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Abstrakt 
 
Tato studie se zabývá proveditelností v otázce zavedení paušálního zpoplatnění 
obsahu ve prospěch nositelů práv, které by spotřebitelům umožnilo legální sdílení 
souborů v síti P2P, a činí tak z politického a ekonomického hlediska. Za tímto 
účelem studie provádí analýzu vývoje trhů s hudbou a produkty a službami 
audiovizuální zábavy v posledních deseti letech a poskytuje informace o trendech 
v oblasti on-line pirátství. Představuje klíčové cíle přístupu, který se vydává cestou 
paušálně zpoplatněného obsahu, a dále předkládá alternativní scénáře. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

ARPU Průměrný výnos na jednoho uživatele 

AV Audiovizuální odvětví 

BT Společnost British Telecom 

CRM Kolektivní správa práv 

CRMO Organizace pro kolektivní správu práv 

DDL Přímé stahování 

DRM Správa digitálních práv 

DTT Pozemní digitální vysílání 

EU Evropská unie 

FTP Protokol pro přenos souborů 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet (Vysoký úřad pro šíření děl a ochranu práv na 

internetu) 

IPAP Poskytovatel adresy internetového protokolu 

IPRED Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví 

IP TV  Televize přes internetový protokol 

ISP Poskytovatel internetových služeb 

LP Dlouhohrající deska 

MG  Minimální záruční doba 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale (Mezinárodní 

hudební veletrh) 

NMPA National Music Publishers’ Association (Sdružení národních hudebních 

vydavatelů) 

P2P Peer to Peer, architektura počítačových sítí typu klient-klient 
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PC Osobní počítač 

PSB Veřejnoprávní vysílací organizace 

ROI  Návratnost investic 

VOD  Video na vyžádání 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique (Spolek 

autorů, skladatelů a vydavatelů hudby) 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Švédská společnost 

pro výkon autorských práv) 

SVOD  Předplacené video na vyžádání 

TRIPs Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

TVoIP Televize přes internetový protokol 

UGC Obsah vytvářený uživateli 

VHS Domácí videosystém 

WTC Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském

WIPO Světová organizace duševního vlastnictví 

WPPT Smlouva světové organizace duševního vlastnictví o výkonech 

výkonných umělců a o zvukových záznamech 

WTO Světová obchodní organizace 
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SHRNUTÍ 

Tato studie je reakcí na výslovné přání Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského 
parlamentu být informován o tom, jak by paušální zpoplatnění obsahu mohlo, a to jak 
z politického, tak ekonomického hlediska, být uplatněno v praxi v prostředí sdílení souborů. 

Tato studie předkládá informace a analýzu k následujícím tématům: vývoj trhů s hudbou 
a produkty a službami audiovizuální zábavy v posledních deseti letech; fenomén on-line 
pirátství a s ním spojené trendy; klíčové cíle přístupu paušálně zpoplatněného obsahu; 
systém paušálně zpoplatněného obsahu a alternativní scénáře pro jeho uplatnění. 

Systém paušálně zpoplatněného obsahu je pro nositele práv příležitostí, jak umožnit 
spotřebitelům legální sdílení souborů v síti P2P, ke kterému by docházelo v rámci rozšířené 
kolektivní správy u činností, na něž se nevztahují transakční dohody. Systém paušálního 
zpoplatnění obsahu omezený pouze na to, co je naprosto nezbytné pro stahování obsahu ze 
sítě P2P (tj. právo na rozmnožování a velmi omezené právo na zpřístupnění1), spravovaný 
poskytovateli internetových služeb (ISP) a redistribuovaný celoevropskou organizací pro 
kolektivní správu práv zřízenou za tímto účelem by mohl být vhodným řešením pro 
vytváření hodnoty na legálním trhu a pro snížení přitažlivosti i rozsahu pirátství. 

Celkový pohled na hudební odvětví 

Autorské právo se od svého počátku neustále snaží o udržení tempa s technologickými 
změnami. Systémy poplatků za soukromé rozmnožování v Evropě byly rozšířeny tak, aby 
zahrnovaly velkou část činností spojených s rozmnožováním a zohledňovaly ukládací 
kapacitu spotřebitelů. 
Hudební odvětví je složitým odvětvím, které zahrnuje celou řadu různých, a přesto spolu 
souvisejících oblastí. Tyto oblasti zahrnují živá přestavení, nahrávky, vysílání a další formy 
toho, co se tradičně nazývá druhotným užitím. 
Autorské právo stanoví základní právní a ekonomický rámec, uvnitř něhož hudební odvětví 
funguje.Nositelům práv uděluje výlučná práva kontrolovat některé formy užití jejich děl. 
Existují-li tato výlučná práva, představuje provedení úkonu v rámci tohoto práva bez 
svolení nositelů práv porušení, které je trestné jakožto občanskoprávní delikt nebo jakožto 
trestný čin či obojí. 

Celkový pohled na filmové a audiovizuální odvětví 

Na rozdíl od hudby audiovizuální a filmové odvětví v posledních dvaceti letech prosperuje 
a soustavně roste, je závislé pouze na historických událostech. 

Evropský film vstoupil na tento trh s novými způsoby distribuce a novými strukturami 
financování. Financování bylo navýšeno prostřednictvím veřejných financí, což ukazuje 
značný počet programů státní pomoci (na evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni) všech druhů a dále zvláštních fondů (režimy daňových úlev, kapitálové fondy, 
programy a další). 
Co se týče distribuce audiovizuálního obsahu, hodnotový řetězec začíná produkcí obsahu 
nebo získáním práv a pokračuje prodejem veřejnosti. 

