i § 18 

par. 2, medlemmar av allmänheten genom dedikerade terminaler i sina lokaler enbart för 

forskningsändamål eller privata studier av sådana personer, och för att undvika, om 

dessa personer gjort reproduktion av ett verk; bestämmelserna i § 30a 1 par. punkt. c) 

och d) påverkas inte, 

  

d) ger originalen eller reproduktioner av försvarade herres, doktorander, doktorsavhandling 

och habilitering arbete på marken, och enbart för forskningsändamål eller privata 
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studier, om författaren inte uteslöt en sådan användning.  

  

 (2) Copyright inte stör en person som avses i punkt 1, lånar original eller kopior av 

publicerade verk, om betalat ersättning, som tillhör författarna till personen och det belopp 

som anges bilagaBilaga nr. 1 denna lag. Rätt att belöna författaren gör i fallet med utlåning av 

publicerade arbeten enligt denna punkt på marken, eller låna original eller kopior av 

publicerade verk, skolbibliotek och universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket i Tjeckien, 

Mähren biblioteket i Brno, State Technical Library, National Medical bibliotek, National 

Library of Education Comenius Library of Institutet för jordbruks- och 

livsmedelsinformation, Library of filmarkiv National och bibliotek i Tjeckiens parlament. 

  

 (3) Bestämmelserna i punkt 2 skall inte tillämpas på exemplar av verk som spelats in 

på ljud eller audiovisuella poster, om inte villkoren för utlåning på plats. Den person som 

avses i punkt 1 ska i sådana utlåning alternativ för att förhindra reproduktion av ett verk som 

spelats in på ljud eller audiovisuella inspelningen. 

  

 (4) Copyright inte stör en person som avses i punkt 1, i syfte att erbjuda att hyra och få 

tillgång till innehållet i sina samlingar har en reproduktion av ett verk eller del därav som 

finns i kuvertet, eventuellt med tematiskt innehåll fungerar i katalogen samlingar; Denna 

katalog samlingar kan också offentliggöra undvika När du gör kopior av ett konstverk som 

skulle kunna användas för direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiellt syfte. Den 

person som avses i punkt 1 krävs alltid att katalogisera samlingarna innehålla namnet på 

författaren, om möjligt, och om arbetet är anonym, eller namnet på den person under vars 

namn verket införs offentligt. 

  

 (5) Den person som avses i punkt 1 skall, kan du göra det för henne rimligen krävs för 

att lämna in relevant kollektiva administratör på hans begäran, alltid sammanlagt per 

kalenderår före utgången av följande kalendermånad, uppgifter om antalet underliggande lån 

och den information som behövs för distribution av royalties Collective administratör.  

 

§ 37a 

 

Licens för viss användning av anonyma verk 

 

(1) Copyright stör inte en person som avses i § 37 punkt. 1, uteslutande för att 

uppnå målen i samband med sitt uppdrag i allmänhetens intresse 

 

a) multiplicerar för digitalisering, utlämnande av § 18 par. 2, indexering, 

katalogisering, bevarande eller återställande av anonyma verk (§ 27a) i form av 

en bok, tidskrift, tidning eller annan handling eller anonyma verk filmverk eller 

audiovisuella och det gäller anonyma verk som är en del av sina samlingar och 

arkiv, eller 

b) tillgång till sådant arbete som anges i § 18 punkt. 2 

 

(2) Copyright inte broadcaster av zákona14), som uteslutande för att uppnå 

målen i samband med sitt uppdrag i allmänhetens intresse 

 

a) multiplicerar för digitalisering, utlämnande av § 18 par. 2, indexering, 

katalogisering, bevarande eller återställande av anonyma verk och filmverk eller 
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audiovisuella gäller anonyma verk som ingår i dess arkiv och av honom eller på 

eget initiativ gjort före December 31, 2002 eller 

b) tillgång till sådant arbete som anges i § 18 punkt. 2 

 

(3) Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall tillämpas på arbetet, som först 

utfärdades eller, om inte släppt, först sändes i en medlemsstat i Europeiska unionen 

eller i något av länderna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om ingen 

sådan publicering eller sändning, och den publicerades av den person som avses i 

punkt 1 eller 2, med samtycke av författaren, de är föremål för dessa bestämmelser 

om det skäligen kan antas att författaren mot dess användning i enlighet med 

punkterna 1 och 2 inte hade några invändningar. 

 

(4)  Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 ska även tillämpas på verk inbäddade 

eller integrerade i föräldralösa eller som utgör en integrerad del av avtalet. 

 

(5) När den används i enlighet med punkterna 1 och 2 får endast generera 

intäkter för att täcka de kostnader som uppstår i samband med digitaliseringen av 

anonyma verk och göra dem tillgängliga för allmänheten. 

 

(6) För att avgöra om arbetet är ett verk av föräldralösa säkerställa den person 

som avses i punkt 1 eller 2 idog enligt § 27b och kommer att hålla register över dess 

genomförande. 

 

(7) Varje gång du använder ett anonymt verk är den person som avses i punkt 

1 eller 2 krävs för att ange namnet på dess författare, har utsetts. 

 

(8) De personer som avses i punkterna 1 och 2 måste omgående ge till 

ministeriet skriftligen 

a) Information om var och en av dess snabb sökning, enligt vilken drog slutsatsen 

att visst arbete anses vara en föräldralös. 

b) information om användning som avses i punkt 1 eller 2, 

c) Information om någon förändring i status för anonyma verk som dessa 

människor har använt eller används i enlighet med punkt 1 eller 2, 

d) dina kontaktuppgifter. 

 

(9) Ministry of Information som mottagits enligt punkt 8 skall utan onödigt 

dröjsmål vid Byrån för harmonisering inom den inre trhu.13) 

 

(10)  Författaren, som avslutade orphan status enligt § 27a stycke. 4, har rätt till 

ersättning från en person som fick arbetet i enlighet med punkt 1 eller 2. Vid 

fastställandet ersättningen med hänsyn till syftet och omständigheterna kring 

användningen av arbetet, liksom omfattningen av den skada som vållats författaren till 

denna användning. 

 

(11)  Rätten till ersättning enligt punkt 10 skall regleras av lagen i den stat där 

det är etablerat personen skyldig att betala ersättning. 

 

CELEX: 32012L0028 
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§ 38 

 

Tillstånd för funktionshindrade 

 

 (1) Copyright inte stör dem som  

  

a) enbart för de behov som funktionshindrade, i den mån av sitt funktionshinder och utan 

direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta kan göras eller gör en kopia av 

ett publicerat verk; så det gjorde exemplar av ett verk kan fördelas och kommuniceras, 

om detta inte sker för direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta, 

  

b) uteslutande för synskadade, och utan direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell 

nytta, förutsatt att ljudkomponenten av den audiovisuella inspelningen av ett 

audiovisuellt verk verbala uttryck av den visuella komponenten; alltså kompletteras 

ljudkomponenten i en audiovisuell inspelning av ett audiovisuellt verk kan reproduceras, 

distribueras och kommunice händer om och direkt eller indirekt ekonomisk eller 

kommersiell nytta. 

  

 (2) Copyright inte den person som avses i § 37 1 mom., Lånar original eller kopior av 

publicerade arbeten för funktionshindrades behov i samband med sitt funktionshinder.  

  

 (3) Bestämmelserna i § 30 punkt. 5 skall gälla i tillämpliga delar.  

  

§ 38a 

 

Tillstånd för tillfälliga kopior 

 

 (1) Copyright inte stör en person som utför tillfälliga former av mångfaldigande av 

verk som är övergående eller tillfällig, är en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, 

har någon självständig ekonomisk betydelse, och deras enda syfte är att möjliggöra  

  

a) överföring arbetsdator eller liknande nät mellan tredje parter via en mellanhand eller  

  

b) godkänd användning av verket.  

  

 (2) där författaren ger tillstånd att sända entreprenadarbeten stör inte upphovsrätten 

radio- eller TV-bolag, som gör en tillfällig registrering av arbetet med egna medel och för sina 

egna sändningar.  

  

§ 38b 

 

Licens för fotografiskt porträtt 

 

 Copyright stör inte en person som gör en reproduktion av ett fotografiskt verk som är 

hans porträtt och omtanke som du beställt; alltså reproduktionen kan visa en person och en 

ideell användning, såvida inte sådan användning är förbjuden. 
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§ 38c 

 

Onödig användning av arbetssidan 

 

 Copyright inte den som av misstag tar arbete i samband med den avsedda 

användningen av kapitalet i ett annat arbete eller element.  

  

§ 38d 

 

License to verk av brukskonst och arkitektoniska verk 

 

 Copyright inte stör dem som  

  

a) leasing, lånar eller utsätter ett original eller reproduktion av ett verk av brukskonst 

uttryckt i användbar form eller arkitekt arbete som konstruktion,  

  

b) föreslår eller gör en förändring till en färdig byggnad, vilket är ett uttryck för 

arkitektoniska verk, i nödvändig utsträckning, samtidigt som värdet av det arbete; om 

det motiveras av betydelsen av arkitektarbete och kan göra det på rimligen kan krävas, 

ska den i förväg anmäla sin avsikt författare och be honom att tillhandahålla 

dokumentation, inklusive konstruktionsritningar, fånga tillståndet innan du gör 

ändringar. 

  

§ 38e 

 

Tillstånd för sanitära anläggningar 

 

 Copyright inte också leverantör av hälso- och sociala inrättningar som inte är 

etablerade eller grundade i vinstsyfte, i synnerhet sjukhus och fängelser, vilket gör en 

inspelning av sändnings verk och därmed inspelade verk som drivs av personer som placerats 

i dessa anläggningar i den mån det är relevant för syftet med denna licens. Rätten till 

ersättning enligt § 25 påverkas inte. 

  

§ 38f 

 

 Copyright inte han som gör det möjligt att ta emot aktuell, fullständig och oförändrad 

radio- eller TV-sändningar till mottagarna i samma byggnad eller komplex av byggnader med 

varandra rumsligt eller funktionellt avseende användning av gemensamma hushållet antenner 

under förutsättning att det är möjligt endast ta emot markbundna eller satellitsändningar och 

gemensam mottagning används inte för direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell 

nytta.  

  

§ 39 

 

Använd original eller reproduktion av ett verk av bildkonst, fotografi eller ett verk som 

uttrycks genom ett förfarande som liknar utsätta foto 

 

 Copyright inte stör ägaren eller den person från ägaren lånar original eller 

reproduktion av ett konstverk, fotografier eller arbeten som uttrycks genom en process 

liknande fotoutställningar när sådant arbete eller att utfärda gratis, om inte författaren i 
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överföringen av egendom till ett sådant original eller en sådan och reproduktioner förbjudna 

ägare eller låntagaren det var känt eller känd att vara hade, särskilt eftersom förvisning tas upp 

i register för att kollektivt administratör.  

  
 del 5  

 

 Skydd av upphovsrätten  

 

 § 40  

 

 (1) Författaren vars rättigheter har kränkts eller vars rättigheter är hotade manipulering 

kan kräva särskilt  

  

a) bestämning av dess författarskap,  

  

b) förbud mot ett hot mot deras rättigheter, inklusive kommande repetition eller olagliga 

ingripanden i sina rättigheter, särskilt förbudet mot obehörig produktion, obehöriga 

företag försäljning, otillåten import eller export av originalet eller en kopia eller 

imitation av arbetet, obehörig överföring till allmänheten, liksom otillåten 

marknadsföring, inklusive reklam och andra annonser, 

  

c) en redogörelse för arten och omfattningen av obehörig användning, ursprung olagligt 

gjort reproduktion eller imitation av arbetet, sättet och omfattningen av dess obehörig 

användning för sitt pris, priset på den service som obehörig användning av 

arbetsrelaterade och personer som är obehörig användning arbetet med, inklusive 

personer som har varit föremål reproduktioner eller imitationer av arbeten som syftar till 

att tillhandahålla en tredje part; rätten till information enligt denna bestämmelse kan 

författaren hävdar mot en person som i sin högra otillbörligt påverkas eller otillbörligt 

äventyras, och då speciellt mot en person som 

 1. Han har eller har haft i besittning av olagligt gjort reproduktion eller imitation av ett 

verk för att direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta,  

 Den andra användningsområden eller används för direkt eller indirekt ekonomisk eller 

kommersiell nytta, en tjänst som gör intrång eller störa rättigheter av författaren och 

olagligt hotande eller hotad,  

 3. tillhandahålla eller ge direkta eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta tjänster 

som används i aktiviteter som inkräktar på rättigheterna för författaren eller oberättigat 

hota eller  

 Den fjärde indikerades av den person som avses i punkt 1, 2 eller 3 som en person som 

är inblandad i anskaffning, produktion eller distribution av kopior eller imitationer av 

verk eller tillhandahållande av tjänster som inkräktar på rätten av författaren och 

olagligt hotande,  

  

d) eliminering av konsekvenserna av åsidosättande av rätten, i synnerhet  

 Först hämtar olagligt gjort reproduktion eller imitation av arbete eller enhet, produkt 

eller komponent enligt § 43 punkt. 2 av handel eller annan användning,  

 Andra avdrags från handel och förstörelse av illegalt gjort reproduktion eller imitation 

av verket eller anordning, produkt eller komponent enligt § 43 para. 2,  

 3:e förstörelse av illegalt gjort reproduktion eller imitation av verket eller anordning, 

produkt eller komponent enligt § 43 para. 2,  

 4:e destruktion eller avlägsnande av material och verktyg som används uteslutande eller 
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huvudsakligen för produktion av olagligen ställts reproduktion eller imitation av 

verket eller anordning, produkt eller komponent enligt § 43 para. 2,  

  

e) tillhandahålla tillräcklig tillfredsställelse för ideell skada orsakas, särskilt  

 Första ursäkt,  

 Andra tillfredsställelse i pengar, om den andra tillfredsställelse verkade inte tillräckligt; 

det ekonomiska tillfredsställelse av domstolen, som kommer att ta särskild hänsyn till 

hur allvarlig skadan och de omständigheter under vilka åsidosättande av rätten har 

inträffat; Detta utesluter inte att förlikningsavtalet, 

  

f) förbud mot att tillhandahålla tjänster som används av tredje part att göra intrång eller 

kränker rättigheterna för författaren.  

  

 (2) Åtgärderna enligt punkt 1. d) måste stå i proportion till hur allvarlig överträdelsen 

och måste tas till tredje mans intressen, särskilt konsumenter och personer som handlar i god 

tro. 

  

 (3) Författaren, vars förslag accepterades, kan domstolen bevilja dom om rätten att 

publicera domen på bekostnad av den part som har tappat målet, och beroende på 

omständigheterna, fastställa omfattningen, formen och sättet för publicering.  

  

 (4) Rätten till skador och obehörig vinst under speciella lagar inte påverkas; i stället 

för den faktiska förlusten av vinst, kan författaren begära ersättning för utebliven vinst i 

mängden lön som skulle ha varit vanligt att få ett sådant tillstånd vid tiden för obehörig 

användning av verket. Mängden av obehörig vinst som uppkommer vid den del av den som 

olagligen bortskaffas arbetet utan att beviljas den nödvändiga licensen, är dubbelt så lön han 

skulle ha fått under en sådan licens vanligt i tider av otillåten användning av ett verk. 

  

§ 41 

 

 Där författaren ger en annan person exklusive rätten att använda ett verk, eller om den 

personen myndigheten eller verkställighet av äganderätten till det arbete som genom lag har 

rätt att föra talan i enlighet med § 40 punkt. 1 poäng. . B) till d) och punkt 3 och 4 enda person 

vars avtal eller lag således förvärvat exklusiv tillstånd har hotats eller kränkts; rätt författaren 

de återstående patentkraven, och i detta sammanhang kravet enligt § 40 para. 3 förblir 

opåverkad. 

  

§ 42 

 

 (1) Författaren kan kräva från tullmyndigheterna och myndigheterna i staten 

statistiktjänster information om innehåll och omfattning av import eller acceptans av varor  

  

a) är en reproduktion av hans arbete eller ljud, audiovisuell eller annan framställning av 

sådant arbete,  

  

b) innefattar framställning av sådana kopior tjäna som en bärare (blank uppteckningsbärare)  

  

c) en anordning för att göra ljud, audiovisuella eller andra register eller tryckta kopior, eller  

  

d) en anordning, produkt eller komponent enligt § 43 para. 2,  
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och inspektera tull och statistiska dokument till den utsträckning som krävs för att avgöra om 

import eller godkännande av sådana varor för användning i hela Tjeckien är godkända enligt 

denna lag, eller att hitta information som är relevant för utövandet av rättigheter som följer av 

denna lag.  

  

 (2) Bestämmelserna i punkt 1 skall också tillämpas på export eller transport av varor.  

  

 (3) De uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 kan också begära den relevanta 

kollektiva administratören samt en juridisk person har rätt att försvara intressena hos 

författare eller personer som den lagstadgade tillstånd att utöva de ekonomiska rättigheter till 

arbetet (§ 58) eller kontrakts exklusiva rättigheter.  

  

§ 42a 

 

 (1) Det tullkontor för övervakning och kontroll i enlighet med särskild lagstiftning för 

att säkerställa sak som han misstänker att innehavaren intrång i upphovsrätten enligt denna 

lag, när det gäller gemenskapsvaror
4c)

Och under en period som inte överstiger en månad från 

dagen för beslutet om beslag. Tidsfristen enligt föregående mening får överskridas om det i 

samband med beslagtagna föremål ansökan om preliminärt föreläggande eller ett anspråk 

enligt denna lag har ännu inte bestämt. Beslutet om beslag kan inte överklagas. 

  

 (2) Tullmyndigheten som fängslade ärende som avses i punkt 1 skall skyndsamt avge 

ett skriftligt meddelande om beslag som författare, relevant kollektiva administratör juridisk 

person har rätt att försvara intressena hos författare eller personer som den lagstadgade 

tillstånd att utöva de ekonomiska rättigheterna till verket. Underrättelsen ska samtidigt 

levereras till en kungörelse minst 15 dagar. 

