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Rozeslána dne 21. června 2013

Cena Kč 90,–

O B S A H:
155. Zák o n, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
156. Z ák o n, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
157. Z ák o n, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
158. Z ák o n o Květnovém povstání českého lidu
159. Z ák o n , kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
160. Zák o n , kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
161. Z ák o n , kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
162. Z ák o n, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
163. Z ák o n, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
164. Zák o n o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
165. V y h l á šk a o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně
nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
166. Sd ěl en í Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
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ZÁ K ON
ze dne 14. května 2013,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona
č. 81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/
/2012 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 100 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ ; sazby odměn stanovené právními
předpisy a odměny pro jednotlivé způsoby užití jsou
vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty“.
2. V § 100a se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ , anebo pokud alespoň jednomu z příslušných
kolektivních správců doručil písemnou žádost o pověření společného zástupce podle § 101 odst. 11, a to po
dobu než bude tento zástupce pověřen“.
3. V § 101 odstavec 11 zní:

„(11) V případě, kdy uživatel předmětů ochrany
uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je poskytnutí
oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany,
k nimž takové právo kolektivně spravují alespoň dva
kolektivní správci, je takový uživatel oprávněn kteréhokoli z nich písemně požádat, aby příslušní kolektivní
správci pověřili uzavřením jediné smlouvy společného
zástupce podle § 97 odst. 5; kolektivní správce, jemuž
byla žádost o pověření společného zástupce doručena,
o této žádosti neprodleně vyrozumí všechny příslušné
kolektivní správce. Ustanovení věty první se použije
obdobně v případě uzavírání kolektivních smluv podle
odstavce 4 a v případě vymáhání nároku na náhradu
škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení tehdy,
nebyl-li takový nárok již žalobou uplatněn u soudu.
Pro pověření společného zástupce kolektivních správců
podle tohoto ustanovení platí, že se tím sleduje účelný
výkon kolektivní správy.“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.
Zeman v. r.
Nečas v. r.