 

                                                 
1  Právo na zpřístupnění jiných předmětů ochrany veřejnosti uvedené v čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práv a práv 
s ním souvisejících v informační společnosti by mělo být chápáno tak, že zahrnuje veškeré úkony 
zpřístupňování takových předmětů ochrany veřejnosti nepřítomné v místě, ze kterého úkon zpřístupňování 
vychází, a že nezahrnuje žádné jiné úkony. 
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Marketing audiovizuálních a filmových programů vyžaduje vytvoření smluvních 
a ekonomických vztahů mezi různými druhy aktérů, které lze rozdělit do šesti zvláštních 
kategorií: nositelé práv a poskytovatelé obsahu, agregátoři obsahu, provozovatelé 
platforem a služeb VoD, distributoři služeb platforem, výrobci spotřební elektroniky 
a koncoví uživatelé (spotřebitelé). 
Distribuce prostřednictvím digitálních sítí narušila tuto linearitu a všichni aktéři nyní mohou 
využít přímého přístupu k veřejnosti (včetně samotných umělců). 

Ačkoli digitální distribuce umožňuje snadnější šíření obsahu ve prospěch spotřebitele (teorie 
dlouhého chvostu), je stále složité přeměnit ji v současnosti na prodeje (dokonce i nad 
rámec dopadu nelegální distribuce). 

Rozvoj pirátství: dopady a nejnovější trendy 
Fyzické pirátství paradoxně na mnoha trzích upadá, a to kvůli rostoucímu výskytu on-line 
pirátství: spotřebitelé již nemusí platit za žádný fyzický produkt, jestliže mohou to, co 
hledají, najít bezplatně na internetu. 
Reakce odvětví zvukových nahrávek na vzrůstající on-line pirátství zahrnuje mnoho úrovní: 
od posílených právních předpisů po technologie vhodné pro správu jeho práv u nahrávek, 
které produkuje. Tyto technologie zahrnují technologii pro správu digitálních práv (DRM) 
a jiné formy technologie spojené se systémy pro správu práv, jako jsou technologie otisků 
prstů a vodotisku. 
V audiovizuálním odvětví je většina nových způsobů pro získání obsahu použita 
k nepovoleným účelům. Škála možností nepovoleného užití, které umožnila digitální 
revoluce v otázce distribuce tvůrčího obsahu – více než jakýkoli jiný argument – vysvětluje, 
proč je složité přisoudit dramatický pokles v příjmech jednomu či omezenému počtu 
faktorů. 
V posledních deseti letech byl vypracován nespočet studií, jež se zabývají povahou 
a dopadem on-line pirátství. Takové studie jsou příliš často pouhými případy 
shromažďování důkazů na základě již stanovené politiky. Jedinými jistými údaji je to, že 
příjmy odvětví zvukových nahrávek klesají a že slábnou či klesají prodeje datových nosičů 
DVD. Další jistou věcí je, že využívání sítí typu peer-to-peer2, stránek pro přímé stahování 
atd., je rozsáhlé a roste, to zahrnuje i vysoký podíl uživatelů internetu, a že internet je 
využíván k přístupu k obsahu chráněnému autorským právem bez jakékoli odměny pro 
nositele práv. 

Ale koexistence těchto údajů nutně nepředstavuje nezvratný důkaz příčinné souvislosti. 

Po bližším rozboru podrobností se představa o „on-line pirátovi“ stává velmi nejasnou 
a celkové, souhrnné počty začínají ztrácet na své důležitosti. Ve filmovém a hudebním 
odvětví je nicméně významné rozlišovat dvě hlavní kategorie pirátů: piráti, kteří jsou 
víceméně organizovaní, aby tak vydělali peníze prostřednictvím podpory a/nebo 
umožňování distribuce nepovolených kopií za účelem zisku, a ostatní piráti, kteří 
z nelegálních webových stránek (hudebních a filmových) stahují hudební nahrávky a/nebo 
filmy a seriály pro osobní spotřebu. 
 

 
                                                 
2  Sítě P2P (peer to peer), které jsou někdy nazývané jako „fóra“ nebo „sociální sítě“, jsou specializované webové 

stránky fungující jako virtuální „klub“, kde spolu jeho členové mohou komunikovat v reálném čase a vyměňovat 
si zprávy. Mnoho z těchto sítí je místy, kde si jednotliví spotřebitelé vyměňují chráněná díla, hudbu, filmy nebo 
úryvky z filmů, knih či článků v elektronickém formátu; takové kluby mohou mít tisíce členů: nejznámější je 
pravděpodobně Facebook, který má miliony členů po celém světě. Takové sítě často nabízí uspořádaný seznam 
děl, která lze nalézt při otevření příslušných zpráv členů. 
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Hlavní právní opatření a mechanismy proti pirátství 

Různé vlády zaujaly mnoho různých legislativních přístupů, aby se tak vypořádaly s on-line 
pirátstvím. 

Nositelé práv úspěšně lobbovali za zavedení pravidla „třikrát a dost“ v několika jurisdikcích 
po celém světě: Tchaj-wan, Francie (zákon Hadopi), Spojené království (zákon o digitální 
ekonomice, 2010), Jižní Korea a Nový Zéland. 
Využívají se i jiné legislativní cesty, např. v Itálii vláda kriminalizovala porušení autorského 
práva, k němuž dojde zpřístupněním chráněných děl na počítačových sítích bez povolení 
(decreto Urbani), a ve Španělsku (zákon Sinde) se zaměřují spíše na zprostředkovatele než 
na uživatele. 

Jelikož byla většina těchto opatření zavedena nedávno, je stále příliš předčasné vyvozovat 
závěry, zda je jeden přístup lepší než druhý. 