  

 (3) Författaren, en relevant kollektiv administratör juridisk person har rätt att försvara 

intressena hos författare eller någon person att den lagstadgade tillstånd att utöva de 

ekonomiska rättigheter till arbetet, kommunicera skriftligt tullkontoret inom 15 arbetsdagar 

efter mottagandet av meddelandet om beslag, om den avser att utöva berättigade till 

upphovsrättsligt skydd i domstol. Om inom denna period ska skriftligen att det inte kommer 

att göra ett påstående i domstol, eller i fallet med förflutit tidsfristen i första meningen, 

säkrade tillbaka objekten till den person säkrade meddela; denna person inte har rätt till 

ersättning för materiella skador från staten. 

  

 (4) Om beslutet är slutgiltigt och bindande domstol som har åsidosatts upphovsrätt, 

kontor de beslagtagna objekt till den person som utnyttjat sin rätt till upphovsrättsligt skydd i 

domstol och göra en skiva om filen. Alla kostnader i samband med tillhandahållande, lagring 

och leverans av de kvarhållna varorna skall betalas av den person som de poster beslagtogs. 

  

 (5) De kostnader som avses i punkt 4 föreskriver tullbeslut. Ett överklagande av 

beslutet av tullmyndigheten kostnaderna har uppskjutande verkan. Kostnaderna betalas inom 

30 dagar efter mottagandet av beslutet. Kostnaderna är offentliga inkomsterna. 

  

§ 43 

 

 (1) Copyright inkräktar på en person som kringgår ett effektivt tekniska medel för att 

skydda sina rättigheter enligt denna lag.  
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 (2) Copyright inkräktar också den som tillverkar, importerar, får, expanderar, säljer, 

hyr främjar försäljning eller uthyrning eller innehav för kommersiella ändamål enheter, 

produkter eller komponenter eller tillhandahåller tjänster  

  

a) i syfte att kringgå tekniska hjälpmedel främjas, marknadsförs eller salufördes,  

  

b) är utöver den kringgående av effektiva tekniska medel endast en begränsad kommersiell 

betydelse syfte eller använda andra, eller  

  

c) de är utformade, konstruerade, anpassade eller framtagna i syfte att möjliggöra eller 

underlätta kringgående av effektiva tekniska medel.  

  

 (3) Den effektiva anti nedan varje teknik, anordning eller komponent som är vid sin 

normala funktion avsedd att förhindra eller begränsa sådan verksamhet med avseende på den 

del till vilken författaren inte har gett tillstånd om användning av verket, författaren 

styrapplikation åtkomstkontroll eller skyddsprocess såsom kryptering, kodning eller annan 

omvandling av verket eller tillämpningen av styrmekanismen reproduktion. 

  

 (4) Rättsligt skydd enligt punkt 1 skall inte påverka bestämmelserna i § 30a § 31 1 

mom. Punkt. b) § 34 punkt. a) § 37 en para. punkt. a) och b), § 38, att § 38a stycke. 2 och § 

38e i nödvändig utsträckning utnyttja undantaget. Författaren, som för sitt arbete att använda 

tekniska hjälpmedel som avses i punkt 3 ska offentliggöra sitt arbete auktoriserade användare 

i den utsträckning som krävs för att uppfylla syftet med användning av verket. Författaren kan 

göra sitt arbete som de använder de tekniska resurserna i enlighet med punkt 3, även om 

fixering av hans arbete för personligt bruk i enlighet med § 30; Det hindrar inte författaren att 

vidta lämpliga åtgärder när det gäller antalet sådana kopior. 

  

 (5) Bestämmelserna i punkt 4 skall inte tillämpas på det arbete som har 

upphovsmannen eller med hans samtycke på ett sätt som är tillgängliga för allmänheten i 

enlighet med § 18 punkt. 2  

  

 (6) De tekniska medel för att uppfylla de skyldigheter enligt punkt 4 används 

författaren frivilligt eller enligt avtal skyddas enligt punkterna 1 till 3  

  

§ 44 

 

 (1) Copyright stör också en person som utan tillstånd framkallande, vilket gör, att 

underlätta eller dölja brott mot upphovsrätten genom  

  

a) att ta bort eller ändra elektronisk information om förvaltning av rättigheter att arbeta, eller  

  

b) tilldelning, import eller mottar för distribution, sändning eller överföra till allmänheten, 

såväl som enligt § 18 par. 2, det arbete från vilken förvaltningsinformation rättigheter 

avlägsnas eller ändras.  

  

 (2) Information om hur man hanterar rättigheterna till arbete i enlighet med punkt 1, 

all information som anges av författaren, som identifierar verket, upphovsmannen eller någon 

annan rättsinnehavare, eller information om villkoren för användning av verket, och siffror 

eller koder som representerar sådan information. Detsamma gäller för information som är 
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kopplad till en kopia av ett verk eller förekommer i samband med överföring till 

allmänheten.". 

  

§ 45 

 

 Copyright inkräktar även de som arbetar för deras användningsområden titel eller 

extern design har lagligen används av en annan författare för ett verk av samma slag, om det 

skulle leda till en risk för förväxling av de två verk, om det inte följer av arbetets natur eller 

dess destination något annat.  

  

del 6 

 

Justera avtalstyper 

 

avsnitt 1 

 

licensavtal 

 

§ 46 

 

grundläggande bestämmelser 

 

 (1) Licensavtalet ger författaren innehavaren av rätten att använda verket (licens) för 

enskilda metoder eller alla användningssätt, i den mån begränsas eller obegränsad, och 

köparen samtycker, om inte i enlighet med § 49 par. 2 poäng. b) annat avtalats, ersättning till 

författaren. 

  

 (2) Författaren får inte bevilja auktorisation att utöva rätten att använda verket på ett 

sätt som vid tiden kontraktet ännu inte känd.  

  

 (3) Licenstagaren är skyldig att använda licensen, om inte annat överenskommits i 

avtalet. § 53 påverkas inte. 

  

 (4) Avtalet ska vara skriftligt, om försedd med en exklusiv licens.  

  

 (5) En ansökan om ett kontrakt går även om den riktade uttryck för vilja och mot ett 

obestämt antal personer.  

  

 (6) Med hänsyn till innehållet i förslaget eller praxis som parterna har utbildat mellan 

sig, eller öva den person som det är riktat kan komma överens med förslaget att ingå avtal 

genom att utföra en handling utan att meddela framställaren att enligt hennes konserver, 

speciellt som ger eller tar emot förmåner. I det här fallet, den effektiva förslaget antas vid 

tidpunkten för handlingen gjordes. 

  

§ 47 

 

Exklusiva eller icke-exklusiva licenser 

 

 (1) En licens kan beviljas som en exklusiv licens eller ett icke-exklusivt tillstånd, om 

inte särskild lagstiftning
4a)

annars. Om inte avtalet i övrigt ska det anses att licensen är icke-
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exklusiv. 

  

 (2) I fråga om en exklusiv licens kan författaren inte bevilja licens till någon tredje 

part och skall, om inte annat avtalats, att avstå från att utöva rätten att använda verket på ett 

sätt som beviljat licensen.  

  

 (3) I fråga om en icke-exklusiv licens, behåller författaren rätt att utöva rätten att 

använda verket på ett sätt som beviljade licensen, samt att bevilja licenser till tredje part.  

  

 (4) exklusiv licens förvärvats av förvärvaren innan den efterföljande beviljandet av en 

exklusiv licens till en tredje part fortfarande, om inte mellan författaren och licenstagaren av 

sådana icke-exklusiva licenser kommit överens om annat.  

  

 (5) Enligt fördraget, som författaren har beviljat en licens till en tredje part i en tid då 

det tar en exklusiv licens licenstagaren att använda samma metod är ogiltigt, om inte 

licenstagaren en exklusiv licens att ingå sådana avtal bevilja skriftligt medgivande.  

  

§ 48 

 

Bevilja tillstånd till en tredje part 

 

 (1) Om det överenskommits i kontraktet, kan licensinnehavaren behörigheter som 

bildar del av ett certifikat helt eller delvis till en tredje part (sub-licens). Bestämmelserna i § 

46 punkt. 3 gäller i tillämpliga delar. 

  

 (2) Licenstagaren får tilldela licensen endast med skriftligt medgivande av författaren; 

tilldelning av licenser och förvärvaren, är den person skyldig att informera författaren utan 

dröjsmål. 

  

 (3) Försäljningen av en verksamhet eller en del därav, som bildar en självständig 

organisatorisk enhet, för att överföra licensavtal författaren inte krävs, om inte annat 

överenskommits.  

  

§ 49 

 

belöning 
  

 (1) Om inte annat anges i det följande, måste vara i kontraktet mängden av avgift, eller 

så måste det ställa metoden för dess bestämning.  

  

 (2) Om i kontraktet den ersättning eller åtminstone metoden för dess bestämning, är 

avtalet ogiltigt, utom i de fall där  

  

a) beteendet hos parterna om ingående av fördraget kommer att ingå ett avtal utan behandlas 

och avgöras av ersättningen; I detta fall är köparen skyldig att lämna författaren 

ersättningen till ett belopp som är vanligt vid tidpunkten för avtalets ingående villkor 

som liknar innehållet i detta avtal för denna typ av arbete, eller 

  

b) parterna i avtalet överens om att licensen är gratis.  
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 (3) Om författaren har beviljat en licens för att hyra i original eller kopior av verk som 

spelats in på ljud eller audiovisuella upptagningar sådan skivproducent, producerade den mot 

den person som kommer att vara ett original eller reproduktion av ett verk som registrerats 

leasing, rätten till adekvat ersättning; denna rätt får inte åsidosättas. 

  

 (4) Om mängden avgiften överenskomna beroende på användningen av intäkterna från 

licens köparen skyldig att göra det möjligt för författaren inspektion lämplig redovisning eller 

andra dokument för att bestämma den faktiska mängden ersättning. Där licenstagaren följer 

författaren av den information som betecknas som konfidentiell av förvärvaren, kan 

författaren inte avslöja för tredje part eller använda den för sina behov i konflikt med de 

ändamål för vilka den lämnades. 

  

 (5) Tillståndshavaren ska regelbundet profil räkningen lön enligt punkt 4 avtalad tid; 

om inte annat överenskommits, skall göra detta minst en gång om året. 

  

 (6) Om avgiften bestäms beroende på användningen av intäkter från licens och om så 

lågt att det är uppenbart oproportionerlig i förhållande till vinsten från användningen av 

licensen och vikten av arbetet med att uppnå sådana vinster är författaren rätt till skälig extra 

ersättning.  

  

 (7) När arrangera belöningar konto syftet av licensen och sättet och omständigheterna 

för användningen av verket och spatiala, temporala och kvantitativt intervall av licensen.  

  

§ 50 

 

licensbegränsningar 

 

 (1) En licens kan vara begränsad till särskilda förfaranden för användning av verket; 

metoder för användning av verket kan begränsas intervall, särskilt storleken, plats eller tid. 

  

 (2) Om det avtal som olika sätt för användning av verket eller omfattningen av 

användningen av licensen tillhandahålls är det underförstått att licensen har beviljats för 

sådana metoder för användning och i den utsträckning som krävs för att uppnå syftet med 

avtalet.  

  

 (3) Om inte ett kontrakt eller inte annat dess syfte, antas det att  

  

a) den territoriella omfattningen av licensen är begränsad till territoriet i Tjeckien,  

  

b) tidsintervallet av licensen är begränsad till en period av vanligen vid viss typ av arbete 

och användningssätt, men inte längre än ett år från beviljandet av en licens, och om 

arbetet ska överlämnas till licensiering och eftersom sådan förfogande,  

  

c) kvantitativt omfattningen av licensen är begränsad till en mängd som är vanligt för den 

givna typen av arbete och användningsmetod.  

  

 (4) Om kontraktet annars licensen att reproducera ett verk innefattar rätten att köpa 

kopior av både direkta och indirekta, permanenta och tillfälliga, helt eller delvis, på något sätt 

och i någon form, och när det gäller exemplar i elektronisk form, innehålla både -line, samt 

off-line.  
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 (5) Om kontraktet annars licensen att reproducera ett verk omfattar licens för att 

distribuera reproduktioner därmed gjort.  

  

§ 51 

 

Begränsa licenstagaren 

 

 Tillståndshavaren får inte ändra eller på annat sätt förändra arbetet, dess titel eller 

beteckning av författaren, såvida det inte kommit överens om annat, eller i fallet med en 

ändring eller annan förändring i arbete eller hans namn, där du kan ganska förvänta sig att 

författaren skulle, med tanke på omständigheterna användningen av överenskomna ; även i ett 

sådant fall kan licensinnehavaren inte fungerar, eller ändra sitt namn om författaren tillstånd 

reserverad för dessa förändringar och licenstagaren har sådan invändning känd. Detsamma 

gäller i samband med en annan del av arbetet, liksom i klassificeringen av arbete i ett 

kollektivt arbete. 

  

§ 52 

 

Kopia av författaren 

 

 Du kan göra detta på en licenstagare att reproducera ett verk rättvist kräver, och om det 

är normalt, är förvärvaren skyldig att lämna författaren på egen bekostnad, åtminstone en 

kopia av författarens verk och kopior som förvärvats på grundval av den relevanta licens.  

  

§ 53 

 

Utträde ur kontraktet passivitetsförvärv 

 

 (1) Om licenstagaren av en exklusiv licens alls eller om den använder dåligt och om 

det väsentligt negativt påverka legitima intressen av författaren, kan författaren häva avtalet. 

Detta gäller inte om den inte används eller otillräcklig användning av licensen beror på 

omständigheter i hög grad vilar på en del av författaren. 

  

 (2) Författaren kan, av skäl som anges i punkt 1 att häva avtalet förrän köparen frågar 

inom skälig tid från erhållandet av en licens utmaning tillräckligt utnyttjas och köparen inte 

utövar tillräckligt myndighet eller genom denna utmaning. Om möjligheten att avgå till följd 

av utgången av en rimlig tid, måste författaren meddela köparen i samtalet. Utmaningar krävs 

inte om du använder tillstånd från förvärvaren inte är möjligt eller om köparen förklarar att 

han inte använder en licens. 

  

 (3) Om avtalet innehåller annars är författaren inte ångerrätt enligt punkt 1 tillämpas 

före utgången av två år från beviljandet av en licens, och om arbetet ska överlämnas till 

beviljandet av licenser från en sådan underkastelse; för bidrag till tidskrifter med en daglig 

frekvens denna period ska vara tre månader och andra tidskrifter ett år. Om det är nödvändigt 

innan uttag märker enligt punkt 2, före nämnda tidsfristen inte ens kan ringa ett samtal. 

  

 (4) Avtalet upphävs på dagen för leverans av tillbakadragande köparen.  

  

 (5) Författaren är skyldig att ersätta licens för skador tillbakadragande från kontraktet 
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som uppstår när motiverat skäl värda särskild uppmärksamhet. Samtidigt som de tar hänsyn 

till de särskilda skälen till att licenstagaren inte har använt tillräckligt. 

  

 (6) Om ingen användarlicens alls är författaren skyldig att återlämna licens belöning 

han hade fått från honom enligt avtalet, avgick han från det; Om det skulle användas endast 

otillräckligt licens krävs för att återföra avgiften reduceras med den del som överväger 

förhållandet verk ett kontrakt eller lagstadgade omfattningen av utnyttjandet av licenser faller 

på den underliggande ansökan. 

  

 (7) Om köparen är skyldig att använda licensen, och om brutit denna skyldighet är 

författaren rätt till ersättning tillbakadragande från det avtal som avses i punkt 1 opåverkad; 

Om avgiften överenskomna beroende på intäkter från utnyttjandet av verket, anses det att 

författaren hade rätt till ersättning motsvarande vad som skulle ha uppstått om köparen vid 

tidpunkten för uppsägningen av avtalet innan licensen tillräckligt utnyttjas. 

  

§ 54 

 

Utträde ur kontraktet för att ändra författarens övertygelse 

 

 (1) Författaren kan häva avtalet skriftligt om hans tidigare opublicerade arbete längre 

motsvarar hans övertygelse och publicering av arbetet skulle vara betydligt negativt påverka 

dess berättigade personliga intressen. Kontraktet avbryts på dagen för leverans av skriftliga 

tillbakadragande köparen. 

  

 (2) Författaren är skyldig att ersätta licens för skada tillbakadragande från det avtal 

som avses i punkt 1 uppstod.  

  

 (3) Om författaren uttrycker efter tillbakadragandet som avses i punkt 1 förnyat 

intresse i användningen av verket är skyldig att först erbjuda licensen till licensinnehavaren, 

under förhållanden som är jämförbara med dem som ursprungligen avtalats.  

  

 (4) Bestämmelserna i § 53 par. 7 skall gälla i tillämpliga delar.  

  

§ 55 

 

licens Uppsägning 

 

 Död av den fysiska eller upplösning av en juridisk person som har beviljats tillstånd, 

rättigheter och skyldigheter i licensavtalet till sin efterträdare. Licensen kan en sådan 

överföring av rättigheter och skyldigheter till en juridisk efterträdare uteslutas. 

  
 avsnitt 2  

 

 Särskilda bestämmelser för publicering licensavtal  

 

 § 56  

 

 (1) Licensavtalet, som författaren ger licenstagaren en licens att reproducera och 

distribuera verk av litterära, musikaliska eller dramatiska musik, konst, fotografi eller ett verk 

som uttrycks på ett sätt som liknar fotografi, om inte användning av verk i utförande artister, 
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avtalet publiceringslicens.  

  

 (2) Om avtalet annars ska det anses att licensen beviljas uteslutande; Detta gäller inte 

om reproduktion och spridning av verk i en periodisk publikation. 

  

 (3) Om avtalet innehåller annat fall författaren rätt att före utfärdandet av arbetet inom 

en rimlig tid från köparen att vidta de smärre ändringar i det kreativa arbetet, om du inte 

skapar behovet hos köparen ådra orimliga kostnader eller ändras om arten av deras arbete 

(korrekturläsning).  

