Podnět číslo 20070122055600
1) Podnět č.j.

20070122055600

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět

vláda, předseda ing. M. Topolánek (ODS), poslanec, senátor , ministr kultury, ministr vnitra, ministr
spravedlnosti, ombudsman,

6) Co je třeba udělat

Upravit příslušné zákony tak, aby nedocházelo ke kriminalizaci spotřebitelů - bránit bezdůvodnému
obohacování autorů. Inovovat zejména autorský zákon tak, aby konzumentům autorského díla bylo
zajištěno:
1. Právo na volbu, přístup k informacím a kulturní rozmanitost – ochrana duševního vlastnictví by neměla
být jen o prosazování svých ekonomických zájmů, ale i o přístupu k informacím, znalostem a kultuře, v
celé její široké rozmanitosti
2. Právo na princip "technické neutrality" – ochranu a zachování spotřebitelských práv v digitálním
prostředí bez zneužívání možností technologií k jejich omezení
3. Právo na prospěch z technologických inovací bez zneužitelných překážek – zvláště za situace, kdy
obcházení mnohdy absurdních omezení (např. regionů u DVD) je trestné
4. Právo na interoperabilitu obsahu na různých zařízeních – bez omezení, že určitý obsah lze přehrát jen
na přehrávači určité značky
5. Právo na ochranu soukromí – bez získávání informací o uživateli a způsobu, jak dílo užívá 6. Právo
nebýt kriminalizován – odmítnout kriminalizaci jednotlivých spotřebitelů, úsilí státních úřadů i vlastníků
práv duševního vlastnictví by mělo být upřeno k odstranění kriminálních sítí narušujících práva
duševního vlastnictví za účelem dosažení zisku.
- Poznámka: např. téměř každý občan je někdy autorem a používá CD a DVD média na archivaci
pouze vlastních umělecké tvorby. Protože není členem spolku, který se prohlásil kolektivním
správcem autorských práv tak vlastně za vytvoření svého díla (částí ceny, kterou zaplatil za
nosiče a přehrávače) platí někomu jinému.
Klíčová slova: grunt, OSA, Ochranný svaz autorský, autorské poplatky,šmejdi

7) Autor podnětu

Zdroj: http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=805429 ;
http://www.spotrebitele.info/clanek.shtml?x=2339472

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20070122055600

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
29. 01. 2019
V roce 2016 překročilo celkové inkaso OSA 1 miliardu Kč. „Reprodukovaná hudba ve veřejných
prostorách“ přinesla OSe celkem 233,6 milionů !
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 01. 2019
Ústavní soud konstatoval, že v případech, kdy hudba nemá žádnou souvislost se zaměřením provozovny,
nemusí provozovatel platit autorské poplatky.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
10. 01. 2018
Výběr autorských poplatků se zjednodušil. Za všechny svazy umělců bude nově uzavírat smlouvy jen
Ochranný svaz autorský.
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
22. 02. 2017
Při projednávání novelizace zákona o autorských poplatcích a dikui k článku o této události se vyskytly
dotazy:
Provozovatel lokálu zaplatí OSE 5 tis. Kč za rok, přestože v televizi pouští jen sport za jehož příjem platí
koncesionářské poplatky?
Proč má host restaurace (v ceně piva) platit za to, že kouká na televizi, když už za možnost příjmu zaplatil
koncesionářský poplatek ČT?
OSA vybírá poplatky za každý čistý list do kopírky a kažeé nové CD?
OSA je jediný obor, kde není nutné prokázat, jaká mu vznikla škoda?
Dočkáme se doby, kdy za každé spláchnutí WC budeme odvádět poplatky jeho autorovi?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:

10. 08. 2016
Poplatky za autorská hudební práva budou zvýšeny o 50%?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
06. 01. 2016
Senátoři navrhli zrušení absurdních poplatků za veřejnou produkci lidových písní nezámého autora.
Ohlásil:
22. 10. 2015
Za produkci folklorních písní, jejichž autor je neznámý, se možná (konečně) nebudou muset platit
autorské poplatky?
Ohlásil:
12. 09. 2015
Folklorní kapely a soubory možná nebudou muset platit autorské poplatky za produkci lidových písní,
jejichž autor je neznámý?
Ohlásil:
23. 06. 2015
Bez svolení architekta stavby nebude povoleno zveřejnit třeba fotografii vysílače na Ještědu na
Facebooku nebo na Wikipedii.? PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 06. 2012
Novela autorského zákona dovoluje správcům vybírat poplatky za "osiřelá" díla neznámých autorů.
Ohlásil:
14. 11. 2011
OSA hodlá vybírat poplatky za každé autorádio ve služebním vozidle
PODROBNOSTI
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