Klíčové úvahy ohledně paušálně zpoplatněného obsahu 

Digitální svět jak v audiovizuálním, tak hudebním odvětví charakterizuje široká škála 
zainteresovaných stran. Rozmanitost možných způsobů distribuce výrazně zvýšila počet 
zainteresovaných stran – od tvůrců po agregátory. Současně také poskytovatelé 
telekomunikačních služeb a v poslední době i výrobci zařízení, kteří jsou zapojeni do této 
otázky díky tzv. inteligentním televizorům, rozvíjí strategie pro zapojení do trhu a pronikání 
na trh. Pokud hraje obsah větší roli než kdy jindy, produkce, distribuce a kontrola sbírek 
povede k tomu, že tradiční hodnotový řetězec se přizpůsobí novým aktérům, kteří si 
konkurují ve sdílení hodnoty. Tradiční organizaci užívání hrozí zhroucení, a to kvůli příchodu 
vysokorychlostního širokopásmového připojení, digitálního věku a digitální distribuce či 
distribuce prostřednictvím všech možných podpor a prostředků. Spotřebitelé, kteří se 
nacházejí na vrcholu mezi těmito tradičními zainteresovanými stranami, v současnosti 
prostřednictvím tzv. fandovského překladu (fansubbing), sítí P2P, výměn na sociálních 
sítích a streamovaného vysílání ovlivňují strategie užívání v každé kategorii práv, 
distribučních oken a území. 
Ekonomický dopad digitalizace a internetu na vytváření hodnoty není v hudebním 
a audiovizuálním odvětví totožný: důsledky a účinky, pokud jde o strukturu a organizaci 
trhu, se mezi těmito odvětvími liší. 
V důsledku toho musí zavedení jakéhokoli systému pro paušální zpoplatnění obsahu 
zohlednit různé zájmy. 

Paušální zpoplatnění obsahu a další scénáře 

Ekonomickým cílem systému paušálního zpoplatnění obsahu je zajistit na trhu tzv. efekt 
přelévání, aby bylo možné přesvědčit nositele práv o užitečnosti tohoto systému. Z tohoto 
hlediska by systém, který by danému odvětví přinesl příjmový tok, jenž by byl přibližně 
stejný, jaký na dnešním trhu zajišťuje VoD a soukromé rozmnožování (např. 56 milionů 
EUR a 28 milionů EUR v témže pořadí na francouzském trhu), posílil jeho důvěryhodnost, 
protože by doplňoval prémiové nabídky, jež jsou pro ekonomiku tohoto odvětví zásadní. 
Sociálním a politickým cílem je poskytnout uživatelům internetu příležitost zůstat při 
soukromém stahování a sdílení souborů v síti P2P v mezích zákona a stejně tak naklonit si 
co nejvíce uživatelů. Systém paušálního zpoplatnění obsahu by tedy legitimizoval sítě P2P 
především prostřednictvím legálně nabytých děl. 
Stanovení ceny pro systém paušálního zpoplatnění obsahu musí splňovat tři podmínky: 
mělo by podporovat sdílení souborů v síti P2P a zároveň omezovat pirátství; musí 
představovat rozšíření legálních nabídek; musí se těšit spolupráci ze strany poskytovatelů 
internetových služeb. 
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Obdobně musí používaný cenový mechanismus vyhovovat několika kritériím a vyhnout se 
několika dobře známým nástrahám: musí stanovit správnou cenu a přitom neopominout 
představu o očekávané ceně, neodříznout se od řetězce vybírání příjmů (poskytovatelé 
internetových a síťových služeb mají klíčovou úlohu). 
Studie tedy ve své kapitole 4.1.1. představuje případné účinky cenové politiky paušálně 
zpoplatněného obsahu u audiovizuálních a filmových děl: nízký předpoklad činí 2 EUR, 
vysoký předpoklad činí 6 EUR a předpoklad ve středním pásmu se přibližuje ceně 5 EUR se 
symbolickou částkou 4,99 EUR. 
Jednou otázkou je stanovení cen v systému paušálního zpoplatnění obsahu a dopad na 
obchodní modely. Druhou otázkou je míra migrace spotřebitelů, aby bylo možné stanovit 
výhled pro vytváření či ztrátu celkové hodnoty. 
Podle předpokladu, který je rozpracovaný a představený v kapitole 4.1 studie, by paušální 
zpoplatnění obsahu částkou 4,99 EUR, které by přineslo větší zisk, mělo největší šanci na 
úspěch. Bylo by tomu tak zejména v případě, pokud by byla nabídka spojena s možností 
spotřebitele využít tento paušálně zpoplatněný obsah, aby mohl každý měsíc provádět 
výměny velkého objemu obsahu, jak navrhuje tato studie, což je výhoda, která zjevně není 
dostupná v rámci žádné stávající nabídky bez ohledu na sazbu. Podle našeho názoru by 
taková možnost rozhodně měla tvořit součást všech obchodních nabídek, pokud jde 
o stahování, protože to je nyní běžnou praxí mezi všemi spotřebiteli, kteří jsou zvyklí sdílet 
obsah dostupný na internetu. Uživatel by si mohl měsíčně dokoupit tranše v hodnotě 1 EUR 
a 2 EUR, pokud překročí kapacitu stahování dohodnutou v rámci základního předplatného 
(bez ohledu na počet titulů). 
Systém paušálního zpoplatnění kultury by měl přinejmenším naplňovat dva významné 
společenské cíle: 

 zaručovat spravedlivou odměnu autorům a tvůrčí komunitě a respektovat poctivý 
distribuční postup; 

 zajišťovat bezpečné prostředí pro uživatele. 

Zdá se, že zde neexistuje jednoduše dosažitelná situace výhodná pro všechny, dokonce ani 
řešení, kde by byla „námaha“ vyměřena všem stejně. 
Téměř všechna navrhovaná řešení (od dobrovolné kolektivní správy po povinnou kolektivní 
správu a rozšířenou kolektivní správu) předpokládají určitou formu organizace kolektivní 
nebo společné správy, která by vybírala příjmy a přerozdělovala je. 

Věrohodné scénáře, které vyřeší otázku sdílení souborů 

Existují dva možné scénáře: buď scénář současného stavu (vše zůstane tak, jak je, plus 
protipirátské zákony), nebo je zde scénář paušálně zpoplatněného obsahu se dvěma 
možnostmi: zavést obecný systém paušálně zpoplatněného obsahu, který by představoval 
nový legální obchodní model, nebo omezený systém paušálně zpoplatněného obsahu. 
Z různých důvodů, které jsou vysvětleny v této studii, obecný systém paušálně 
zpoplatněného obsahu představuje pro mnoho aktérů nepřijatelné řešení3. Omezený 
systém paušálně zpoplatněného obsahu by mohl být ve zvláštním politickém a provozním 
rámci proveditelným řešením. 
Kolektivní správa je nevyhnutelným nástrojem, pokud bude systém paušálního zpoplatnění 
obsahu zamýšlen pro nekomerční on-line užití děl nezávisle na oblast působnosti takového 
systému. 