  

 (4) för att tillåta köparen om författaren att göra författarens korrigeringar författare 

kan häva avtalet, om det bör därför använda en arbets sätt förringa dess värde.  

  

 (5) Om mängden omfattningen av licensen är begränsad till ett visst antal kopior och 

dessa kopior revs före utgången av den period för vilken licensen beviljades och parterna 

kommit överens om att öka den kvantitativa omfattningen av licensen inom 6 månader från 

den dag då författaren kallas licens sådan ändra kontraktet löper ut licens, om den varar, med 

utgången av denna period.  

  

avsnitt 3 

 

underlicensavtal 

 

§ 57 

 

 Licensiera avtal om tillhandahållande av § 46-56 analogi.  

  

DEL 7 

 

Särskilda bestämmelser om vissa delar 

 

§ 58 

 

personalarbete 

 

 (1) Om inte annat avtalats, bär arbetsgivaren eget namn och för egen räkning av 

författarens ekonomiska rättigheter till arbete, som författaren skapats för att uppfylla sina 

skyldigheter enligt arbets- eller tjänsteförhållande med arbetsgivaren eller från ett 

anställningsförhållande mellan kooperativet och dess medlem (anställd arbete ). Arbetsgivaren 

kan utöva en rättighet enligt denna punkt till en tredje part endast med tillstånd av författaren, 

om inte detta görs i försäljningen av en verksamhet eller del därav. 

  

 (2) dödsfall eller upplösningen av arbetsgivaren, som hade rätt att utöva de 

ekonomiska rättigheter till en anställd arbete och som inte har någon rättslig efterträdare 

förvärvar tillstånd att utöva dessa författare rättigheter.  

  

 (3) Om arbetsgivaren inte utövar de ekonomiska rättigheterna till en anställd fungerar 

alls eller fungerar dåligt, har författaren rätt att kräva att arbetsgivaren under vanliga 

förhållanden av tillstånd som beviljats, om det inte finns tvingande arbetsgivaren att motivera 

sin vägran.  
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 (4) upphovsmannens ideella rätt till en anställd arbete förblir opåverkade. Om 

arbetsgivaren utövar de ekonomiska rättigheterna till en anställd arbete, anses det att 

författaren samtyckt till publiceringen, redigering, bearbetning, inklusive översättning, 

tillsammans med annat arbete, ingå i ett kollektivt arbete, liksom att se till att presenterat 

anställd arbete offentligt under eget namn om inte annat överenskommits. 

  

 (5) Om inte annat överenskommits, är det underförstått att författaren har gett 

arbetsgivaren tillåtelse att slutföra sin oavslutade anställd arbete i händelse av att hans 

rättsförhållande med arbetsgivaren avslutas innan arbetet är slutfört, och i händelse av att det 

kommer att vara rimliga befarar att den anställde avslutar fungerar eller i tid i enlighet med 

arbetsgivarnas behov.  

  

 (6) Om inte annat överenskommits, författaren anställde arbetar arbetsgivaren rätt att 

tillägna sig ytterligare ersättning om lön eller annan ersättning författaren arbetsgivare 

kommer i uppenbar disproportion med vinsterna från utnyttjandet av rättigheterna till en 

anställd arbete och vikten av att arbetet med att uppnå sådana vinster ; Denna bestämmelse 

skall inte tillämpas på arbeten som avses i punkt 7, om den anställde arbetar eller betraktas 

som sådan, om inte annat avtalats. 

  

 (7) Datorprogram och databaser och kartografiska verk som inte är gemensamma verk 

skall anses anställd fungerar även om författaren att beställa; kunden i detta fall ansåg 

arbetsgivaren. Bestämmelserna i § 61 skall gälla för sådana arbeten. 

  

 (8) De rättigheter och skyldigheter i punkterna 1 till 6 är änden rättsförhållande enligt 

punkt 1 eller enligt punkt 7 opåverkad.  

  

 (9) När det gäller bemanningsföretag
4d)

 Vid tillämpningen av denna bestämmelse är 

arbetsgivaren betraktas som en arbetsgivare som arbetstagare från ett bemanningsföretag 

tillfälligt arbetar under ett avtal eller kontrakt för arbete, om inte byrån och arbetsgivaren 

kommit överens om annat.  

  

 (10) Bestämmelserna i punkterna 1-6 och punkt 8 skall också tillämpas på verk som 

skapats för att uppfylla de skyldigheter som följer av förhållandet mellan företaget och 

författare som är ett lagstadgat organ eller medlem i ett lagstadgat eller annat organ i ett 

företag eller en partner till ett öppet bolag eller kommanditbolag Komplementärin
4e)

; 

handelsföretag i ett sådant fall anses arbetsgivare. Föregående mening skall också tillämpas i 

andra juridiska personer och författare som är medlemmar i deras organ eller organ. 

Bestämmelserna i § 61 i verk som skapats av denna punkt. 

  

§ 59 

 

kollektivt arbete 

 

 (1) En kollektiv arbete är ett arbete, bildandet av som har flera författare, som skapas 

på initiativ och under ledning av den fysiska eller juridiska person, och släpps ut på 

allmänheten under namnet medan bidragen ingår i ett sådant arbete inte kan oberoende 

användning.  

  

 (2) Grupp verk skall anses medarbetare arbetar enligt § 58 även om det gjordes på 
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beställning; kunden i detta fall ansåg arbetsgivaren. Bestämmelserna i § 61 skall gälla för 

sådana arbeten. 

  

 (3) En ljudverk och audiovisuella verk används kollektivt arbete.  

  

§ 60 

 

skolarbete 

 

 (1) En skola eller skola eller läroanstalt har under normala förhållanden, rätten att ingå 

ett licensavtal om användning av skolarbetet (§ 35 punkt. 3). Om författaren förnekar sådant 

arbete att bevilja tillstånd utan goda skäl kan sådana enheter begära ersättning för frånvaron 

av uttryck för hans vilja i domstol. § 35 para. 3 förblir opåverkad. 

  

 (2) Om inte annat överenskommits, författare till ett skolarbete använder sitt arbete 

eller bevilja en annan licens, såvida det inte strider mot legitima intressen skolan eller skolan 

eller läroanstalt.  

  

 (3) En skola eller skola eller läroanstalt har rätt att kräva att författaren av akademiska 

verk av resultatet uppnådde i samband med användning av arbete eller tillhandahållande av en 

licens enligt punkt 2, ett lämpligt bidrag till de kostnader som skapandet av denna kostnad, 

beroende på omständigheterna till deras faktiska belopp; medan hänsyn till resultatet uppnås 

skola eller skola eller läroanstalt av avhandlingar användning av punkt 1. 

  

§ 61 

 

Arbetet som skapats på efterfrågan och konkurrens arbete 

 

 (1) Om författaren av ett verk som skapats inom ramen för avtalet för arbete (arbete 

som skapats för att beställa), har författaren beviljat licens för ändamålet som härrör från 

kontraktet, om inte annat överenskommits. Att använda verket utanför ett sådant ändamål, kan 

endast under ett licensavtal, om inte denna lag annars kunden. 

  

 (2) Om inte annat överenskommits, författaren av det arbete som skapats för att 

beställa och bevilja en licens för att använda en annan, om inte strider mot de legitima 

intressen kunden.  

  

 (3) Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall i tillämpliga delar gälla för ett arbete 

som skapats av en konkurrent i en öppen tävling (tävling arbete).  

  

ett audiovisuellt verk 

 

§ 62 

 

allmänna bestämmelser 

 

 (1) En audiovisuell arbete är ett arbete som skapas av arrangemanget av verk används 

audiovisuellt, vare bearbetade eller obearbetade, som består av ett antal inspelade bilder 

frammana intrycket av rörelse, tillsammans med ljud eller inte avläsbart genom syn, och de 

åtföljs av ljud , avläsbart också genom hörseln.  
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 (2) Ett verk och sätta dem i ett audiovisuellt verk är möjligt endast med tillstånd av 

författaren.  

  

 

 

§ 63 

 

Författaren till ett audiovisuellt verk 

 

 (1) Författaren till audiovisuellt verk är regissören. Detta påverkar inte 

upphovsmännens rättigheter för audiovisuella verk av tillämpas. 

  

 (2) Det anses att meddelandet om den audiovisuella verk och rättigheter till sådant 

arbete, inklusive rättigheter avseende dess användning, registrerat i registret av audiovisuella 

verk som utförs av ett internationellt fördrag, det är sant, om inte annat bevisas; Det gäller inte 

i de fall där ett uttalande inte kan vara giltiga enligt denna lag eller som är oförenlig med 

andra uttalanden i detta register. 

  

 (3) Om inte annat har avtalats, i händelse av att författaren till audiovisuellt verk har 

beviljat producerat första upptagningen av ett audiovisuellt verk skriftligt avtal behörigheter 

rekord är den primära post som  

  

a) att tillverkaren gav en exklusiv och obegränsad licens att använda audiovisuella verk i 

ordalydelsen i den ursprungliga, dubbat och undertexter, samt användningen av bilder 

som har skapats i samband med förvärvet av originalinspelningen, med möjlighet att 

godkänna utgör en del av en sådan licens helt eller delvis till en tredje part och att  

  

b) med tillverkaren gått med på att betala det belopp som är i enlighet med § 49 par. 2 

poäng. a) normala. 

  

 (4) förhållandet mellan författaren av den audiovisuella verk och producerat första 

fixering av audiovisuella verk, skall bestämmelserna i § 54 inte tillämpas, om inte annat 

avtalats; § 58 par. 4 skall tillämpas i enlighet därmed och bestämmelserna i § 58 punkt. 5 

gäller. 

  

§ 64 

 

Audiovisuella verk som används 

 

 (1) Om inte annat har avtalats, i händelse av att författaren av audiovisuella verk 

tillämpas med undantag för ett musikaliskt verk beviljade producerat första fixering av 

audiovisuella verk skriftlig överenskommelse tillstånd att inkludera arbetet i ett audiovisuellt 

verk, att denna tillverkare  

  

a) tillstånd att arbeta oförändrade eller efter bearbetning eller någon annan förändring i ett 

audiovisuellt verk, ett rekord för den första upptagningen av en sådan audiovisuellt verk, 

liksom dub dem och förse dem med bildtexter som  

  

b) han gav en exklusiv och obegränsad licens för användning av deras arbete i 
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användningen av audiovisuella verk och fotografier som skapas i samband med 

förvärvet av originalinspelningen, med möjlighet till auktorisation utgör en del av en 

sådan licens helt eller delvis till en tredje part, och att  

  

c) att anordna för ersättning vid en nivå som är i enlighet med § 49 par. 2 punkt. a) normala. 

  

 (2) Om inte annat avtalats, till författaren av audiovisuella verk som tillämpas i 

enlighet med punkt 1 godkänna införandet av sådant arbete i en annan audiovisuellt verk eller 

att inkludera dem i detta arbete sig upp till tio år förflutit från beviljandet av tillstånd enligt 

punkt 1.  

  

 (3) Bestämmelserna i § 63 punkt. 4 skall tillämpas i enlighet därmed.  

  

datorprogram 

 

§ 65 

 

allmänna bestämmelser 

 

 (1) Ett datorprogram, oberoende av dess form av uttryck, inklusive förberedande 

designmaterial, är skyddad som ett litterärt verk.  

  

 (2) De idéer och principer som ligger bakom de olika detaljerna i ett datorprogram, 

även de som ligger bakom dess gränssnitt med ett annat program, inte är skyddade enligt 

denna lag.  

  

§ 66 

 

Begränsa omfattningen av rättigheter av författaren av ett datorprogram 

 

 (1) Copyright inte stör den lagliga användare av en kopia av ett datorprogram, om  

  

a) återger översätter förbereder modifierar eller på annat sätt ändrar datorprogrammet, om 

det är nödvändigt att använda legitimt förvärvade exemplar av datorprogrammet, är att 

göra det i etablering och drift av ett datorprogram eller fixerar buggar datorprogram  

  

b) annars återger översätter förbereder modifierar eller på annat sätt ändrar 

datorprogrammet, om det är nödvändigt att använda legitimt förvärvade exemplar av 

datorprogrammet i enlighet med sitt syfte, om inte annat överenskommits.  

  

c) gör en säkerhetskopia av ett datorprogram, om det är nödvändigt för dess användning,  

  

d) undersöker studerar eller försöker själv eller en person som godkänts av funktionaliteten 

hos ett datorprogram för att bestämma de idéer och principer som ligger bakom de olika 

detaljerna i ett datorprogram, är om och när en sådan inledning, lagring av 

datorprogrammet datorn eller visa den. drift eller överföring till vilken den är berättigad, 

  

e) återger kod eller översätter sin form under reproduktionen av ett datorprogram eller dess 

översättning eller annan anpassning, justering eller annan förändring är om det är rätt 

att, enskilt eller genom personer som godkänts av den om en sådan reproduktion eller 
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översättning är nödvändig för att erhålla den information som behövs för att uppnå 

interoperabilitet mellan ett självständigt skapat datorprogram med andra datorprogram, 

där den information som behövs för att uppnå interoperabilitet är inte för sådana 

människor innan annars lätt och snabbt tillgänglig, och denna aktivitet är begränsad till 

de delar av datorprogrammet som behövs för att uppnåendet av interoperabilitet. 

  

 (2) återgivning av ett datorprogram enligt denna lag skall omfatta att göra kopior, om 

det är nödvändigt för lastning och lagring av datorprogrammet en dator, liksom för sin 

display, drift och överföring.  

  

 (3) För uthyrning eller utlåning enligt denna lag får inte hyra eller låna exemplar av ett 

datorprogram där själva programmet är inte det väsentliga syftet med uthyrning eller utlåning.  

  

 (4) Information som erhålls under operationen enligt punkt 1. e) får inte beviljas till 

andra parter om det inte är nödvändigt för att uppnå interoperabilitet mellan ett självständigt 

skapat datorprogram eller användas för andra ändamål än att uppnå kompatibilitet mellan ett 

självständigt skapat datorprogram. Dessutom kan sådan information inte användas för 

utveckling, tillverkning eller marknadsföring av ett datorprogram som liknar detta 

datorprogram i sitt uttryck, eller för någon annan verksamhet som påverkar eller intrång i 

upphovsrätten. 

  

 (5) För att minska upphovsrätten till ett datorprogram i enlighet med punkt 1 skall 

bestämmelserna i § 29 punkt. 1.  

  

 (6) En behörig användare av en kopia av ett datorprogram är laglig väg förvärvat kopia 

av ett program som har äganderätt eller annan rätt till en kopia av ett datorprogram för att dess 

användning, inte för att dess ytterligare överföring, liksom auktoriserad licenstagare eller 

annan person som är bemyndigad att använda en kopia datorprogram. En sådan användare 

kan använda legitimt förvärvad kopia av ett datorprogram inom det område som anges i punkt 

1 (minimum), om inte anges bredare utbud; är minimiområdet inte med undantag av det 

tillstånd som avses i punkt 1. b) ett avtal för att begränsa. 

  

 (7) Bestämmelserna i § 30a till 33, § 34 punkt. b) till d), § 35-38, § 38a ett stycke. 

punkt. b) § 38a stycke. 2 § 38b till 39 § 43 1 och 4-6 par. och § 54 i datorprogrammet inte är 

tillämpliga. 

  

 (8) Rättsligt skydd för tekniska hjälpmedel enligt § 43 skall inte påverka 

bestämmelserna i punkt 1 poäng. d) och e) i den utsträckning som krävs för att använda dessa 

begränsningar. Författaren, som för sitt arbete att använda tekniska hjälpmedel enligt § 43 par. 

3, krävs för att få tillgång till datorprogrammet behörig användare i den omfattning som anges 

i punkt 1 och ska utse ett datorprogram skyddas av tekniska hjälpmedel namn och adress på 

den person som den lagliga användaren omvänd ordning. 
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AVDELNING II 

 

RÄTTIGHETER I SAMBAND MED COPYRIGHT 

 

del 1 

 

Rättigheter utövande till hans konstnärliga prestation 

 

§ 67 

 

Konstnärlig prestation och utövande 

 

 (1) konstnärliga prestanda är resultatet av en skådespelare, sångare, musiker, dansare, 

ledare, körledare, direktör eller annan person som agerar, sjunger, reciterar, presenterar eller 

på annat sätt utför ett konstnärligt arbete och skapelser av traditionell folkkultur. Enligt den 

konstnärliga prestanda anses också utförandet av en artist, även om den utför ett konstverk. 

  

 (2) den utövande den fysiska person som skapade den konstnärliga prestation.  

  

§ 68 

 

Gemensam representant för artister 

 

 (1) När man arbetar med rättigheterna till föreställningar som skapats tillsammans när 

du utför samma arbete flera artister som medlemmar i en orkester, kör, dansgrupp eller andra 

konstnärliga organ som representerar dessa artister i deras namn och för deras räkning 

konstnärlig ledare för kroppen som en gemensam företrädare. Konstnärlig ledare för kroppen 

är inte en gemensam representant, där majoriteten av medlemmarna i de konstnärliga element 

som den gemensamma representant för en annan person; giltigheten av fullmakt ska vara 

skriftlig och underskrift av en majoritet av medlemmarna i den konstnärliga ensemble. 

  

 (2) Bestämmelserna i punkt 1 i den gemensamma representant inte gäller artister - 

solist, dirigent och chef för teaterföreställningar; Detta påverkar inte rätten för dessa personer 

att vara gemensamma representanter för artister. 

  

§ 69 

 

Innehållet i artisternas 

 

 Rätt artist ska omfatta exklusiva moraliska rättigheter (§ 70) och exklusiv äganderätt 

(§ 71).  

  

§ 70 

 

Moraliska rättigheter utövande 

 

 (1) utövande har rätt att besluta om publiceringen av hans konstnärliga produktion.  
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 (2) Solist skapar föreställningen själv, och ledare, körledare, regissör och solist skapar 

prestanda tillsammans med medlemmar av en konstnärlig ensemble har rätt att bestämma om 

och hur ska hans namn nämns i publikationen och ytterligare användning av sin prestanda. 

