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Zásady 
 

postupu delegace České republiky na znovu svolané  
Diplomatické konferenci o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi 

 
 

1. Delegace na Konferenci podpoří harmonizaci práv výkonných umělců 
k jejich uměleckým výkonům v oblasti audiovize navrhovanou mezinárodní smlouvou 
Světové organizace duševního vlastnictví. Doplnění dosud chybějící ochrany těchto 
práv mezinárodně závazným právním instrumentem je naléhavé jak z hlediska 
ekonomického a kulturního rozvoje, tak se zřetelem na nové způsoby šíření děl, 
zvukových a zvukově obrazových záznamů moderními informačními technologiemi. 
 

2. Delegace na Konferenci bude prosazovat princip rovného přístupu k ochraně 
práv výkonných umělců v souvislosti s jejich uměleckými výkony zachycenými na 
zvukových záznamech a na zvukově obrazových záznamech. 
 

3. Delegace na Konferenci bude při jednání vycházet z  úrovně ochrany práv 
českých výkonných umělců zakotvené v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tato 
právní úprava byla zpracována již s přihlédnutím k legislativním záměrům Světové 
organizace duševního vlastnictví v této oblasti. 
 

4. Delegace na Konferenci bude v souladu s mandátem schváleným Valným 
shromážděním Světové organizace duševního vlastnictví v roce 2011 prosazovat 
přijetí: 
 

    - 19 článků (čl. 1 až 11 a 13 až 20) navržené smlouvy předběžně přijatých na 
Diplomatické konferenci v roce 2000 včetně společných prohlášení k článkům 2(b), 5, 
7, 8, 9, 13, 15 a 16, 
 

    - nového článku 12 navržené smlouvy ve znění dohodnutém konsensuálně    
na 22. zasedání Stálého výboru  pro autorské právo a práva s ním související, 
 

    - administrativních a závěrečných ustanovení navržené smlouvy ve znění 
schváleném Přípravným výborem, 
 

   - tří dalších společných prohlášení (k článkům 1, 2 a 15 navržené smlouvy)    
ve znění, které bude slučitelné s českým autorským zákonem. 
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5. Delegace na Konferenci bude flexibilní při projednávání uvažované 
doplňující klauzule uznávající význam rozvojové agendy do preambule smlouvy s tím, 
že touto klauzulí by v žádném případě nemělo dojít k jakémukoliv omezení 
navrženému rozsahu ochrany uměleckých výkonů v audiovizi. 
 

6. Pokud některá z navrhovaných ustanovení smlouvy nebo společných 
prohlášení  budou na Diplomatické konferenci doznávat změn, bude delegace reagovat 
přímo na místě v koordinaci s členskými státy Evropské unie a regionální skupiny 
CEBS (skupina států střední Evropy a pobaltských států). 
 