Systém založený na tom, čeho bylo úspěšně dosaženo prostřednictvím směrnice 
o družicovém vysílání a kabelovém přenosu4, by mohl být použit v oblasti sdílení souborů 

                                                 
3  Viz část 3 studie a kapitola 4.3. 
4  Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva 

a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
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v síti P2P. Směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu nevytvořila nové výjimky 
či omezení; nestanovila povinnou správu. Výkon výlučných práv omezila na organizace pro 
kolektivní správu práv. Z těchto důvodů si zachovává slučitelnost s mezinárodními 
smlouvami. Pokud jde o sdílení souborů v síti P2P, výlučná práva k povolení stahování 
a sdílení souborů jsou v rámci velmi specifických podmínek a limitů svěřena organizacím 
pro kolektivní správu práv, dochází k tomu ze strany nositelů těchto práv. 

Závěry: co je třeba zohlednit, aby bylo možné docílit systému paušálního 
zpoplatnění obsahu? 
Aby bylo možné zavést vhodná veřejná opatření a vhodnou politiku v hudebním 
a audiovizuální a filmovém odvětví je důležité mít na paměti hlavní cíle navrhované politiky 
a různé kroky, které musí následovat, aby se tak zajistilo, že všechna rozhodnutí a nástroje 
a také opatření a chronologie logicky směřují k danému cíli. 

Je nezbytné zajistit ochranu koncovým uživatelům, musí jim být totiž umožněno, aby jasně 
pochopili, které úkony jsou právně povolené a které nikoli, dále je nezbytné usnadnit 
přístup k síti P2P a k sociálním sítím, pokud jsou tyto činnosti i nadále nekomerční a nejsou 
předmětem transakčních dohod. 

Rozšířená kolektivní správa nebo výkon práv by měly být prosazovány tam, kde existují 
příležitosti pro dobrovolnou správu a nositelé práv tyto příležitosti nevyužívají (nebo 
nemohou využívat) samostatně. Cílem je rozšířit legální trh na úkor pirátství. 
Systém paušálního zpoplatnění obsahu by měl být omezen na stahování a určité formy 
nahrávání (zpřístupňování), aby byl umožněn přístup k sítím P2P (kdy protokol obvykle 
vyžaduje určitou formu nahrávání během stahování). Systém umožní globální sdílení děl 
vlastní digitální sbírky koncového uživatele a omezí všechny formy sdílení, tedy přes sítě 
P2P, sociální sítě, webové úschovny atd., na privátní okruh přátel a rodiny. Například 
rozšířená správa práva na zpřístupnění5 by mohla být omezena na 50 nejlepších přátel, což 
znamená, že nabídka sítě P2P nebo nabídka DDL (s nabídkou nového obsahu) by měla být 
umožněna pouze v rámci jednoho sociálního okruhu (možná prostřednictvím sociální sítě). 
Systém paušálního zpoplatnění obsahu bude vyžadovat, aby byla omezena kapacita 
ukládacích systémů používaných v rámci autorizovaných sítí a aby bylo omezeno množství 
sdílených souborů bez ohledu na používané protokoly či aplikace. 

Poskytovatelé internetových služeb (ISP) budou mít povinnost informovat své předplatitele 
v případě, že množství sdílených souborů překročí povolený rozsah, a pak zablokovat 
nadměrné sdílení, což již dělají v rámci současných předplatitelských balíčků, které se 
vztahují na internet a mobilní telefony. 

Mělo by být posíleno omezené, netržní postavení sítě s paušálně zpoplatněným obsahem 
a síť by měla být jasně oddělena od jakýchkoli komerčních sítí. Případní koncoví uživatelé 
by měli být jasně informováni o rozsahu činností, které jsou povolené v rámci sítě 
s paušálně zpoplatněným obsahem. Používané termíny by měly být standardizovány na 
evropské úrovni a podle kategorie díla (a proto by neměly podléhat přístupu „jedno dílo, 
jeden poskytovatel licence“ nebo by neměly být vymezeny podle licencovaného území či 
místa podnikání držitele licence a/nebo poskytovatele licence). 

42 klíčových faktorů pro úspěch, pokud jde o proveditelnost paušálně 
zpoplatněného obsahu 

Cíle: 

1. Pokud spotřebitelé dali najevo, že upřednostňují užívání obsahu zvláštním způsobem, 
a existují způsoby, jejichž prostřednictvím lze takové užívání povolit na základě, jenž je 
komerčně realizovatelný, mělo by se očekávat, že nositelé práv tak učiní. 

                                                                                                                                                            
 
5 Viz pozn. pod čarou č. 1. 
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2. Umělcům/tvůrcům a dalším nositelům práv, včetně producentů, musí být zajištěna 
možnost odměny, a to na základě dobrovolného výkonu jejich výlučných práv (za 
podmínky, že platí bod 1 výše). 

3. Zajistit a udržovat spravedlivou rovnováhu mezi jednotlivými základními právy 
chráněnými právním řádem Společenství6. 

 

Právní základ: 

4. Nezavádět nové výjimky a omezení v oblasti autorského práva, protože vyžadují 
významné změny ve stávajících normách a právních předpisech (ne všechny by byly 
snadno slučitelné se stávajícími mezinárodními nástroji, a proto by jejich zavedení 
mohlo trvat celkem dlouhou dobu). 