Artister som medlemmar av kroppen av konst har rätt enligt föregående mening endast i 

förhållande till det gemensamma namnet (gemensam pseudonym) under vilka tillsammans 

bildar strömmen; Detta utesluter inte en överenskommelse om att sätta namnen av föregående 

mening. 

  

 (3) den utövande emellertid icke rätt enligt punkt 2 i fall motiverat sätt användning av 

prestanda.  

  

 (4) utövande har rätt till skydd mot eventuella missbildningar, stympning eller annan 

förändring i sin prestation som skulle vara till skada för hans rykte; 1 artister enligt § 68 par. 

Är skyldiga att vidta lämpliga ömsesidig respekt. 

  

§ 71 

 

Äganderätt av utövande 

 

 (1) Den utövande har rätt att använda sin konstnärliga prestanda i original eller andra 

bearbetade eller på annat sätt förändrad form av ett bidrag till en annan kontrakts tillståndet att 

utöva denna rätt; en annan kan använda den konstnärliga prestanda utan sådant tillstånd 

endast i fall som föreskrivs i lag. 

  

 (2) Den högra konstnärliga prestanda är  

  

a) rätten att sända och annan överföring till allmänheten liveframträdande,  

  

b) rätten att spela in ett liveuppträdande,  

  

c) rätten att reproducera den inspelade framförandet.  

  

d) rätt för fördelning av kopior av den fasta prestanda,  

  

e) Rätt att hyra kopior av den fasta prestanda,  

  

f) rätt att låna ut kopior av den fasta prestanda,  

  

g) rätten till överföring till allmänheten av den fasta prestanda.  

  

 (3) utövande har rätt till ersättning i samband med reproduktion av den fasta prestanda 

för personligt bruk analogt enligt § 25  

 

(4)Artist, som beviljat fonogram kontrakt exklusiv och obegränsad licens att 

använda sitt inspelade prestanda som en engångsavgift, har rätt till den årliga 

tilläggsersättning. Priset tillhör honom för varje år med början den första dagen av det 

kalenderår omedelbart efter kalenderår under vilket 50 år har förflutit från den dag då 

fonogrammet lagligen gavs eller, om sådant offentliggörande, lagligen till allmänheten. 

Rätten till en årlig tilläggsersättning till den utövande kan inte ge upp. 
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CELEX: 32011L0077 
  

 

§ 72 

 

Förgängliga lagstadgade licens 

 

 (1) Rätten utövande inte, som använder den konstnärliga prestanda inspelad på 

fonogram publicerats för kommersiell broadcast radio eller tv, överföring av radio- eller TV-

sändningar; Men den utövande har rätt till ersättning för sådan användning. Denna rätt får 

utövas genom utövande endast genom kompetent administratör. 

  

 (2) fonogram publicerats i kommersiellt syfte för tillämpningen av denna bestämmelse 

avses ett fonogram vars reproduktioner distribueras genom försäljning, eller som lagligen till 

allmänheten i enlighet med § 18 par. 2.  

  

 (3) Rätten artist men träffar en innan du använder den metod som avses i punkt 1 inte 

sluta med det aktuella kollektivavtalet administratör att mängden ersättning för sådan 

användning och sättet för dess betalning.  

  

 (4) Rätten utövande hits och en till vem den aktuella kollektiva administratören 

förbjöd vidare användning av prestanda som anges i punkt 1, eftersom det är mot honom i 

utebliven betalning av ersättning för en sådan metod för användning och detta belöning inte 

betalar extra trettiodagarsperiod för detta ändamål han beviljade kollektiv manager. Såvida det 

kollektiva administratören för ett sådant förbud under en kort period, förbudet tills 

skyldigheten att betala avgiften har betalats eller på annat sätt upphör att existera; om det 

finns ett brott mot förbudet dock inte slut utan medgivande från administratören av förbudet 

innan det avgörs som fordringar som härrör från en sådan kränkning. 

 

§ 72a 

 

Utträde ur kontraktstillverkaren passivitets 

 

(1) Om det efter utgången av 50 år från den dag då ljudinspelning prestanda 

lagligen ges ut eller, om sådant offentliggörande, lagligen till allmänheten, 

fonogramframställaren erbjuder inte kopior av denna post i en konkret form för 

försäljning i tillräcklig mängd eller den här posten inte offentliggöra det sätt som anges i 

§ 18 par. 2, kan den utövande meddela skriftligen fonogram avsikt att frånträda avtalet 

som gav honom exklusiv och obegränsad licens att använda hans konstnärliga 

prestation registreras. Detta meddelande kan tas före den första dagen av det 

kalenderår omedelbart efter kalenderår under vilket en period i den första meningen. 

Ångerrätt artist kan gälla endast om fonogram inom ett år från det datum När han en 

artist om sin avsikt att frånträda avtalet tillkännages i fråga inte använda båda de 

handlingar som nämns i första meningen; tillbakadragande måste vara skriftligt. Denna 

rätt artist kan inte ge upp. 

 

(2) Om ett fonogram innehåller en upptagning som gjorts flera artister kan dessa 

artister säga upp avtalet i enlighet med punkt 1. För mer artister tillbakadragande från 

det avtal som avses i punkt 1 skall gälla i tillämpliga delar § 68th 
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§ 72b 

 

Åtgärder för att balansera avtalsförhållanden 

 

Om en artist har beviljat fonogram kontrakt exklusiv och obegränsad licens att 

använda sin inspelade framförandet och har enligt detta avtal till en periodisk 

utbetalning av ersättning, med början från den första dagen av det kalenderår 

omedelbart efter kalenderår under vilket de passerat 50 år från den dag då ljudet var 

lagligen publicerats eller, om sådant offentliggörande, lagligen till allmänheten, 

fonogram av dessa betalningar till den utövande kommer att dra några tidigare 

förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag. 

 

 CELEX: 32011L0077 
  

§ 73 

 

Varaktighet ekonomiska rättigheter utövande 

 

 Äganderätt utövande skall löpa under 50 år från att skapa prestanda. Men om det i 

denna tid släpptes inspelning av hur artisterna ut förrän 50 år från detta offentliggörande. Men 

om det var under denna tid lagligen ges ut eller framförs offentligt 

a) annat än ljudinspelning prestanda artisterna ska upphöra 50 år från den dag då 

den första lagliga utgivningen eller överföring till allmänheten av ett sådant 

register, och att oavsett vilken av dessa händelser som inträffar först. 

b) ljudinspelning prestanda artisterna ska upphöra 70 år från den dag då den första 

lagliga utgivningen eller överföring till allmänheten av ett sådant register, och att 

oavsett vilken av dessa händelser som inträffar först. 

CELEX: 32011L0077 
  

§ 74 

 

Användning av avdelning I 

 

 Bestämmelser § 2. 3, § 4, 6, 7 och 9, § 11. 4 och 5, § 12 para. 2 och 3, § 13-16, § 18-

23, § 25 och 26, § 27 par. 7 § 27 par. 8, § 27a, 27b § § 28 para. 1 § 29 § 30. 1, 2, 5 och 6, § 

30b § 31 § 34 punkt. a) till c) § 35 § 37 till 38a § 38c § 38e, 38f, § 40-44, § 46-48, § 49-51, § 

53-55, § 57 och 58 § 62 punkt . 2 och § 64 punkt. 1 och 3 skall i tillämpliga delar gälla den 

utövande och hans föreställningar. 
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del 2 

 

Rätt fonogram hans fonogram 

 

§ 75 

 

Ljudinspelning och tillverkaren 

 

 (1) Ljud inspelning är uteslutande fonetiska fixering av ljudet av den utövande 

prestanda eller andra ljud, eller deras uttryck.  

  

 (2) fonogramframställaren är en fysisk eller juridisk person, på eget ansvar först spela 

in ljudet av prestandan hos den utövande eller andra ljud, eller representationer därav eller för 

vilka det från dess initiativ kommer att göra den andra personen.  

  

§ 76 

 

fonogram Innehålls rättigheter 

 

 (1) fonogramframställaren ska ha ekonomiska rätt att använda hans fonogram och 

tilldela kontraktet till en annan tillåtelse att utöva denna rätt; en annan kan fonogram utan 

sådant tillstånd endast i fall som föreskrivs i lag. 

  

 (2) Rätten att använda fonogrammet är  

  

a) rätten till mångfaldigande av ljudinspelningar,  

  

b) rätten att distribuera original eller kopior av ett fonogram  

  

c) rätt att hyra originalet eller kopior av ett fonogram  

  

d) rätt att låna ut originalet eller kopior av ett fonogram,  

  

e) rätten att sända och annan kommunikation av fonogram till allmänheten.  

  

 (3) Bestämmelserna i § 72 skall i tillämpliga delar gälla fonogramframställaren.  

  

 (4) fonogramframställaren ska ha rätt till ersättning i samband med reproduktionen av 

hans fixering för personligt bruk analogt enligt § 25  

  

 (5) Rätten av fonogramframställaren är överförbar.  
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§ 76a 

 

Skyldigheter fonogramframställare i samband med den årliga tilläggsersättning 

 

(1) Betalningen av årliga tilläggsersättning enligt § 71 para. 4 fonogram är 

skyldig att avsätta en mängd lika med 20% av inkomsten under kalenderåret före det 

kalenderår i vilket priset tillhör, från återgivning, distribution och tillhandahållande 

allmänheten i enlighet med § 18 par. 2 av ljudinspelning efter 50 år från den dag då 

fonogrammet lagligen gavs eller, om sådant offentliggörande, lagligen till allmänheten. 

Omsättningen i den första meningen avser inkomst fonogramframställare före avdrag 

för kostnader. 

 

 (2) Tillverkaren skall tillhandahålla, på begäran iýkonnému konstnärer som har 

rätt till den årliga tilläggsersättning, och relevant kollektiva administratören all 

information som krävs för att säkerställa betalning av det ersättning. 

 

 (3) Tillverkaren skall uppgå tillgängliga enligt punkt 1 för att betala det aktuella 

kollektiva administratören den årliga tilläggsersättning som betalas till varje godkänd 

artister, senast den 31 mars kalenderåret efter det år för vilket avgiften avser. 

 

(4) Intäkter från avgifter som tas ut på den kollektiva administratör i enlighet 

med punkt 3, som inte används rimliga ansträngningar till 3 år från mottagandet av lön, 

utgången av denna period, blir inkomster den statliga fonden för kultur i Tjeckien. 

 

CELEX: 32011L0077 
  

§ 77 

 

Varaktighet fonogram 

 

 Rätt fonogramframställaren varar 50 år efter fonogram. Men om ljudinspelning under 

denna tid lagligen publicerats, förlorar det rätten till tillverkaren för 50 år, 70 av en sådan 

fråga. Spärr under tiden för den första meningen till den lagliga offentliggörandet av arbetet, 

och om det var under denna tid fonogram lagligen till allmänheten, upphör denna rätt 50 

utgången av 70 år från dagen för detta meddelande.  

 

CELEX: 32011L0077 

 

§ 77a 

 

Om det finns ett tillbakadragande enligt § 72a rättigheter fonogram till det 

fonogram upphör att gälla.   

 

CELEX: 32011L0077 
  

 

 

 

§ 78 
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Användning av avdelning I 

 

 Bestämmelser § 2. 3, § 4, § 6, § 9. 2-4, § 12 para. 2 och 3, § 13-16, § 18-23, § 25 § 27 

par. 7  § 27 para. 8, § 27a, § 27b, § 28 para. 1, § 29, § 30 para. 1, 2, 5 och 6, § 30b, § 31, § 34 

punkt. a) till c) § 35 § 37 till 38a § 38c § 38e, 38 f, § 40-44, § 46-48, § para. 49 1-5, § 50, 51, 

55, 57 och § 62 punkt. 2 skall i tillämpliga delar gälla fonogramframställaren och inspelning. 

 

CELEX: 32012L0028 
 

  

del 3 

 

Rätt till audiovisuella inspelningen sin första inspelning 

 

§ 79 

 

Audiovisuella inspelning och dess tillverkare 

 

 (1) audiovisuella rekord är ett rekord av ett audiovisuellt verk eller spela en annan 

serie av fasta och bilder frammana intryck av rörelse, tillsammans med ljud eller inte avläsbart 

med synen, och om de åtföljs av ljud, uppfattas av hörsel.  

  

 (2) Producenten av den audiovisuella inspelningen är en fysisk eller juridisk person, på 

eget ansvar första gången den audiovisuella inspelningen eller genom sitt initiativ för att göra 

en annan person.  

  

§ 80 

 

Innehålls rättigheter producenten av den audiovisuella fixering 

 

 (1) Producenten av en audiovisuell inspelning ska ha ekonomiska rätt att använda sitt 

audiovisuella fixering och annat avtal tillstånd att utöva denna rätt; en annan kan använda den 

audiovisuella inspelningen utan sådant tillstånd endast i fall som föreskrivs i lag. 

  

 (2) Rätten att använda den audiovisuella inspelningen är  

  

a) rätten till mångfaldigande audiovisuella upptagningar,  

  

b) rätten att distribuera den ursprungliga eller kopior av den audiovisuella fixering,  

  

c) rätt att hyra originalet eller kopior av den audiovisuella fixering,  

  

d) rätt att låna ut originalet eller kopior av den audiovisuella fixering,  

  

e) rätten att sända och annan överföring till allmänheten audiovisuella inspelningen.  

  

 (3) Producenten av den audiovisuella inspelningen har rätt till ersättning i samband 

med reproduktionen av hans fixering för personligt bruk analogt enligt § 25  
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 (4) Höger av audiovisuella inspelningen är överförbar.  

  

§ 81 

 

Varaktigheten av de rättigheter som tillverkaren av den audiovisuella fixering 

 

 Höger audiovisuella inspelningsproducent varar 50 år från förvärvet av audiovisuella 

inspelningen. Om emellertid vid denna tidpunkt, audiovisuella inspelningen publiceras 

förlorar tillverkaren höger tills 50 år från detta offentliggörande. 

  

§ 82 

 

Användning av avdelning I 

 

 Bestämmelser § 2. 3, § 4, § 6, § 9. 2-4, § 12 para. 2 och 3, § 13-16, § 18-23, § 25 § 27 

par. 7 § 27 par. 8, § 27a, § 27b, § 28 para. 1 § 29 § 30. 1, 2, 5 och 6, § 30b § 31 § 34 punkt. a) 

till c) § 35 § 37 till 38a § 38c § 38e, 38f, § 40-44, § 46-48, § para. 49 1-5, § 50, 51, 55, 57 och 

§ 62 stycket. 2 gäller även för tillverkaren av audiovisuell upptagning och hans rekord. 

 

CELEX: 32012L0028 
 

  

del 4 

 

Rätt radio och TV-bolag att sända sin 

 

§ 83 

 

Broadcasting och TV 

 

 (1) Broadcasting innebär spridning av ljud eller bilder och ljud eller uttrycka sin radio- 

eller TV för mottagning av allmänheten.  

  

 (2) Sändaren är en fysisk eller juridisk person som genomför sitt ansvar för överföring 

av ljud eller bilder och ljud eller uttrycka sin radio eller TV, eller så är han anstiftan gör en 

annan person.  

  

§ 84 

 

Innehåll Sändaren rättigheter 

 

 (1) programföretaget har exklusiv ekonomisk rätt att använda sin sändning kontrakt 

och ge annan tillstånd att utöva denna rätt; en annan kan använda sändningar utan ett sådant 

tillstånd endast i fall som föreskrivs i lag. 

  

 (2) Rätten att använda sändningar är  

  

a) rätten att spela in sändningar.  

  

b) rätten för reproduktion av inspelade program,  
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c) rätten att distribuera kopior av de fasta sändningar,  

  

d) rätten till överföring till allmänheten sändningen.  

  

 (3) Höger broadcaster enligt punkt 1 är överförbar.  

  

§ 85 

 

Varaktighet broadcaster 

 

 Höger programföretaget varar 50 år efter den första sändningen.  

  

§ 86 

 

Användning av avdelning I 

 

 Bestämmelser § 2. 3, § 4, § 6, § 9. 2-4, § 12 para. 2 och 3, § 13-16, § 18-23, § 25 § 27 

par. 7 § 27 par. 8, § 27a, § 27b, § 28 para. 1 § 29 § 30. 1, 2, 5 och 6, § 30b § 31 § 34 punkt. a) 

till c), § 35 para. 1, 2 och 4, § 37 para. 1 och 4, § 38 para. 1 punkt. a) § 38a § 38c § 38e § 38f, 

§ 40-44, § 46-48, § para. 49 1-5, § 50, 51, 55, 57 och § 62 punkt. 2 gäller även för för 

programföretag och sändning. 

 

CELEX: 32012L0028 
 

  

del 5 

 

rätt Publisher 

 

§ 87 

 

 Utgivaren har rätt till ersättning i samband med att göra kopior för eget bruk arbete 

som publicerats av honom. Denna rätt varar i 50 år från offentliggörandet av arbetet. 

bestämmelse§ 27 par. 7 § 27 para. 8 gälla i tillämpliga delar.  

 

CELEX: 32012L0028 
 

  

 

 

 

 

 

 

AVDELNING III 

 

Särskilda rättigheter tillverkare av databaser 

 

§ 88 
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definition av 

 

 Databaser för tillämpningen av denna lag, en samling av oberoende verk, data eller 

andra element i ett systematiskt eller metodiskt sätt och individuellt tillgänglig genom 

elektroniska eller andra medel, oberoende av den form av deras expression.  

  

§ 88a  

 

 (1) Special rättigheter till databasen (§ 90) för tillverkaren av en databas, anskaffning, 

granskning eller presentation av innehållet i databasen är kvalitativt eller kvantitativt en 

betydande investering, oavsett om databasen eller dess innehåll är föremål för upphovsrätt 

eller annat skydd.  

  

 (2) Varje ny kvalitativt eller kvantitativt betydande bidrag till en databas bestående av 

additions, trunkering, eller andra justeringar som resulterar i en ny körning av rättigheter 

enligt § 93:e  

  

§ 89 

 

Tillverkaren av databasen 

 

 Tillverkaren av en databas är en fysisk eller juridisk person som tar ansvar för sin 

rikedom, eller han är anstiftan och göra den andra personen.  

  

§ 90 

 

Innehållet i rättigheter databas 

 

 (1) Den som upprättar en databas har rätt att extraktion eller återanvändning av 

innehållet eller en kvalitativt eller kvantitativt väsentlig del och rätten att bevilja en annan 

tillstånd att utöva denna rätt.  

  

 (2) Extraktionen enligt stycke 1: en varaktig eller tillfällig överföring av innehållet 

eller en väsentlig del till ett annat medium på något sätt eller i någon form.  

  

 (3) återanvändning enligt punkt 1 skall innebära någon form av tillgängliggörande för 

allmänheten av innehållet eller en väsentlig del av distributionen av exemplar, uthyrning, nätet 

eller andra former av överföring.  

  

 (4) Hyr originalet eller en kopia (§ 16), skall databasen inte att extraktion i enlighet 

med punkt 2 eller återanvändning enligt punkt 3.  

  

 (5) Återkommande eller systematiskt utdrag eller återanvändning av icke väsentliga 

delar av innehållet i databaser och annat beteende som är inte normalt, rimligt, och är skadlig 

för de legitima intressen databas är inte tillåtet.  

  

 (6) en rätt för databas är överlåtas.  

  

§ 91 
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Begränsningar särskilda rättigheter databas Maker 

 

 Höger om databas, som var öppen för allmänheten på något sätt störa legitima 

användare utnyttjar det en kvalitativt eller kvantitativt icke väsentliga delar av innehållet i 

databasen eller dess delar, för något ändamål, förutsatt att användaren använder databasen 

normalt och rimligt, inte systematiskt och upprepade gånger och utan att det påverkar legitima 

intressen databas och som inte orsakar skada på upphovsmannen eller innehavaren av 

upphovsrätten närstående rättigheter i verken eller ämne som finns i databasen.  

  

§ 92 

 

Omotiverat laglig licens 

 

 Rätten för tillverkaren av en databas görs tillgänglig för dem inte heller störa den 

legitima användare som använder en väsentlig del av innehållet i en databas  

  

a) för personligt bruk; bestämmelserna i § 30 para. 3 förblir opåverkad. 

  

b) för vetenskapliga eller utbildningsändamål, om han anger källan till berättigas av det 

icke-kommersiella ändamål,  

  

c) när det gäller den allmänna säkerheten eller ett administrativt eller rättsligt förfarande.  

  

§ 93 

 

Varaktigheten av de särskilda rättigheter databas 

 

 Särskilda rättigheter databasen varar 15 år från det att databasen. Men om denna tid 

databasen nås, upphör särskild lag skapa en databas för 15 år från den första sådant 

offentliggörande. 

  

§ 94 

 

Användning av avdelning I 

 

 (1) Enligt § 4, § 6, § 9. 2-4, § 12 para. 2, § 13-15, § 18. 2 och 4, § 27 par. 7 § 27 par. 8, 

§ 27a, § 27b, § 28 para. 1 § 29 § 30. 1 och 3, § 40-44, § 46-48, § 49 para. 1-5, § 50, 51, 55 

och 57 gäller i tillämpliga delar tillverkaren av databasen.  

  

 (2) Bestämmelserna i § 3. a) skall i tillämpliga delar gälla för tillverkaren av en 

databas som är en del av lagstiftningen. 

 

CELEX: 32012L0028 
  

AVDELNING IV 

 

management kollektiva rättigheter 

 

§ 95 
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 (1) kollektiv förvaltning av rättigheter enligt denna lag (nedan kallad "kollektiv 

förvaltning") är en kollektiv övning och kollektivt skydd för äganderätt, upphovsrätt och 

äganderätt som rör upphovsrätt och tillåta åtkomst till föremål för rättigheter för allmänheten.  

  

 (2) Kollektivt administrering är en representation av ett stort antal personer som tillhör  

  

a) ägande upphovsrätt eller äganderätt i samband med upphovsrätt,  

  

b) laglig rätt att utöva de ekonomiska rättigheter till arbetet (§ 58), eller  

  

c) ett kontrakt exklusive rätten till kollektivt hanteras under hela av äganderätt, och 

åtminstone för Tjeckien med rätt att ge sub  

 

(Nedan kallade "rättighetsinnehavare") för deras gemensamma nytta, och i utövandet av sina 

rättigheter att publiceras eller offentliggöras erbjuds av verk, artistuppträdanden, ljud och 

audiovisuella inspelningar (nedan kallad "poster av skydd"), om annan än den kollektiva 

prestanda dessa rättigheter är olagligt (§ 96) eller meningslöst; föremålet för skyddet av 

utlämnande anses ett sådant ämne som rättighetsinnehavaren skall skriftligen relevant 

kollektiva administratören att omfatta sådana föremål i registret över skyddade föremålet 

meddela. 

  

 (3) Medling ingående av en licens eller annat avtal inte är en övning för kollektiv 

administrering. Utförande av kollektiv förvaltning är inte heller en avslappnad eller 

korttidsrepresentation än obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter. 

  

§ 96 

 

Rights obligatoriskt kollektivt administrerade 

 

 (1) Obligatorisk kollektiva rättigheter hanteras  

  

a) Rätten till ersättning för  

 1. användning av konstnärliga prestanda fixerad på ett fonogram publicerats för 

kommersiella ändamål, rundradio eller radio eller TV sändning av radio- eller TV-

bolag (§ 72 punkt. 1)  

 Andra användning av ett fonogram publicerats för kommersiella ändamål, rundradio 

eller radio eller TV sändning av radio- eller TV-bolag (§ 76 par. 3)  

 3. göra kopior för personligt bruk på grundval av en ljud- eller videoinspelning eller 

annan rekord genom att överföra dess innehåll genom att använda enheten på ett 

oregistrerat bärare såsom rekord [§ 25 par. 1 poäng. b) § 28 para. 2, § 71 para. 3, § par. 

76 4 och 80 §. 3] 

 4. göra kopior av ett verk för personligt bruk av fysiska personer eller för eget internt 

bruk av fysisk eller juridisk person som gör affärer med hjälp av enheten för att göra 

tryckta reproduktioner på papper eller liknande yta, även genom en tredje part [§ 25 ett 

par. Punkt. a) § 28 para. 2, § 87] 

 5:e återförsäljning av ett originalkonstverk (§ 24)  

 6th utlåning av original eller kopior av publicerade verk i enlighet med § 37 punkt. 2  

  

b) rätt till skälig ersättning för uthyrning av original eller kopia av ett verk eller prestanda 
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utövande in på ljud- eller audiovisuella upptagningar,  

  

c) rätt att använda vidaresändning via kabel av verk, liveframträdanden och föreställningar 

som spelats in på ljud eller audiovisuella upptagningar, med undantag för sådana 

föreställningar vars fonogram har publicerats för kommersiella ändamål [bokstav a), 

punkt 1] till och rätt att använda kabeln överföring av ljud videoinspelningar och 

ljudinspelningar andra än de som publicerats i kommersiellt syfte [bokstav a), punkt 2]; 

och med undantag för de fall där rätten till vidaresändning via kabel TV-bolag utför för 

sina egna sändningar, oavsett om det är på sina egna rättigheter eller rättigheter utövas i 

enlighet med ett licensavtal med rättighetsinnehavarens., 

 

d) rätten till den årliga tilläggsersättning enligt § 71 punkt. 4:e 

 

CELEX 32011L0077 
  

 (2) Innehavare av rättigheter för utövandet av de rättigheter som anges i punkt 1, samt 

begär krav för skador och obehörig vinst från obehörig prestanda så kollektivt hanterade 

rättigheter representerade rättsligt relevant kollektiv administratör.  

  

 (3) Den relevanta kollektiva administratören ska ta hänsyn till distribution och 

betalning av royalties eller intäkter från kapitulerade obehörig vinst, som valde att utöva 

obligatorisk kollektiv förvaltning endast för innehavare vars rättigheter till samma ämne eller 

samma typer av verk förvaltar kollektivt under kontrakt eller som var med honom för detta 

ändamål kan registrera; ignorerar ämnet ännu opublicerad. Fördelningen och utbetalning av 

ersättning samlas enligt § par. 25 3 poäng. a) och c) ta vederbörlig hänsyn kollektiva 

administratör av användningen och effektiviteten av tekniska hjälpmedel för skydd enligt § 

43: e 

  

 (4) En person som tillstånd till en vidaresändning via kabel under särskild 

lagstiftning.
5)

 Han är skyldig att underrätta den berörda kollektiva administratör inom 15 

dagar från dagen för ett sådant tillstånd.  

  

§ 97 

 

kollektiv administratör 

 

 (1) Kollektiv administratör är den person som var behörig att utöva kollektiv 

förvaltning.  

  

 (2) En samlad administratör kan endast vara oklanderlig juridisk person där, direkt 

eller via en tredje part eller associera deltar rättighetsinnehavare, vilket motsvarar den 

kollektiva förvaltningen. En person med integritet i samband med denna lag en juridisk 

person som har dömts för en avsiktlig kriminell handling relaterad till verksamheten i den 

kollektiva administratör eller aktiviteter av liknande slag, i den mån det inte ser ut som om 

han har dömts. 

  

 (3) Kollektiv förvaltning praktiseras systematiskt i sitt eget namn och på eget ansvar. 

Kollektiv förvaltning är inte affärer. 

  

 (4) Collective administreras av kollektiv förvaltning som kärnverksamhet.  
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 (5) Den kollektiva Administratören kan delegera att representera den i utövandet av de 

rättigheter kollektivt förvaltas av en annan person endast om det är en  

  

a) en utländsk person som enligt lagstiftningen i ett annat land har rätt att utöva inom denna 

stats territorium kollektiv förvaltning av samma rättigheter och respekt för arbete, och 

för samma slag, i fråga om kollektiv förvaltning i denna stat,  

  

b) en lokal kollektiv administratör som också behörighet att utföra kollektiv förvaltning, om 

syftet är att effektivt genomföra kollektiva administration.  

  

 (6) Det avtal som avses i punkt 5 kräver för sin giltighet skriftligen.  

  

 (7) En person utses i enlighet med punkt 5 i denna representation på egen räkning och 

på uppdrag av den kollektiva administratör som beställt den; Detta påverkar inte kravet på en 

sådan överföring kollektiv administratör de insamlade intäkterna representerade 

rättighetshavare. 

  

 (8) i Föreningen för rättighetshavare personligen eller förvaltare av ett avtal i enlighet 

med punkt 5 skall inte betraktas som en kartell under särskilda regler.  

  

§ 98  

 

Tillstånd att utföra kollektiv förvaltning  

 

 (1) tillstånd att utföra kollektiv förvaltning (nedan kallat "tillståndet") gjord av 

ministeriet efter skriftlig begäran.  

  

 (2) Ansökan skall innehålla  

  

a) namn, adress, personnummer, om tilldelad och klassificering av behörig representant för 

den sökande, namn och hemvist för den person som är lagstadgat organ eller personer 

som är medlemmar, och en metod för att agera på uppdrag av sökanden,  

  

b) Fastställande av rättigheterna att kollektivt hanteras.  

  

c) Fastställande av ämnena rättigheter som avses i punkt B), och när det gäller arbete och 

definitionen av sitt slag.  

  

 (3) En ansökan enligt punkt 2 ska lämnas in med  

  

a) ett dokument som intygar fakta enligt punkt 2. a) och § 97 para. 2, 

  

b) prov utkast till avtal med rättighetsinnehavarna i representerar utövandet av kollektiv 

förvaltning,  

  

c) förslag till detta beslut som innehåller distributionssätt och urvalsregler för betalning av 

ersättning, exklusive godtyckligt förfarande för deras distribution, med hänsyn till 

principen om stöd kulturellt viktiga verk och föreställningar,  
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d) En förteckning över namnen på rättsinnehavare som uttryckte intresse för kollektiv 

förvaltning av sina rättigheter av sökanden, med angivande av deras bostadsort eller, när 

det gäller utlänningar, bostadsort, medborgarskap, deras publicerade ämne i den 

utsträckning som motsvarar syftet med domstolen och underskrifter av dessa 

rättsinnehavare  

  

e) En förteckning över namnen på medlemmarna i den sökande som innehar rättigheterna 

till kollektivt hanteras, med angivande av deras bostadsort eller, när det gäller 

utlänningar, bostadsort, medborgarskap, deras publicerade ämne i den utsträckning som 

motsvarar syftet med domstolen och underskrifter de rättsinnehavare.  

  

f) en uppskattning av den förväntade lönsamheten för kollektivt hanterade rättigheter och 

kostnadsberäkning för kollektiv förvaltning,  

  

g) ersättningsförslag för olika användningar av posterna i skydd  

  

h) om det inte är etablerat i Tjeckien, ett utdrag ur kriminalregistret eller motsvarande 

handling som utfärdats av den behöriga myndigheten i den stat där den är belägen.  

  

 (4) De förfaranden deltagaren tillstånds är den som begär tillstånd.  

  

 (5) En ansökan om godkännande beslutas av ministeriet inom 90 dagar från begäran. 

Där, på grund av sakens natur att avgöra inom denna tid kan det rimligen förlänga minister. 

Förlängningen av denna tjänst abonnent utan onödigt dröjsmål underrätta. Ministeriet för 

förfarandena beaktas särskilt om det kan antas att den sökande är berättigad till ett korrekt och 

effektivt genomförande av kollektiv förvaltning. 

  

 (6) Ministeriet skall bevilja tillstånd till sökanden,  

  

a) Ansökan om tillstånd uppfyller kraven i punkterna 2 och 3,  

  

b) applicering om tillstånd att representera utövandet av sådana rättigheter, är den kollektiva 

prestanda effektiva,  

  

c) om utövandet av samma rättigheter i förhållande till samma föremål och när det gäller 

arbetet för att utöva denna rätt till samma typ av arbete, inte har godkänt någon annan 

person, och  

  

d) att förutsättningarna för att säkerställa ett korrekt genomförande av kollektiv 

administrering.  

  

 (7) Ministeriet kan bevilja tillstånd för insamling av ersättning för alla författare eller 

för alla innehavare av upphovsrätten närstående rättigheter enligt § 25 och § 37 para 2 yen per 

sökande.; I det här fallet, behörigheterna i en annan kollektiv Manager innehåller en 

fördelning så samlas royalties till författare eller innehavare av upphovsrätten närstående 

rättigheter representerade. 

  

 (8) Den operativa delen av beslutet som har beviljats tillstånd tillsammans med en 

indikation på ikraftträdandet av detta beslut, kommer ministeriet att publicera ett sätt som 

tillåter fjärråtkomst utan dröjsmål och senast 30 dagar från dagen för ikraftträdandet.  



 55 

  

 (9) Beslutet att bevilja ett tillstånd är föremål för allmänna regler om administrativa 

förfaranden,
6)

 om inte annat anges.  

  

 (10) I syfte att bevisa integritet juridisk person skall begära ministeriet enligt en 

särskild lag
12) 

ett utdrag ur kriminalregister. Ansökan om ett utdrag ur kriminalregistret och 

utdrag ur kriminalregister som skall sändas elektroniskt på ett sätt som gör det möjligt 

fjärråtkomst. 

  

§ 99 

 

indragning av godkännande 

 

 (1) Ministeriet skall återkalla tillståndet  

  

a) därefter konstaterar att vid tidpunkten för godkännandet inte uppfylls av kandidat 

villkoren för godkännande, eller de föll av efter tillstånd, och misslyckas med att rätta 

till ministeriet fastställa en rimlig tid, eller om inget botemedel reglera,  

  

b) i händelse begärt.  

  

 (2) Ministeriet kan återkalla auktorisation om det kollektiva administratören strider 

mot skyldigheterna honom denna lag och underlåter att åtgärda ministeriet fastställa en rimlig 

tid.  

  

 (3) en part är en kollektiv administratör som borde ha kontroll privilegier återkallas.  

  

 (4) Det tillstånd som återkallas i enlighet med punkt 1. a) ska upphöra att gälla den dag 

då beslutet vinner laga kraft, om inte beslutet en dag senare, mellan tidpunkten för beslutet 

och tidpunkten för uppsägningen anges i beslutet får inte vara längre än 6 månader. 

Godkännande återkallas i enlighet med punkt 1. b) löpa ut den sista dagen av det kalenderår 

som löper ut 6 månader från dagen för mottagandet av en sådan begäran till ministeriet. 

  

 (5) Bestämmelserna i § 98 punkt. 5 första till tredje meningarna gäller i tillämpliga 

delar och § 98 punkt. 8 och 9 skall gälla i tillämpliga delar.  

  

§ 100 

 

Relationer kollektiv administratören att de representerade rättighetshavare och 

användarna av skyddat material 

 

 (1) Den kollektiva administratören ska med due diligence, professionellt och inom 

ramen för bemyndigandet  

  

a) representerar varje rättsinnehavare vid utövandet av sina rättigheter, som enligt lag 

kollektivt förvaltar,  

  

b) ta under sedvanliga villkor, representationen av någon rättighetsinnehavaren att utöva 

sina rättigheter, om så önskas, och visar att det finns en lämplig användning av ämnet 

skydd, och om resultatet av samma rättigheter i förhållande till samma ämne och det 
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gäller verk för utövandet av denna rättighet till samma typ av arbete, genom en utländsk 

person i enlighet med § punkt. 97 5 poäng. a) 

  

c) representerar varje rättsinnehavare i utövandet av sina rättigheter i den utsträckning höll 

med honom.  