5. Je-li to vhodné, upřednostňovat při výkonu práv rozšířenou kolektivní správu 
(umožňující snadnější přístup ke kompletním repertoárům), ale bez jakéhokoli oslabení 
výlučných práv. Ukazuje-li se, že dobrovolná správa funguje, pak by nemělo docházet 
ke stanovování povinné kolektivní správy; existují-li příležitosti k dobrovolné správě, 
které nejsou nositeli práv využívány, měly by být zavedeny mechanismy, které umožní 
využití této příležitosti jinými způsoby, což využila např. směrnice o družicovém vysílání 
a kabelovém přenosu7. 

6. Práva, která jsou zde brána v úvahu, by měla být vykonávána pouze prostřednictvím 
organizace pro kolektivní správu práv. Pokud nositel práv nesvěřil správu svých práv 
organizaci pro kolektivní správu, mělo by se mít za to, že organizace pro kolektivní 
správu, která spravuje práva stejné kategorie, je nositelem práv oprávněna spravovat 
jeho práva. Pokud spravuje práva té kategorie více než jedna organizace pro kolektivní 
správu, může se nositel práv svobodně rozhodnout, která společnost je oprávněna 
spravovat jeho práva. Nositel práv podle tohoto odstavce má stejná práva a stejné 
povinnosti vyplývající ze smlouvy mezi držiteli licence (koncovými uživateli) a organizací 
pro kolektivní správu práv, která je považována za oprávněnou spravovat jeho práva, 
jako nositelé práv, kteří správou svých práv organizaci pro kolektivní správu pověřili. 
Nositel práv se může dožadovat veškerých nároků v rámci stanoveného období. 

7. Pokud nositel práv povolí původní přenos díla, jeho reprezentaci nebo zpřístupnění 
v Evropské unii, má se za to, že se rozhodl, že výkon jeho práv ve vztahu 
k nekomerčnímu sdílení uvažovaných práv není uskutečňován na individuálním základě, 
ale v souladu s výše uvedenými ustanoveními, která se vztahují na kolektivní správu. 

8. Bez ohledu na výše uvedené mohou nositelé práv odstoupit od kolektivní správy, pokud 
zajistí správu práv pro zvláštní účely současně s tím, že příslušná organizace pro 
kolektivní správu se vzdá správy těchto práv. 

9. V případě, že není dosaženo dohody, je nutné zajistit mediaci. 

Proveditelnost: 

10. Měla by být zajištěna možnost rozhodnout se k neúčasti v kolektivní správě, i když 
pobídky k jejímu využívání přetrvávají: jedná se o ztrátu přístupu k částkám, jež jsou 
přerozdělovány, náklady na přímou správu práv a náklady na přímé vymáhání. 

11. Otázku týkající se okna využívání je nutné řešit opatrně. K primárnímu dopadu pirátství 
dochází během prvních dvou měsíců po vydání díla. Nositelé práv zároveň musí mít čas, 
aby mohli využít svá práva s cílem zajistit si co nejlepší návratnost investice. 

                                                 
6  Jak je uvedeno v rozhodnutí Soudního dvora ve věci C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) 

v. Telefónica de España SA (Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná rozhodnutím Juzgado de lo 
Mercantil nº 5 de Madrid). 

7  Viz článek 9 směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících 
se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu. 
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12. Kolektivní správa by neměla být využívána během počátečního období po vydání díla, 
ideálně tedy po dobu čtyř měsíců (dva měsíce představují příliš krátké období). Toto 
embargo by mohlo být prodlouženo maximálně až na šest měsíců – možná dokonce na 
dvanáct měsíců u audiovizuálních děl. Kratší období by byla mnohem přijatelnější pro 
spotřebitele, zatímco delší období by mohla být kontraproduktivní. Přesná délka tohoto 
období by měla být stanovena po řádné konzultaci s nositeli práv, což je zásadní pro 
filmovou a hudební branži. Mělo by to rovněž za následek vytvoření zvláštního 
výhradního okna využívání pro nové obchodní služby. Potíže, které nositelům práv 
vyvstávají v případě kratšího období výlučného práva, lze snadno pochopit, ale je nutné 
dosáhnout rovnováhy mezi chováním a očekáváními spotřebitelů. 

13. Rozšířená kolektivní správa v oblasti sdílení souborů v síti P2P zahrnuje právo na 
sdělování děl veřejnosti / právo na zpřístupnění8 spojené se stahováním. Měla by se 
vztahovat rovněž na úkony omezeného nahrávání související se sdílením práv na 
omezené nahrávání, ale nikoli na nahrávání děl pro účely uchování ve webových 
úschovnách nebo umisťování obsahu na sítě P2P jiným způsobem. Tyto posledně 
uvedené činnosti by měly být licencovány pouze na základě běžných obchodních 
podmínek – přinejmenším v případě nově vydaných děl. 

14. Práva a povinnosti uživatelů by měla být jasná a soudržná. 

15. Zprostředkovatelé internetu (ISP) by nemuseli být poskytovateli licence ve vztahu ke 
svým koncovým uživatelům, ale budou licence koncovým uživatelům nabízet a vybírat 
paušální poplatky za obsah jménem skutečného poskytovatele licence, kterým bude 
vybraná organizace pro kolektivní správu práv. 

16. Bude potřebná určitá forma spolupráce v otázce vymáhání ze strany poskytovatelů 
internetových služeb a dalších zprostředkovatelů internetu. Neměla by existovat 
a nemůže zde existovat žádná obecná povinnost monitorovat obsah. Pro ohlášení 
neregulérní činnosti by mohly být postačující běžné nástroje pro řízení provozu sítě 
a ustanovení o bezpečném prostředí se musí samozřejmě vázat na náležitou reakci, 
k níž dojde, je-li nahlášeno porušení (např. zejména u nedávno vydaných děl). 

Specifičnost: 

17. Nabídka předplatného, pokud jde o paušálně zpoplatněný obsah, bude prodávána 
jednotlivým koncovým uživatelům poskytovateli internetových služeb. 