  

d) representerar rättsinnehavare på lika villkor,  

  

e) föra ett register över kontrakt representerade rättsinnehavare och rättsinnehavare 

indexposter för de poster; index måste innehålla endast uppgifter som är nödvändiga för 

utövandet av kollektiv förvaltning, 

  

f) föra ett register över föremål av skydd och registrera föräldralösa föremål av skydd som 

administrerar kollektivt hantera rättigheter, om sådana poster är kända; Indexregister 

endast innehålla uppgifter som är nödvändiga för utövandet av kollektiv förvaltning, 

  

g) för att tala om för honom som begär det skriftligt, att rättsinnehavarna representerar ett 

visst objekt av skydd för att utöva vissa rättigheter, och frågan om begäran och 

bekostnad av sökande med skriftlig bekräftelse  

  

h) med användarna av poster av skydd eller personer som är behöriga att försvara intressen 

tillhörande användare eller personer som har rätt att företräda användarnas intressen 

enligt ett särskilt rättslig reglering 6) som använder poster skydd på samma eller 

liknande sätt eller personer som är skyldiga att betala ersättning enligt denna lag för 

rättvisa och lika villkor i avtalet, som är avsedd för användare  

 Först beviljats tillstånd att utöva rätten att använda posten skydd som en sådan rätt att 

kollektivt hantera,  

 2. mängden och metoden för betalning av ersättning i enlighet med § 96 en para. Punkt. 

a) Punkterna 1 och 2 för en punkt. b) och övervakar deras prestanda. 

 Tredje belopp och betalningssätt för ersättning i enlighet med § 19 1 och 2 mom., 

Baserat på antalet personer som arbetet kommuniceras,  

 Fjärde bestämma betalningssätt för ersättning anges häri.  

  

i) för att söka sitt eget namn på uppdrag av representerade upphovsrättsinnehavarna anspråk 

på skadestånd för obehörig vinst från obehörig utövandet av kollektivt hanterade 

rättigheter och rätten att avstå från olagliga utövandet av kollektivt hanterade rättigheter, 

om inte innehavaren av rättigheterna, om tillstånd att göra det, ett sådant påstående i sig 

eller är det slösaktigt,  

  

j) väljs i enlighet med lagen och fördrag som avses i punkt h) för innehavare av rättigheter 

och betala någon inkomst från obehörig vinst och distribuera dem att betala i enlighet 

med fördelningen reglerna,  

  

k) föra register över insamlade royalties och intäkter från kapitulerade obehörig vinst och 

låta rättsinnehavarna kontrollera riktigheten av mängden ersättning till honom eller 

potentiella intäkter obehörig vinst,  

  

l) skapa en reservfond från royalties och intäkter från någon obehörig vinst,  

  

m) utarbeta en årlig redovisning, till revisor verifiera det och skicka in det tillsammans med 
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revisionsberättelsen till ministeriet utan onödigt dröjsmål efter kontroll och 

godkännande av den högsta myndigheten i den kollektiva administratören  

  

n) för att utarbeta den 30 juni varje år en årlig rapport om verksamhet och förvaltning ( "den 

årliga rapporten") för det föregående kalenderåret, som även omfattar bokslutet och 

revisionsberättelse; Årsrapporten ska innehålla en fullständig och sanningsenlig hänsyn 

till alla relevanta fakta och det skall ha tillgång till de företrädda rättighetshavare. 

  

a) offentliggöra årsbokslut, inklusive revisionsberättelse utan dröjsmål från sin ursprungliga 

i handels Bulletin  

  

p) meddela avdelningen om eventuella ändringar i de uppgifter som anges i ansökan om 

tillstånd enligt § 98 punkt. 2 punkt. a) inklusive förändring i en person som är ett 

lagstadgat organ av den kollektiva administratör eller medlem av ett sådant organ, och 

dessa förändringar visar, utan dröjsmål, dock senast 15 dagar efter sådana förändringar, 

  

r) tillhandahålla en kopia till ministeriet  

 1. Ändringar av dokument bifogas ansökan om tillstånd enligt § punkt. 98 3 poäng. a) 

till c) inom 15 dagar efter sådana förändringar 

 2. kollektivavtal kollektiv administratör inom 15 dagar från den dag då ministeriet 

förfrågningar,  

 3. De avtal enligt § para. 97 5 stängd kollektiv administratör inom 15 dagar från den dag 

då ministeriet förfrågningar,  

 4. Beslutet av domstolen eller annan behörig myndighet, om administratören partiet 

kollektiva, inom 15 dagar från den dag då ministeriet förfrågningar,  

  

s) beskriver lämpligt sätt möjliggör också fjärråtkomstlägen för varje användning av 

föremålet för skydd av ersättningsförslag eller bestämningsmetoden,  

  

t) meddela ministeriet om beslut av domstolar eller andra behöriga myndigheter i ett 

förfarande som den kollektiva administratören ett parti och som är avgörande för dess 

verksamhet.  

  

 (2) Kollektivt administratör representerar rättsinnehavaren eget namn och på hans 

vägnar. Kollektiv administratör utför kollektiv förvaltning av icke-vinstsyfte. Den kollektiva 

Administratören har inte rätt att göra anspråk på kostnaderna skäligen uppkommit. 

  

 (3) Användare av föremål av skydd, samt personer skyldiga att betala särskild 

ersättning skall vara skyldiga att tillåta kollektiva administratörer korrekt utövande av 

kollektiv förvaltning och goda skäl för kollektiva administratören att vägra att ge nödvändig 

information. Information Den kollektiva administratören inte hittas under 

inspektionsverksamheten används för något annat än kollektiv förvaltning ändamål. Den 

kollektiva Administratören har rätt att övervaka korrekt och snabbt genomförande av avtal 

som ingåtts av honom inom ramen för kollektiv förvaltning; användare av föremål av skydd, 

samt personer skyldiga att betala särskild ersättning eller andra parter att sådana avtal är 

skyldiga kollektiv administratören att aktivera den här aktiviteten. 

  

 (4) Operatören av anläggningen eller annat område som ger anläggning eller andra 

utrymmen för icke-teatraliskt utförs musikaliska verk med eller utan text eller konstnärligt 

utförande (hädanefter "allmänna musikalisk performance") är skyldig att tillhandahålla 
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relevant kollektiv information administratören och stöd som behövs för identifiering av public 

service musikproduktion. 

  

 (5) Uppdragstagaren lever offentliga musikaliska prestanda är skyldig att lämna till 

operatören en levande offentligt framförande program, med angivande av namn på författare 

och titlar på de arbeten som ska utföras, och senast 20 dagar före den dag då produktionen. 

Operatören av levande offentliga musikaliska prestanda krävs av detta program, med 

angivande av namn på författare och titlar på de arbeten som ska utföras, de relevanta 

kollektiva administratör senast 10 dagar före föreställningen dagen, såvida inte avtal mellan 

operatören och den kollektiva administratören kommit överens om annat. 

  

 (6) De kontrakt enligt punkt 1. h) med hänsyn särskilt 

  

a) om användningen av ämnet skyddsprestanda uppstår när ett företag eller annan 

ekonomisk verksamhet.  

  

b) direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell fördel som användaren får ur bruk eller 

i samband med användning av ämnet av skydd.  

  

c) arten och detaljerna av en plats eller region där det finns användning av ämnet skydd.  

  

d) syftet, omfattning och omständigheterna kring användningen av ämnet skydd.  

  

 (7) Den kollektiva administratören är skyldig vid utarbetandet mängden ersättning 

eller förslag till en metod för att fastställa be yttrande från juridiska personer associerar 

lämpliga användarobjekt skydd, om en sådan person med manager kollektiva rättigheter för 

detta ändamål fram och visade att sammanföra mer än ett försumbart antal användare.  

  

§ 100a  

 

 (1) Den kollektiva administratören, eller det representerade rättsinnehavare inte kan 

utöva den dilatory rätt [§ 40 mom. 1 punkt. b)], eller en skadestånds och obehörig vinst under 

en särskild bestämmelse i denna lag (§ 40 punkt. 4) en överträdelse av en kollektivt hanterade 

rättigheter eller hot om sådana rättigheter om användaren eller en person som är behörig att 

försvara intressena hos de tillhörande användare ordentligt och utan onödigt dröjsmål leder 

med relevant kollektiva administratör i samband med en sådan störning eller skada 

förhandlingarna rättigheter för avtalet ingås som krävs enligt lag, eller om de är överens i 

denna fråga med hjälp av en mellanhand enligt denna lag (§ 102). 

  

 (2) Punkt 1 skall inte påverka krav på obehörig vinst i mängden vanliga ersättning 

enligt särskild rättslig předpisů.6b)  

  

 (3) Hinder återhållsamhet fordran som avses i punkt 1 uppstår eller elimineras om den 

bristande tillämpning av fordran återhållsamhet stred mot legitima gemensamma intressen 

rättighetshavare, särskilt eftersom det skulle göra en användare eller en person som är behörig 

att försvara intressena hos tillhörande användare var ett självklart avsikt att ingå avtal avses i 

punkt 1 inte ingå eller äventyra uppfyllandet krav på obehörig vinst under särskild 

lagstiftning.
6b) 

 

  

§ 101 
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Kollektivavtal och kollektiva 

 

 (1) Den kollektiva administratören ger fördrag enligt § 100 ett stycke. Punkt. h) 

Avsnitt 1 av rätten att använda objektet för skydd, antingen individuellt eller kollektivt, som 

inkluderar alla objekt av skydd för som tillämpar denna rätt kollektivt. Om den kollektiva 

administratören ger behörighet att utöva rätten att kollektivt betecknas ämnet (inom ramen för 

denna lag, "kollektivavtal"), och om fördelningen av royalties samlat in de nödvändiga 

dataanvändare om användningen av specifika objekt skydds är en kollektiv administratör har 

rätt till sådana uppgifter från användaren. Kollektivavtal måste vara skriftligt. 

Bestämmelserna i föregående mening skall i tillämpliga delar gälla för avtal enligt § 100 

stycke. 1 poäng. h) punkterna 2 till 4 

  

 (2) Den kollektiva administratören ska användare av materiella skydd att införa 

restriktioner som går utöver det skydd som denna lag.  

  

 (3) Den skyldighet enligt § 100 punkt. 1 punkt. h) kollektiv administratören har inte, 

om det var ett avtal i strid med legitima gemensamma intressen upphovsrättsinnehavare, eller 

om det är ett utkast till avtal, som ska beviljas tillstånd för ämnet individuellt utses om avtalet 

i konflikt med legitima intressen rättsinnehavarens föremål för ett sådant skydd. 

  

 (4) Skyldigheten att enligt § 100 ett stycke. Punkt. h) avtal med en juridisk person 

associerar användare (för tillämpningen av denna lag, "kollektivavtal") kollektiva 

administratören inte har tid, om inte för honom att ha ett sådant avtal ganska kräver 

försumbart antal användare som samlar en sådan person. 

  

 (5) Ett kollektivavtal skall vara skriftlig och tillhörande användare av de resulterande 

rättigheter och skyldigheter i förhållande till den kollektiva administratören direkt; Detta 

påverkar inte den kollektiva administratör som agerar på uppdrag av rättighetsinnehavare. 

  

 (6) Den kollektiva Administratören har rätt till användare som är emot honom i 

utebliven betalning av ersättning och sådan ersättning inte betalar extra trettiodagarsperiod för 

att kollektivt administratören tillfälligt under en period av försening, förbjuda användningen 

av föremål av skydd som en användare annars avtal som slutits med den kollektiva 

administratören har rätt till.  

  

 (7) Den kollektiva Administratören skall också vara bemyndigad att fastställa förbudet 

enligt § 72 para. 4 och § 76 par. 3 att det kan tillämpas för både enskilda såväl som alla 

artistuppträdanden och fonogram rättigheter som kollektivt förvaltar.  

  

 (8) Den kollektiva administratören har rätt att förse användaren med rätt att använda 

föremål för skydd endast som icke-exklusiv.  

  

 (9) Om ett offentligt kontrakt enligt punkt 1 i den aktuella licensen kollektiva 

administratör  

  

a) De verksamma föreställningar av fonogram som offentliggjorts för kommersiella 

ändamål eller för drift av sådana fonogram.  

  

b) att nedivadelnímu prestanda musikaliska verk med eller utan text från en ljudinspelning 
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publicerats i kommersiellt syfte,  

  

c) för radio eller TV-sändningar av en viss typ av arbeten,  

  

d) att driva en radio- eller TV-sända en viss typ av arbeten, artistuppträdanden, fonogram 

eller audiovisuella inspelningar,  

  

e) att låna originalet eller kopior av arbetet, utom datorprogram eller hyra arbete eller 

prestanda utövande in på ljud- eller audiovisuell upptagning av utlåning till dessa 

register,  

  

f) för att göra arbetet, inklusive produktion av kopior av publicerade arbeten knihovnou6a) 

medlemmar av allmänheten på begäran i enlighet med § 18 par 2 när det gäller 

forskning och självstudier. Denna bestämmelse skall inte tillämpas på datorprogram, 

ljud- och videoinspelningar, noter publicerade musikaliskt verk eller musikdramatik och 

verk som omfattas av licensavtal, eller om rättsinnehavaren förbjöd 

  

g) nedivadelnímu ett liveuppträdande av ett verk, om verksamheten fungerar på rätt spår för 

att uppnå direkt eller indirekt ekonomisk eller kommersiell nytta,  

 

sant, följer licensen beviljas endast i förhållande till ämnet och i fallet med verk till relevanta 

typer av arbeten i kontrakt uppgivit upphovsrättsinnehavarna, utan också alla andra som sedan 

anses representeras av lag. Detta gäller inte för audiovisuella verk eller audiovisuella verk 

som används i form av ett tillstånd enligt stycke c) och e), även för ett sådant avtal 

nezastupovaného rättsinnehavare som till användaren och relevanta kollektiva effekten 

administratör kollektivavtal för ett specifikt fall eller samtliga fall uteslutna; dock inte utesluta 

effekterna av kollektivavtalen i fråga om tillstånd enligt stycke d). 

  

 (10) Den relevanta kollektiva administratören ska beakta tilldelning och utbetalning av 

ersättning, som valde på grund av kollektivavtal som avses i punkt 9 till avtals 

orepresenterade rättsinnehavare till ett sådant av dem som var med honom för detta ändamål 

kan registrera sig. Han är skyldig att kräva register över dem för vilka ersättning har valt och 

som är kända för honom. 

  

 (11) I det fall då användaren objects skydd ingår avtal om tillhandahållande av rätten 

att använda objektet av skydd för vilka sådan rätt kollektivt hantera mer än två kollektiva 

chefer, är en sådan användare har rätt att kräva att dessa kollektiva organisationer i uppdrag 

att ingå ett enda kontrakt gemensam representant enligt § 97 punkt. 5. denna bestämmelse ska 

även gälla i fråga om kollektivavtal som avses i punkt 4. att beställa en gemensam företrädare 

kollektiv förvaltning i enlighet med denna bestämmelse följer att effektivt genomföra 

kollektiva administration.  

  

 (12) Den kollektiva administratör, som enligt § stycke. 98 7 beviljat tillstånd till 

insamling av ersättning för alla författare, är skyldig att betala en annan kollektiv chef för 

divisionen författare vars rättigheter som manager andra kollektiva rättigheter förvaltar.  

  

 

 

§ 102 
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Förmedlare kollektivavtal och kontrakt 

 

 (1) För att underlätta förhandlingarna om kollektivavtal eller kollektivavtal [§ 100 

punkt. 1 punkt. h)] parterna får använda en eller flera mellanhänder som utses för detta 

ändamål av ministeriet för oberoende experter. Mellanhand vid tillämpningen av denna lag 

kan vara en vuxen fysisk person med rättskapacitet, vilket överensstämmer med resultatet av 

denna verksamhet. Listan över mellanhänder är tillgänglig för allmänheten; som leds av 

ministeriet när det gäller förslagen från kollektiva administratörer och användare, respektive. 

sammanslutningar. 

  

 (2) Om inte parterna leverantören inom 30 dagar efter inlämnandet av förslag från 

någon av parterna att förhandla fram ett avtal enligt punkt 1 i en mellanhand, ska 

mellanhanden utse ministeriet inom 14 dagar från begäran.  

  

 (3) Den ansökan som lämnades av mellanhänder, endera avtalsparten skriftligen. 

Begäran skall innehålla det nuvarande läget i förhandlingarna och bifoga sitt förslag och den 

andra parten. Parterna är skyldiga att tillhandahålla nödvändiga samarbetet i medling. 

  

 (4) Förmedlare är skyldiga att hjälpa till med genomförandet av parterna eller parterna 

och att lägga fram egna förslag inom 30 dagar efter begäran.  

  

 (5) Om någon av parterna inom 30 dagar efter inlämnandet av utkastet till mellanhand 

som avses i punkt 1 motsatte sig detta förslag, är det underförstått att parterna accepterat det.  

  

 (6) Medlaren har rätt till ersättning, som parterna är överens, och ersättning för 

nödvändiga kostnader. Om inte parterna om avgiften för sitt arbete i förhandlingarna ett 

kollektivt eller kumulativ avtal medlaren belöning två gånger minimilönen gäller anställda 

ersättning på månadsbasis.
7)

 Belöning mellanhänder och kostnader i samband med sin 

verksamhet bäras lika av parterna.  

  

§ 103 

 

tillsyn Department 

 

 (1) Ministeriet skall utöva tillsyn enligt denna lag över kollektiva rättighetsförvaltare 

behörighet att utföra kollektiv förvaltning enligt denna lag.  

  

 (2) Ministeriet utövandet av tillsynen enligt punkt 1 skall godkännas  

  

a) kräver administratören av information och inlämning av handlingar som behövs för 

tillsynen,  

  

b) undersöka om något brott mot tullar som införs genom denna lag,  

  

c) en begäran från en särskild lagbestämmelse 12), ett utdrag ur kriminalregister kollektiva 

administratör; begäran om ett extrakt av kriminalregister och extrahera från 

kriminalregistren som skall sändas elektroniskt på ett sätt som möjliggör fjärråtkomst, 

  

d) införa vid detektering av fel i enlighet med detta lagstadgad skyldighet att rätta, fixa det 

att möta rimlig tid och införa böter.  
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 (3) Den kollektiva Administratören skall inom en rimlig tidsfrist som fastställts av 

ministeriet för att ge sanningsenlig och fullständig information och hjälp lämplig för de 

befogenheter för ministeriet i enlighet med punkt 2.  

  

 (4) Kostnader som den kollektiva administratören i samband med genomförandet av 

övervakning av ministeriet enligt punkt 2 uppbär den kollektiva administratör.  