18. Sdílení by mělo být omezeno na privátní okruh „přátel a rodiny“. Např. licence týkající 
se práva na sdělování děl veřejnosti / práva na zpřístupnění9 (s výjimkou velmi 
krátkých úryvků) bude omezena na 50 přátel (dostatečně vysoký, ale omezený počet), 
což znamená, že povolená nabídka sítě P2P či nabídka DDL by mohla být umožněna 
pouze v rámci zvláštních sociálních sítí. 

19. Omezený systém paušálně zpoplatněného obsahu umožní spotřebitelům sdílet díla 
v sítích P2P stejným způsobem, jako bylo v rodinném kruhu umožněno soukromé 
rozmnožování nosičů VHS. 

20. Stahování musí být uskutečňováno pouze z plně autorizovaných stránek webových 
úschoven, které používají legální zdroje. Pro správné řízení systému musí být všechna 
umělecká díla označena tagy (nebo jinak oficiálně identifikována). 

21. Pro posílení tohoto mechanismu by měla být vytvořena standardní „pravidla zapojení“ 
a tato pravidla by měla být prezentována na jednotlivých webových stránkách. Měla by 
tak učinit organizace pro kolektivní správu práv (CRMO) s podporou nositelů práv. Měly 
by to schválit také platformy pro VoD a SVoD a služby catch-up TV, které radí 
spotřebitelům ohledně jejich možností, pokud hodlají přijmout licencovanou nabídku, 
čímž by byla zároveň zdůrazněna rizika vyplývající z účasti na nepovolených činnostech 
v sítích P2P. 

                                                 
8  Viz pozn. pod čarou č. 1. 
9  Viz pozn. pod čarou č. 1. 
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22. Z praktických důvodů by licence měla být zpoplatněna paušálně, i když to je 
nespravedlivé s ohledem na uživatele, kteří využívají sdílení často, a ty, kteří tak činí 
občas. Výše sazby by se nezvyšovala a poskytovatelé internetových služeb by neměli 
mít povinnost monitorovat stažený a nahraný obsah. 

23. Rozdíly v chování spotřebitelů a stejně tak v hodnotových řetězcích dávají podnět 
k tomu, že je třeba uvážit různé systémy paušálně zpoplatněného obsahu pro hudební 
a audiovizuální díla. Vzhledem ke složitosti daných řídicích procesů, riziku 
nedorozumění, zlým úmyslům některých kategorií zainteresovaných stran i spotřebitelů 
se ale doporučuje pouze jeden omezený systém paušálního zpoplatnění obsahu 
vztahující se na hudební a audiovizuální odvětví. 

24. Spotřebitelé dobrovolně uhradí poskytovateli internetových služeb licenci na soukromé 
užívání, tato licence bude jasně popsána v obchodních podmínkách poskytovatele. 
Poskytovatelům internetových služeb by to nemělo bránit ve stanovení všezahrnující 
politiky určené pro 100 % jejich soukromých zákazníků (pravděpodobně i s lepší 
sazbou). 

Vymahatelnost: 

25. Stále zde bude potřeba prosazovat počáteční období výlučného práva, zejména na 
straně nahrávání souborů. Ale pozornost by měla být zaměřena hlavně na uživatele, 
kteří nahrávají soubory, než na uživatele, kteří je stahují. 

26. Omezené, netržní postavení tohoto řešení by mělo být posíleno a všechny nepřímé 
tržně založené činnosti by měly být zakázány (viz případ serveru Pirate Bay) a stíhány 
(na základě porušení autorského práva). Napomohlo by to k omezení použitelnosti 
stránek, které nemají licenci. 

Správa: 

27. Transparentnost v oblasti správy je zásadní, a to jak v zájmu nositelů práv, tak v zájmu 
spotřebitelů. 

28. Organizace, které disponují rozsáhlými katalogy, by měly mít možnost prezentovat 
a podporovat tento systém převedením práv jejich členů na vybranou CRMO. 

29. Paušální poplatek za obsah bude vybírán poskytovateli internetových služeb a (po 
odečtení provize – což bude předmětem diskuse – za úkony spojené s tímto výběrem) 
bude odevzdán CRMO. 

30. Stanovení základu pro rozdělení příjmů nositelům práv je složitou záležitostí a mělo by 
být projednáno se zainteresovanými stranami, aby mohly dosáhnout konsensu. 

31. V novém průzkumu je nutné zaměřit se na otázky týkající se výměry s cílem určit 
nejlepší řešení. 

32. Je třeba vyjednat sazby (s určitou formou zprostředkování), protože neexistuje žádný 
vědecký způsob pro určení jejich výše. Odhadované ztráty plynoucí z pirátství nejsou 
směrodatné, kdežto tržní zkušenosti poskytovatelů internetových služeb budou 
významnější. 

Stanovení cen:10 

33. Cena musí být dostatečně vysoká, aby dosahovala úrovně, která vytváří přidanou 
hodnotu a zajišťuje dostatečný výdělek pro vybudování administrativního systému, aby 
bylo možné vybírat a řádně rozdělovat příjmy z paušálně zpoplatněného obsahu. 

34. Stanovená cena by měla být dostatečně vysoká, aby se zabránilo negativním vedlejším 
účinkům, jako je přechod spotřebitelů od komerčních služeb k systému paušálně 
zpoplatněného obsahu. 

                                                 
10  Viz kapitola 4, odstavec 4.1. 
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35. Cena by měla být pro spotřebitele atraktivní, aby je přesvědčila o efektivnosti 
vynaložených prostředků (technická kvalita, povolené sdílení s omezeným okruhem 
přátel v síti P2P a samozřejmě široký výběr dostupného obsahu na základě legálních 
obchodních nabídek). 

36. Cenový bod by se z hlediska spotřebitele mohl u systému paušálně zpoplatněného 
obsahu pohybovat v rozmezí od 4 EUR do 6 EUR včetně DPH za měsíc v případě 
audiovizuálních děl. Avšak podle předpokladu uvedeného v kapitole 4 této zprávy je 
nutné provést výzkum, a to za použití všech dostupných údajů, aby tak bylo možné 
stanovit vhodné cenové body. 