  

 (5) underlåtenhet en kollektiva rättigheter manager beordrade att rätta inom en viss tid, 

ministeriet måste uppfylla de skyldigheter som tvångs utdöma böter på upp till 100 000 CZK, 

även vid upprepade tillfällen. Summan av dessa tvångs böter får inte överstiga 500 CZK 000. 

  

 (6) Den kollektiva administratör som underlåter att fullgöra skyldigheten enligt punkt 

3, ministeriet kan vidta disciplinära böter på upp till 50 000 CZK, även vid upprepade 

tillfällen underlåtit att uppfylla en skyldighet inom den tidsfrist som fastställts av ministeriet 

nyligen. Summan av dessa böter får inte överstiga summan av CZK 200 000. Proceedings på 

ålägga disciplinär böter kan påbörjas senast en månad från dagen för överträdelsen. 

  

 (7) Om ministeriet brottet av den kollektiva administratören att det enligt denna lag, 

kan införa en kollektiv administratör böter på upp till 000 500 CZK. Böterna kan åläggas 

upprepade gånger. Fine kan införas inom ett år från det datum då ministeriet konstaterar att 

det finns en överträdelse. Vid fastställandet av böterna departement tar hänsyn till allvaret i 

överträdelsen och dess konsekvenser. 

  

 (8) Böter samlas in och upprätthålls av ministeriet och inkomster den statliga fonden 

för kultur i Tjeckien.  

  

 (9) Genom att kräva korrigerande åtgärder och påföljder enligt denna lag skall inte 

påverka ansvar enligt andra lagar.  

  

 (10) Övervakning Department påverkar inte överinseende av Byrån för skydd av 

konkurrens under särskild lagstiftning
8)

.  

  

§ 104 

 

Regler för distribution av royalties samlas kollektivt administratör 

 

 (1) Av ersättning uppsamlades enligt § par. 25 3 punkt. a) och c) hör, 

  

a) om den är en anordning för att göra ljudinspelningar och tomma ljudinspelningar, är 50% 

av upphovsmän och utövande och fonogramframställare 50% är delas lika,  

  

b) om det är en anordning för framställning av audiovisuella inspelningar och tomma media 

sådana dokument, 60% av författarna, särskilt chefer för audiovisuella verk, författarna 

till litterära, dramatiska och musikaliska drama, författarna av musikaliska verk med 

eller utan ord, kameramän, arkitekter, teater set designers , Kunders, konstnärer och 

författare choreographic och PANTOMIMISK och 40% av artister och producenter av 

audiovisuella inspelningar (varav 25% av de producenter av audiovisuella inspelningar 

och 15% artister).  
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 (2) Av ersättning uppsamlades enligt § par. 25 3 punkt. a) och c), om inte ersättning 

som avses i punkt 1, och den ersättning uppsamlades enligt § par. 25 3 punkt. b) och punkt. 4 

för 60% av författarna (varav 45% till upphovsmän till litterära verk, inbegripet vetenskapliga 

och kartografiska verk och 15% till författarna av konstverk) och 40% av utgivarna av 

publicerade verk. 

  

 (3) ersättningen samlas in enligt § 37. 2 för 75% av författarna till litteraturen, 

inklusive verk av vetenskapliga och kartografiska verk, och författare till 25% fin.  

  

AVDELNING V 

 

KOMBINATION AV SKYDD 

 

§ 105 

 

 Copyright skall inte påverka närstående rättigheter eller höger om databas till 

databasen av honom. Skydd av verk i upphovsrätten utesluter inte det skydd som föreskrivs 

av särskild lagstiftning. 

  

AVDELNING VI 

 

administrativa överträdelser 

 

§ 105a 

 

brott 
  

 (1) En fysisk person begår ett brott som  

  

a) olagligt används upphovsrättsskyddade verk, konstnärlig prestation, ljud eller 

audiovisuella upptagningar, radio eller tv-sändningar, eller databas,  

  

b) intrång i upphovsrätten på det sätt som anges i § 43 mom. 1 eller 2 eller i § 44 1 par., eller  

  

c) en näringsidkare som deltar i försäljningen av originalkonstverk, uppfylla 

anmälningsskyldigheten enligt § 24 punkt. 6  

  

 (2) Ett brott enligt en mom. a) kan få böta upp till CZK 150.000 för överträdelser 

enligt punkt 1. b) böter på upp till CZK 100 000 och för brott enligt punkt 1. c) böter på upp 

till 50 000 CZK. 

  

 

 

 

 

§ 105b 

 

Administrativa överträdelser av juridiska och fysiska personer som gör affärer 

 

 (1) En juridisk eller en fysisk person begår ett administrativt brott genom  



 64 

  

a) olagligt används upphovsrättsskyddade verk, konstnärlig prestation, ljud eller 

audiovisuella upptagningar, radio eller tv-sändningar, eller databas,  

  

b) intrång i upphovsrätten på det sätt som anges i § 43 mom. 1 eller 2 eller i § 44 1 par., eller  

  

c) en näringsidkare som deltar i försäljningen av originalkonstverk, uppfylla 

anmälningsskyldigheten enligt § 24 punkt. 6  

  

 (2) Den administrativa brott enligt punkt 1. a) skall få böta upp till 150 000 CZK för 

en administrativ förseelse enligt punkt 1. b) böter på upp till 100 CZK 000 och en 

administrativ förseelse enligt punkt 1. c) böter på upp till CZK 50 000. 

  

§ 105c 

 

gemensamma bestämmelser 

 

 (1) En juridisk person för en administrativ förhållanden om det visar sig att det gjort 

allt som kan krävas för att förhindra brott mot en rättslig skyldighet.  

  

 (2) Vid bestämning av mängden av fina partiklar i beaktande hur allvarlig 

administrativt brott, i synnerhet sättet för dess provision, dess konsekvenser och de 

omständigheter under vilka det begåtts.  

  

 (3) ansvar av en juridisk person i en administrativ förseelse om den administrativa 

myndigheten inte inleda ett förfarande inom ett år från den dag det fick kännedom om det, 

men inte senare än tre år från det datum då den begicks.  

  

 (4) Administrativa brott enligt denna lag enligt delegerade befogenheter diskuteras i 

första hand kommunen med utökade befogenheter på vars jurisdiktion ett administrativt brott 

begåtts.  

  

 (5) ansvar för handlingar som inträffade under kontorstid individer
8a)

 eller i direkt 

anslutning till det, av bestämmelserna i lagen om ansvar och påföljder för juridiska personer.  

  

 (6) Påföljder tas ut av den myndighet som ålagts dem. Intäkter från böter inkomster i 

budgeten som verksamheten omfattas av den myndighet som ålagts böterna. 

  

 

 

 

 

 

 

AVDELNING VII 

 

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER 

 

§ 106 
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övergångsbestämmelser 

 

 (1) Denna lag reglerar rättsförhållanden som uppkommit efter den dag då det träder i 

kraft. Rättsförhållanden som uppkommit före dagen för denna lag och de rättigheter och 

skyldigheter som följer av dem effektiva, samt rättigheter från ansvar för brott mot avtal som 

ingåtts före den dag då denna lag effektivt skall regleras av gällande bestämmelser. 

  

 (2) I enlighet med gällande bestämmelser bedöms samtliga perioder som påbörjats 

före den dag då denna lag effektivt, liksom tidsfristen för utövandet av de rättigheter som 

anges i punkt 1 skall regleras av gällande bestämmelser, även om de börjar löpa efter 

ikraftträdandet av denna lag.  

  

 (3) Varaktighet äganderätt regleras av denna lag även om hon började springa innan 

det träder i kraft. Om du redan länge dessa rättigheter före ikraftträdandet av denna lag som 

antogs med stöd av denna lag och skulle ha varat, vid tidpunkten för denna lag effektivt skall 

förnyas för resten. Kopior av föremål av skydd som varaktigheten att återställa äganderätt, 

lagligen förvärvats före ikraftträdandet av denna lag kan inte fritt expandera ännu två år efter 

dess ikraftträdande. 

  

 (4) I enlighet med denna lag är skyddade och föremål som skyddades av befintliga 

regler [§ 1 punkt. b) punkterna 3, 5 och 6 och § 2 para. 2] eller skyddet innehållet har varit 

annat än denna lag. Tjeckiska tillverkaren för bild- och ljudupptagning av ett audiovisuellt 

verk, som publicerades under perioden sedan 1. 1. 1950 till 31. 12. 1964 ansåg National Film 

Archive.
9)

 För tillverkare audiovisuella inspelning av audiovisuella verk som publicerats 

under perioden sedan 1. 1. 1965 till 31. 12. 1991, enligt vilken särskild rättslig reglering 10) 

bär upphovsrätt State Foto Fund anses fonden.  

  

 (5) Bestämmelserna i punkt 4 skall inte påverka rätten för National Film Archive till 

den ursprungliga databärare av ett audiovisuellt verk.  

  

 (6) Bestämmelserna i punkt 4 skall den första meningen i tillämpliga delar, med 

avseende på en databas enligt § 88, men bara om de har gjorts tidigast 15 år före den dag då 

denna lag effektivt.  

  

 (7) Rätten att utöva kollektiv förvaltning som beviljats i enlighet med gällande regler 

ska anses kollektiv förvaltning av rättigheter enligt denna lag. Innehållet och omfattningen av 

tillståndet ministeriet ska i enlighet med denna lag och utfärda de berörda parterna inom 90 

dagar från början av denna lag godkänt nya. 

  

 (8) Administration förfarandet påbörjats innan denna lag avslutas härunder.  

  

 

 

 

 

§ 107 

 

slutbestämmelser 

 

 (1) Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på verk av författare och 



 66 

föreställningar av artister som är medborgare i Tjeckien, vare sig utvecklat eller publicerade 

någonstans.  

  

 (2) verk och prestationer av utländska medborgare och statslösa personer ska omfattas 

av bestämmelserna i denna lag i enlighet med internationella fördrag som Tjeckien är bunden 

och som utfärdades i officiella tidningen i Tjeckien, och om inte dem, garanteras reciprocitet.  

  

 (3) Om inte nöjda inget av de villkor som anges i punkt 2, skall denna lag tillämpas på 

verk av författare och föreställningar av artister som inte är medborgare i Tjeckien var första 

gången i Tjeckien publicerades eller om författaren eller performer bosatt.  

  

 (4) varaktighet verk av utländska medborgare inte kan vara längre än i ursprungslandet 

av arbetet.
11)

  

  

 (5) Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas på fonogram Fonogramframställares 

som är i Tjeckien har sitt säte; på ljudinspelningar av utländska Fonogramframställares 

ansöka om en korrekt tillämpning av bestämmelserna i punkterna 2 och 3. 

  

 (6) audiovisuella inspelningar, radio och TV-sändningar, som publicerades public 

domain enligt § 28 punkt. 2, utgivare av arbeten som publicerats i enlighet med § 87 och § 88 

i databasen i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 i enlighet därmed.  

  

ANDRA DELEN 

 

Ändra lagen om fastighetsvärdering 

 

§ 108 

 

 .. Lag nr 151/1997 Coll, på egendom Värdering och ändring av vissa lagar 

(fastighetsvärdering Act), ändras på följande sätt:  

 

 1. I rubriken § 17, efter ordet "kunskap" införas efter orden "vissa äganderätt 

närstående rättigheter och rättigheter för databas".  

 

 2. I § 17 1 mom., Efter ordet "(know-how)" läggas kommatecken och orden, inklusive 

fotnoterna. 17a) äganderätt, som är innehållet i upphovsrätten närstående rättigheter, med 

undantag för artisternas rättigheter , äganderätt och skapa en databas, 17a)  

 

 17a) Lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om ändring av 

vissa lagar (Copyright Act).".  

 

 3. I § 17 par. 3 poäng. a) i slutet av orden "brev b)," orden "c) eller d)". 

 

 . 4. I § 17 para 3 vid slutet av perioden skall ersättas med ett kommatecken och 

styckena c) och d) tillsätts:  

 

"C) Beloppen i respektive närstående rättigheter ett sådant antal år som återstår till slutet av 

femtioåriga varaktighet sådana rättigheter, om det är omöjligt att avgöra hur många år under 

a), och  
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d) ger rätten till databas sådant antal år som återstår till slutet av de femton års duration av 

dessa rättigheter, om det är omöjligt att avgöra hur många år under a).".  

  

 5. I § 17, punkt 5, som lyder:  

 

 "(5) Fastighets upphovsrätt och äganderätt av artister som överlåtbara rättigheter inte 

värderas.".  

  

DEL TRE 

 

annulleras 

 

 

§ 109 

 

annulleras 

 

 

FJÄRDE DELEN 

 

Ändra lagen om förseelser 

 

§ 110 

 

 Lag nr. 200/1990 saml., På förseelser, ändrad genom lag nr. 337/1992 saml., Agera nr. 

344/1992 saml., Lag nr. 359/1992 saml., Lag nr. 67/1993 Coll. lag nr. 290/1993 saml., lag nr. 

134/1994 saml., lag nr. 82/1995 Coll., agera nr. 237/1995 saml., lag nr. 279/1995 saml., lag nr. 

289 / 1995 Coll., lag nr. 112/1998 saml., lag nr. 168/1999 saml., lag nr. 360/1999 Coll. och lag 

nr 29/2000 Coll, ändras enligt följande..: 

 

 . 1. I § 32 para en bokstav a) lyder:  

 

"A) olagligt används upphovsrättsskyddade verk, konstnärlig prestation, ljud eller 

audiovisuella upptagningar, radio eller tv-sändningar eller databas."  

  

 2. I § 32 punkt 2 lyder:  

 

 "(2) För ett brott enligt punkt 1 bokstav. A) kan böter på upp till 15 000 CZK. Ett brott 

underavsnitt 1. B) och c) kan få böta upp till CZK 5000.".  

  

FEMTE DELEN 

 

Ändra handelslagen 

 

§ 111 

 

 I § 3 mom. 1 i lag nr. 455/1991 Coll., On Avslut (Trade Act), ändrad genom lag nr. 

591/1992 Coll., Lag nr. 600/1992 Coll., Lag nr. 273/1993 ., lag nr. 303/1993 saml., lag nr. 

200/1994 saml., lag nr. 237/1995 saml., lag nr. 286/1995 Coll. och lag nr 356/1999 Coll, brev 

b) och c), inklusive fotnoter 2), och 2) läsa...: 
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"B) använda resultaten av intellektuell skapande verksamhet, som skyddas av särskilda lagar, 

sina upphovsmän eller författare 2)  

  

c) den kollektiva förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter enligt en särskild 

reglering, 2a)  

 2) Lag nr. 527/1990 Coll., På uppfinningar, industriell formgivning och 

rationaliseringsförslag, ändrad genom nr. Act 519/1991 Coll.  

  

 Lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om ändring av vissa 

lagar (Copyright Act). Lag nr. 529/1991 Coll., Om skydd för kretsmönster i 

halvledarkomponenter, ändrad genom nr. Act 116/2000 Coll. Lag nr. 478/1992 Coll., Om 

bruksmodeller, ändrad genom nr. Act 116/2000 Coll. 

 2a) Lag nr. 121/2000 Coll.".  

 

SJÄTTE DELEN 

 

Ändra lagen om inkomstskatt 

 

§ 112 

 

 I § 4 mom. 1 i lag nr. 586/1992 Coll., On inkomstskatter, ändrad genom lag nr. 

96/1993 Coll., Lag nr. 157/1993 Coll., Lag nr. 196/1993 Coll., Act nr. 323/1993 saml., lag nr. 

259/1994 saml., lag nr. 118/1995 saml., lag nr. 149/1995 saml., lag nr. 316/1996 saml., lag nr. 

209/1997 coll., lag nr. 210/1997 coll., lag nr. 111/1998 coll., lag nr. 149/1998 coll., lag nr. 

168/1998 coll., lag nr. 333/1998 lagen coll., nr . 63/1999 Coll., lag nr. 144/1999 saml., lag nr. 

225/1999 saml., författningsdomstolen dom nr. 3/2000 Coll. och lag nr 103/2000 Coll, för 

bokstaven W) ersätts av ett komma och ett brev från a), som inklusive fotnot nr 64a) lyder...: 

 

"Från) intäkterna i form av plikt enligt en särskild rättslig předpisu64a) och i form av kopior 

av upphovsrätten i det vanliga antalet, fick i samband med användning av föremålet för 

upphovsrätt eller närstående rättigheter.  

 64a) Lag nr. 37/1995 Coll., På icke-periodiska publikationer. Lag nr. 53/1959 Coll., På 

enhetligt system för bibliotek, ändrad genom nr. Act 425/1990 Coll. 

  

 Lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om ändring av vissa 

lagar (Copyright Act).".  

  

 

SJUNDE DELEN 

 

annulleras 

 

 

§ 113 

 

annulleras 

 

 

DEL ÅTTA 
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Ändra lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter till 

upphovsrätt 

 

§ 114 

 

 I lag nr. 237/1995 Coll., Om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående 

rättigheter till upphovsrätt och om ändring och komplettering av vissa lagar, del I upphöra att 

gälla.  

  

DEL NIO  

 

Ändra lagen om åtgärder för import, export och återexport av varor som gör intrång i 

vissa immateriella rättigheter  

 

§ 115  

 

 I lag nr. 191/1999 Coll. Om åtgärder rörande import, export och återexport av varor 

som gör intrång i vissa immateriella rättigheter och om ändring av vissa andra lagar, Part Two 

gälla.  

  

DEL TIO  

 

Ändra lagen om radio- och TV-sändningar  

 

§ 116  

 

 I lag nr. 468/1991 saml., Radio och TV-sändningar, ändrad genom lag nr. 597/1992 

saml., Lag nr. 36/1993 Coll., Lag nr. 253/1994 saml., Lag nr. 40 / 1995 Coll., lag nr. 237/1995 

Coll., lag nr. 301/1995 Coll., lag nr. 135/1997 Coll. och lag nr. 46/2000 Coll., § 26 gälla. 

  

DEL ELEVEN 

 

UPPHÄVANDE AVSÄTTNINGAR 

 

§ 117 

 

 upphöra att gälla:  

 

 1. lag nr. 35/1965 Coll., På litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk 

(upphovsrättslagen).  

 

 2. lag nr. 89/1990 Coll., Lagen om ändring och komplettering nr. 35/1965 Coll., På 

litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).  

 

 3. lag nr. 86/1996 Coll., Lagen om ändring och komplettering nr. 35/1965 Coll., På 

litterära, vetenskapliga och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), ändrad genom lag nr. 

89/1990 Act Coll., Nr . 468/1991 Coll., lag nr. 318/1993 Coll. och lag nr. 237/1995 Coll. 

 

DEL TOLV  
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EFFEKTIVITET 

 

  

§ 118  

 

 Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.  

 

Klaus vr  

 

Havel vr  

 

Zeman  

 

  

bilagan nr. 1 till lag nr. 121/2000 Coll. 

 

Tidsplan för avgifter i återförsäljning av ett originalkonstverk i samband med 

reproduktionen av verk för personligt bruk och i samband med utlåning av verk  

 

 1. De personer som nämns i § 24 punkt. 6 är skyldiga att betala ersättning 

återförsäljning av en originalkonstverk i Tjeckien, relevant kollektiva administratör som har 

beviljats tillstånd att utföra kollektiv förvaltning inom ramen inklusive insamling av 

ersättning från sådana personer. belöning är 

a) 4% av köpesumman till 50 000 euro,    

b) 3% av inköpspriset ovan 50 000 euro till 200 000,    

c) 1% av inköpspriset för 200 000 EUR till 350 000,    

d) 0,5% av inköpspriset för 350 000 500 000 EUR,   

e) 0,25% av köpeskillingen över 500 000.   

 

 Den totala mängden av ersättningen får inte överstiga 12 500 EUR.  

  

 2. Personer som nämns i § 25 par. 2 poäng. a) eller efter. d) som har sitt säte eller 

bostadsort eller stanna minst 183 dagar under kalenderåret, antingen kontinuerligt eller i flera 

perioder, Tjeckien, är skyldiga att betala bonus två gånger per år av den relevanta kollektiva 

administratör som har varit under denna lag beviljat tillstånd för kollektiv förvaltning i 

intervallet inklusive insamling av ersättning från sådana personer. 

  

 3. Single-ersättning betalas för importen eller införsel eller första försäljning enheter 

för att göra kopior av skivor uppgår till 3% av försäljningspriset för sålda enheter, om dessa 

enheter kan spela in bara ljud eller bara video eller ljud och bild eller annan skiva. För tv och 

radio-mottagare som möjliggör fixeringen av sändningen, skall ersättningen vara 1,5% av 

försäljningspriset för sålda mottagare. 

  

 4. Personer som avses i § 25 par. 2 punkt. b) eller efter. d) som har sitt säte eller 

bostadsort eller stanna minst 183 dagar under kalenderåret, antingen kontinuerligt eller i flera 

perioder, Tjeckien, är skyldiga att betala bonus två gånger per år av den relevanta kollektiva 

administratör som har varit under denna lag beviljat tillstånd för kollektiv förvaltning i 

intervallet inklusive insamling av ersättning från sådana personer. 
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 5. De personer som avses i § 25 par. 2 punkt. e) är skyldig att betala ersättning som 

hänför sig till § 25 punkt. 5 år till den aktuella kollektiva administratör som har beviljats 

enligt denna lag tillstånd att utföra kollektiv förvaltning inom ramen inklusive insamling av 

ersättning från sådana personer. 

  

 6. Ersättningen är en utskrift reproduktionsarbeten  

a) CZK 0,20 per svartvit sida. 

b) CZK 0,40 per färg sidan. 

  

 7th sannolikt tillverkad av tryckta reproduktioner av verk uppgår till leverantörer av 

reproduktiv  

  

a) i lokaler bibliotek, museer, gallerier, skolor och utbildningsmöjligheter 70% av det totala 

antalet utskrivna reproduktioner som görs av leverantören av betalda Reproduktion,  

  

b) inom arkiv, myndigheter och kommunala enheter och andra leverantörer inom områdena 

reproduktiv 20% av det totala antalet utskrivna reproduktioner som görs av leverantören 

av betalda reproduktion tjänster.  

  

 8. Personer som avses i § 25 par. 2 punkt. c) eller efter. d) som har sitt säte eller 

verksamhetsställe, bostadsort eller stanna minst 183 dagar under kalenderåret, antingen 

kontinuerligt eller i flera perioder, Tjeckien, är skyldiga att betala bonus två gånger per år av 

den relevanta kollektiva administratör som var denna lag beviljas tillstånd att utföra kollektiv 

förvaltning inom ramen inklusive insamling av ersättning från sådana personer. 

  

 9. I person som avses i § 37 punkt. 1 betalar ersättning enligt § 37 para. 2 årligen den 

relevanta kollektiva tillståndet administratören.  

  

 10. Ersättning för utlåning CZK 0,50 per lån.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga nr. 2 lag nr. 121/2000 Coll. 

 

Lista över resurser för snabb sökning, som måste undersökas för att fastställa 

identiteten hos upphovsmannen eller andra innehavare av rättigheter till anonyma verk 

eller en juridisk person till en annan föräldralösa föremål eller bostadsort eller stanna 

 

  

Informationskällor enligt § 27b punkt. 3 betyder 

 

1. I fallet med icke-periodiska publikationer utfärd   

 

a) Kataloger Czech National Library, Riksarkivet och utländska bibliotek och 

institutioner med liknande innebörd, 
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b) Resurser sammanslutning av förläggare och författare i det aktuella landet,   

c) befintliga databaser och register Watch (författare, konstnärer och deras 

upphovsrättsinnehavare - författare, konstnärer och bärare av deras 

upphovsrätt) och ISBN (International Standard Book Number - International 

Standard Book Number) och en databas av publicerade böcker.   

d) register respektive chefer kollektiva rättigheter, i synnerhet chefer förvaltar 

kollektiva rättigheter reproduktion, 

e) Resurser länka databaser och register, inklusive VIAF (Virtual International 

Authority Files - Virtuella International Authority listor) och pilen (tillgänglig 

register av rättigheter Information och Orphan Works - register över 

information om rättigheter och anonyma verk) 

f) en lista över författare vars äganderätt eller statliga ärvt äganderätt staten föll, 

ledd av den statliga fonden för kultur i Tjeckien (§ 26 par. 2) 

g) rubriker och annan information som finns på de icke-periodiska publikationer 

utgivna, 

h) obligatoriska kopior;   

   

2. När det gäller tidskrifter 

  

a) Kataloger Czech National Library, Riksarkivet och utländska bibliotek och 

institutioner med liknande innebörd, 

b) Index ISSN (International Standard Serial Number - den internationella 

standarden antal serier publikation) för periodiska publikationer. 

c) Resurser sammanslutning av förläggare, författare och journalister i det berörda 

landet,  

d) register respektive chefer kollektiva rättigheter, inklusive chefer förvaltar 

kollektiva rättigheter reproduktion, 

e) en lista över författare vars äganderätt eller statliga ärvt äganderätt staten föll, 

ledd av den statliga fonden för kultur i Tjeckien (§ 26 par. 2) 

f) rubriker och annan information i tidskriften press. 

g) plikt; 

 

3. När det gäller konstverk, inklusive verk av fotografier, brukskonst, arkitektoniska 

verk och andra sådana verk som finns i böcker, tidskrifter, tidningar och andra 

tidskrifter eller andra verk 

 

a) medel som avses i punkt 1 och 2,   

b) register respektive kollektiva rättighetsförvaltare, nämligen 

upphovsrättsorganisationer som hanterar rättigheterna för upphovsmän till 

konstverk, bland annat upphovsrättsorganisationer som förvaltar rättigheterna 

för reproduktion, 

c) databaser bild, 

d) en lista över författare vars äganderätt eller statliga ärvt äganderätt staten föll, 

ledd av den statliga fonden för kultur i Tjeckien (§ 26 par. 2) 

e) rubriker och ytterligare information om arbetet eller på omslaget av arbetet;   

 

4. När det gäller audiovisuella verk, audiovisuella verk och ljudinspelningar Tillämpad  

 

a) kataloger och obligatoriska arkiv kopior av National Film Archive, Riksarkivet 

och utländska institutioner med liknande innebörd. 
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b) Resurser sammanslutning av producenter av audiovisuella verk och 

ljudinspelningar som är etablerade i det aktuella landet,   

c) Databas över institutioner som vårdar film eller ljud arv och nationalbibliotek. 

d) Databaser med relevanta standarder och identifierare som ISAN (International 

Standard Audiovisual Number - en internationell standard antal audiovisuella 

inspelning) audiovisuellt material ISWC (International Standard Music Work 

Code - International Standard Musical Work Code) för musikaliska verk och 

ISRC (International Standard Recording Code - internationell standard kod 

ljud) för ljudinspelningar,  

e) register respektive kollektiva rättighetsförvaltare, nämligen 

insamlingsorganisationer som företräder upphovsmän, utövande, producenter 

fonogramframställare och producenter av audiovisuella inspelningar, 

f) i de andra stora sammanslutningar som företräder vissa kategorier av 

rättighetshavare 

g) listor över rättighetsinnehavare vars äganderätt eller statliga ärvt äganderätt 

staten föll, ledd av den statliga fonden för kultur i Tjeckien eller den statliga 

fonden för Foto (§ 26 par. 2) 

rubriker och annan information för att täcka arbetet.".   

 

CELEX: 32012L0028  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 fotnoter 

 

1) Rådets direktiv 91/250 / EHS av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.  

rådets direktiv 92/100 / EEG den 19 november 1992 om uthyrnings- och 

utlåningsrättigheter och vissa immateriella rättigheter knutna till upphovsrätt, med 

ändringar.  

rådets direktiv 93/83 / EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa 

bestämmelser om upphovsrätt och närstående satellitsändningar och vidaresändning via 

kabel rättigheter.  

rådets direktiv 93/98 / EEG 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för 

upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, med ändringar.  

Till Europaparlamentets och rådets 96/9 / EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för 

databaser.  

aspi://module='EU'&link='31991L0250%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='31992L0100%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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Till Europaparlamentets och rådets 2001/29 / EG 22 maj 2001 om harmonisering av vissa 

aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. 

Till Europaparlamentets och rådets 2001/84 / EG av den 27 september 2001 om 

upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av ett originalkonstverk.  

Till Europaparlamentets och rådets 2004/48 / EG av den 29 april 2004 om säkerställande 

av skyddet för immateriella rättigheter.  

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115 / EG av den 12 december 2006 om 

uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa immateriella rättigheter i samband 

med upphovsrätt (kodifierad version). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116 / EG av den 12 december 2006 om 

skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24 / EG av den 23 april 2009 om 

rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version). 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77 / EU av den 27 september 2011 om 

ändring av direktiv 2006/116 / EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa 

närstående rättigheter. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/28 / EU av den 25 oktober, om viss 

tillåten användning av anonyma verk. 

 

1a) § 116 civillagen.  

  

1b) Lag nr. 348/2005 saml., I radio och TV avgifter och om ändring av vissa lagar, ändrad.  

  

2) Lag nr. 239/1992 saml., På statliga fonden för kultur i Tjeckien.  

  

3) Lag nr. 496/2012 Coll., Om främjande av audiovisuella verk och bio och om ändring av 

vissa lagar (audiovisuella lagen).  

  

4) Lag nr. 257/2001 saml., På bibliotek och villkor för drift offentliga bibliotek och 

informationstjänster (bibliotekslagen), med ändringar.  

  

Lag nr. 122/2000 Coll., Om skydd för samlingar av museets natur och om ändring av vissa 

andra lagar, ändrad.  

  

Lag nr. 499/2004 Coll., Om arkiv och Records service och om ändring av vissa lagar, ändrad.  

  

Lag nr. 561/2004 saml., På förskola, grundskola, gymnasium, högre professionell och annan 

utbildning (skollagen), med ändringar.  

  

Lag nr. 111/1998 Coll., Om universitet och på ändringar och tillägg till andra rättsakter 

(universitetslagen), med ändringar.  

  

4a) § 14a stycke. 3 och 4 i lag nr. 106/1999 Coll., Om fri tillgång till information, ändrad 

genom nr. Act 61/2006 Coll.  

  

4c) Art. 4, punkt. 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om 

inrättandet av tullkodex för gemenskapen. 

  

4d) arbetslagstiftningen.  

  

aspi://module='EU'&link='32001L0029%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
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4e) § 66 para. 2 i handelslagen.  

  

5) Lag nr. 468/1991 saml., I radio och TV-sändningar, med ändringar.  

  

6) Lag nr. 71/1967 Coll., On administrativa förfaranden (förvaltningslagen lagen), ändrad 

genom nr. Act 29/2000 Coll.  

  

6a) Lag nr. 257/2001 Coll., Som ändras.  

  

6b) § 451 ff. Lag nr. 40/1964 Coll., Civillagen, med ändringar. 

  

7) § 2 mom. 1 punkt. b) regeringsdekret nr. 303/1995 saml., om minimilön, med ändringar. 

  

8) Lag nr. 143/2001 Coll., Om konkurrensskydd och om ändring av vissa lagar (lagen om 

skydd av konkurrens), ändrad.  

  

8a) § 2 mom. 2 i handelslagen.  

  

9) § 6 i lagen nr. 273/1993 Coll., På vissa villkor för produktion, distribution och arkivering 

av audiovisuella verk, ändring och komplettering av vissa lagar och vissa andra förordningar.  

  

10) Lag nr. 241/1992 Coll., Ändrad genom nr. Act 273/1993 Coll. 

§ 14 nr. Act 273/1993 Coll.  

  

11) Artikel 5. 4 Bernkonventionen av den 9 september 1886 avslutade i Paris den 4 maj 1896, 

reviderad i Berlin den 13 november 1908 avslutade i Bern den 20 mars 1914 och revideras i 

Rom den 2 juni 1928, i Bryssel den 26 juni 1948 i Stockholm den 14 juli 1967 och i Paris den 

24 juli 1971 (dekret nr. 133/1980 saml.).  

  

12) Lag nr. 269/1994 Coll., On kriminalregister, ändrad. 

 

13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. Av 386/2012 av den 19 april 

2012 Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och 

modeller) med uppgifter i samband med skyddet för immateriella rättigheter, inklusive 

montering av allmänheten och företrädare för den privata sektorn som ett europeiskt 

observations intrång i immateriella rättigheter. 

 

14) Lag nr. 483/1991 saml., På Czech Television, med ändringar. 

     Lag nr. 484/1991 saml., På tjeckiska Radio, med ändringar. 

 

 

 

Lag nr. 151/1997 saml., På egendom Värdering och ändring av vissa lagar 

(Property Värderings Act) 

 
§ 17 

 

Värdering av äganderätt som härrör från industriella äganderätt och rätt att 

underteckna produktions teknisk kunskap om vissa äganderätt i samband med 

upphovsrätt och databasrättigheter Maker 
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 (1) äganderätt, som ingår i den industriella práv16) och označení17) eller till följd av 

deras användning och produktion av teknisk och affärsmässig kunskap (know-how), 

äganderätt, som är innehållet i upphovsrätten närstående rättigheter, med undantag för 

rättigheter artister, äganderätt och skapa en databas, 17a) mäts avkastningsmetoden, som en 

summa av rabatterat framtida årliga nettoresultat som resulterar från användningen av dessa 

rättigheter från dagen för tilldelning. Diskon metod föreskrivs av reglering. 

  

 (2) Den årliga nettoresultatet fastställs med 

a) kontrakt för användning av rättigheter (t.ex. licensavtal) i kraft vid tidpunkten för 

värderingen, 

  

b) det faktum att förra kalenderår, med i de fem år som föregår året för tilldelning, om det inte 

kan fastställas enligt punkt a). 

  

 (3) Antalet år av användning 

a) bestäms från ett kontrakt, men som inte överstiger det belopp som avses i punkt b), c) eller 

d) 

  

b) skall vara fem år för immateriella rättigheter och produktion av teknisk och affärsmässig 

kunskap och tio år för rätten att logga in om du inte kan hitta det antal år som avses i punkt a) 

  

c) uppgår för respektive närstående rättigheter ett sådant antal år som återstår till slutet av 

femtioåriga varaktighet rättigheter varaktighet sådana rättigheter enligt upphovsrättslagen, om 

det är omöjligt att avgöra hur många år under a), och 

  

d) ger rätten till databas sådant antal år som återstår till slutet av de femton års duration av 

dessa rättigheter, om det är omöjligt att avgöra hur många år under a). 

  

 (4) Om det inte är rätt för olika skäl, inklusive det faktum att det inte användes, för att 

utvärdera enligt punkterna 1-3 eller om det pris bestäms enligt punkterna 1-3 drivet högre 

eller lägre än det vanliga priset, mätningen höger vid det vanliga priset. 

  

 (5) Fastighets upphovsrätt och äganderätt av artister som överlåtbara rättigheter som 

inte värderas. 

  

____________________  

  

16) t.ex. Lag nr. 132/1989 saml., Om skydd av nya växtsorter och djurraser, ändrad genom lag 

nr. 93/1996 Coll., Agera nr. 527/1990 saml., På uppfinningar och industriella formgivningar 

och rationaliseringsförslag ändrad genom nr. Act 519/1991 Coll., hälsoministeriet förordning 

nr. 331/1991 saml., om certifiering av nya sätt att förebygga, diagnostisera och behandla 

sjukdomar hos människor, lag nr. 529/1991 saml. om skydd för kretsmönster i 

halvledarprodukter, Lag nr. 478/1992 saml., på bruksmönster. 

  

17) t.ex. Lag nr. 159/1973 saml., Om skydd för ursprungsbeteckningar, lag nr. 137/1995 

saml., På varumärken, rättigheter som följer av ett varumärke enligt § 8 och följande i 

handelslagen. 
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17a) Lag nr. 121/2000 saml., Upphovsrätt, närstående rättigheter och om ändring av vissa 

lagar (Copyright Act). 

 