37. Cena ve výši 4,99 EUR za měsíc by mohla být atraktivním výchozím bodem pro 
dosažení konsensuální ceny přijatelné pro všechny zainteresované strany. 

Marketing: 

38. Spotřebitelé musí být jasně informováni o konečném určení svých plateb (stejně jako 
jsou nyní ekologické daně nebo ekologické poplatky11 identifikovány a jasně 
označovány v cenách rostoucího počtu výrobků, zejména u spotřebičů pro domácnost, 
elektronického zboží, aut atd.). 

39. Tyto platby podpoří tvůrčí odvětví a komunity. 

40. Předplacením licence budou spotřebitelé podporovat tvůrčí komunitu a nikoli piráty 
a nelegální činnosti.  

41. Je třeba jasně rozlišovat mezi systémem paušálního zpoplatnění obsahu a systémem 
poplatků na soukromé rozmnožování. Poplatky za soukromé rozmnožování musí být 
jasně uplatňovány pouze na rozmnožování děl na fyzických nosičích (DVD). 

42. Spotřebitelům by měly být poskytovány velmi jasné informace o tom, co je v rámci 
systému paušálně zpoplatněného obsahu povoleno. Mělo by být jasně rozlišováno mezi 
tím, co je v rámci tohoto systému povoleno, a mezi jinými nelegálními činnostmi.  

Doporučení ve veřejném zájmu – předběžné poznámky 

Autoři této studie jsou pevně přesvědčeni, že zde existuje významné politické riziko, pokud 
jde o navržení a prosazování zavedení obecného systému paušálně zpoplatněného obsahu, 
který by případně mohl nahradit mimořádně vysoký počet tržně zprostředkovaných směn, 
a to až do bodu, kdy by bránil vývinu nových tržně zprostředkovávaných služeb – nemluvě 
o mimořádně rozsáhlé destrukci hodnoty. 

Systém paušálně zpoplatněného obsahu se striktně vymezeným cílem musí být 
charakterizován jako způsob, jak zabránit v ohrožení občanských svobod velkého počtu 
občanů, a jeho oblast působnosti by měla být vymezena tak, aby bylo možné tohoto cíle 
dosáhnout (např. zajištěním toho, aby byly licence udělovány spotřebitelům a nikoli 
poskytovatelům internetových služeb). Dále se domnívají, že návrh tak, jak je stanoven 
v této studii, nepředstavuje kompletní rámec, a že se pouze snažily určit to, co podle jejich 
názoru představuje pokročilé úvahy pro další rozvoj tohoto rámce. Jsou však přesvědčeni, 
že navrhovaná řídicí struktura založená na rozšířené kolektivní správě je za stávajících 
okolností nejméně problematickou variantou. 
Jsou si vědomi skutečných potíží (odborných a kulturních), které vznikají při budování 
přijatelného systému, aniž by docházelo k příliš vysokému počtu nezamýšlených důsledků. 

Na závěr by rádi zdůraznili, že jsou zapotřebí silná politická vize a silný politický cíl, aby 
bylo možné pokračovat v tomto přístupu vzhledem k současné absenci konsensu, protože 
konsensus je klíčovým požadavkem pro úspěch takového projektu. 

                                                 
11  Tyto odpovídají nákladům na sběr a recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. 
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Je zde příležitost zajistit velké evropské vítězství v otázce podpory kultury a kulturních 
odvětví, a toto vítězství by mohlo být znovu využito i ve všech dalších oblastech 
souvisejících s digitálním obsahem. 

Politická proveditelnost 

- Licence na tvůrčí obsah není univerzálním lékem na všechny problémy. 

- Právě omezený systém paušálně zpoplatněného obsahu bude vytvářet hodnotu pro 
tvůrčí komunitu. Cílem tohoto systému je samozřejmě omezit šedou zónu mezi 
legálními nabídkami a pirátstvím a přimět miliony lidí k legálním postupům. 

- Tato licence nebude představovat povolení k nahrávání sbírek hudebních 
a audiovizuálních děl, ale spíše spotřebitelům nabídne možnost legálně sdílet jejich 
soukromou sbírku tvůrčího obsahu, který mají v oblibě. 

- Systém paušálního zpoplatnění obsahu není novým obchodním modelem, jenž nahradí 
stávající modely. Je to doplňující systém, který bude vytvářet přidanou hodnotu pro 
tvůrčí komunitu. 

- Politické orgány musí zajistit, aby se základ veřejné politiky tohoto systému opíral 
o jasné odůvodnění a konsensus. Taková politika věnuje značnou pozornost ekonomice 
tvůrčích odvětví, aby byla zachována produkční kapacita kulturního obsahu. 

- Měly by být schváleny již existující postupy a struktury, aby se tak zabránilo ztrátě času 
plynoucí z vynakládání úsilí na něco, co již bylo vymyšleno. Na tomto základě by 
rozšířená kolektivní správa měla být modelem pro správu tohoto systému. 

- Pokud bude přijat přístup rozšířené kolektivní správy, měly by tak být zajištěny 
významné výhody plynoucí z konsensu mezi nositeli práv a výhody celoevropského 
uplatňování, čímž se otvírá možnost udělování licencí pro více území. 

- Omezení uplatňování systému na jednu celoevropskou organizaci pro kolektivní správu 
práv zajistí slučitelnost s mezinárodními dohodami a zabrání duplikaci nákladů. 

- Je zásadní pokračovat v boji proti komerčním formám pirátství. 

- Prosazování systému paušálně zpoplatněného obsahu mezi spotřebiteli, a to v podobě 
návrhu založeného na dobrovolnosti, který by byl za takový jasně označován („Moje 
efektivně vynaložené prostředky“) napomůže ukázat, co je legální a co nikoli. 

Ekonomická proveditelnost 

 Je nutné provést podrobnější hloubkovou studii obchodního modelu, která se zaměří na 
otázky stanovení cen, otázky nákladů na vybírání poplatků, nákladů na správu a dále na 
okna využití atd. 

 Tento průzkum se rovněž musí zabývat otázkou kritérií pro rozdělování příjmů, tedy 
klíčovou otázkou, která by měla přesvědčit významné nositele práv k poskytnutí jejich 
sbírek navrhované organizaci pro kolektivní správu práv. 

 Na závěr musí tento budoucí průzkum přešetřit rovněž nutnost vytvoření politiky 
certifikace nebo označování12 jakožto nového nástroje proti pirátství a nelegálním 
platformám. 

 Je třeba prosazovat tento projekt, aby se zajistilo, že co největší počet nositelů práv 
poskytne svá práva organizaci pro kolektivní správu práv s cílem disponovat 
aktualizovanými, novými a rozmanitými sbírkami. Je zásadní zajistit úspěch paušálně 
zpoplatněného obsahu na trhu a mezi odborníky. 

                                                 
12  To by mohlo být založeno na zkušenostech s certifikačním systémem HADOPI určeným pro hudební platformy, 

který spotřebiteli pomáhá k jasné identifikaci legální nabídky. 
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Závěrem 

Na jedné straně jsou zde nositelé práv, kteří stanoví licence na užívání, na něž se 
nevztahují stávající modely užívání. Na druhé straně jsou zde spotřebitelé, kteří si 
dobrovolně předplácí legální nabídku omezenou na stahování a sdílení souborů v síti P2P. 
Tento příjem z předplatného vybírají poskytovatelé internetových služeb a je odevzdáván 
organizaci pro kolektivní správu práv. Tato organizace zařídí rozdělení příjmů na základě 
vzorce pro výpočet, který je ještě třeba definovat. Mohl by vycházet z tržních výsledků, 
jako jsou prodeje DVD nebo ukazatele stahování VoD, ale v každém případě je třeba 
dosáhnout konsensu.  
Dochází zde k oddělení toho, co představují stávající díla, která spotřebitelé sdílí, a toho, co 
je placenou službou v případě stahování a výměny těchto děl. Není nutné narušovat 
soukromí spotřebitelů, protože užití konkrétních děl není sledováno; systém bude založen 
na objemu sdílených děl. 
Pirátství je i nadále problémem, který je třeba vyřešit. 

Tak jak je systém navržen, se bude vztahovat pouze na filmová a audiovizuální díla. 
Vzhledem ke specifikům hudebního odvětví, různým hodnotovým řetězcům a různým 
spotřebitelským návykům, které ho charakterizují, a dotčeným objemům, se toto odvětví 
vymyká oblasti působnosti toho, co je zde navrhováno. V oblasti hudby by mohl fungovat 
obdobný systém, ale měla by být provedena důkladná případová studie stávajících nabídek, 
aby bylo možné vytvořit a zdokonalit přijatelný model, který by schválili jak spotřebitelé, 
tak nositelé práv. Tato činnost by však představovala mnohem větší výzvu, než je tomu 
v případě audiovizuálních děl. 
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OBECNÉ INFORMACE 
Tato studie je reakcí na výslovné přání Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského 
parlamentu být informován o tom, jak by paušální zpoplatnění obsahu mohlo, a to jak 
z politického, tak ekonomického hlediska, být uplatněno v praxi v prostředí sdílení souborů. 
 
Tato studie předkládá informace a analýzu k následujícím tématům: 
- vývoj trhů s hudbou a produkty a službami audiovizuální zábavy v posledních deseti 

letech (první část studie); 
- fenomén on-line pirátství a s ním spojené trendy (druhá část studie); 
- klíčové cíle přístupu paušálně zpoplatněného obsahu (třetí část studie); 
- paušálně zpoplatněný obsah a alternativní scénáře (čtvrtá část studie); 
- závěry a doporučení (pátá část studie). 
 

Rozsah studie 
Zeměpisný rozsah 

Průzkum se vztahuje na členské státy Evropské unie. Navíc jsou analyzovány různé 
systémy třetích zemí a jsou použity jako příklady osvědčených (či nevhodných) postupů. 
 
Časový rozsah studie 

Studie se vztahuje na posledních deset let (2001–2011), a je-li to možné, pak uvádí 
informace o budoucím výhledu. 
 
Rozsah, pokud jde o odvětví obsahu 

V souladu se specifikacemi nabídkového řízení se tato studie vztahuje na následující 
kulturní odvětví: film, televize a hudba.  
Pojem „audiovizuální odvětví“ v této studii zahrnuje filmy všech druhů a ze všech 
distribučních oken: divadelní, video, VoD atd. 
 

Metodika 
Metodické nástroje 

Výzkum spočíval zejména v použití dvou hlavních nástrojů: sekundárního výzkumu 
a rozhovorů (terénní výzkum). 
Sekundární výzkum využíval hlavní tištěné zdroje a dostupné on-line zdroje. 
Rozhovory s některých z nejvýznamnějších zainteresovaných stran v každé oblasti 
probíhaly v Evropě i jinde. Zdroje a seznam rozhovorů jsou uvedeny v příloze k této studii. 
 
Problémy spojené s metodikou 

Nedostatek statistických údajů 

Obecně je jedním z největších problémů, s nimiž se konzultanti a odborníci v této oblasti 
setkali, všeobecný nedostatek statistických údajů dostupných pro tento druh studie, a to 
zejména na úrovni celé EU. Tak je tomu samozřejmě zejména v případě analýzy objemu 
pirátství nebo odvádění poplatků za soukromé rozmnožování, které jsou zavedeny pouze ve 
25 členských státech EU. Platí to rovněž o podrobných informacích, jako je rozdělení obratu 
poskytovatelů telekomunikačních služeb mezi telefonické, širokopásmové a obsahové 
služby (např. předplatné kanálů IP TV, VoD a SVoD) nebo obrat různých dceřiných 
společností v odpovídajících televizních skupinách. Tato slabá stránka statistického 
nástroje, což publikace Evropské audiovizuální observatoře neuvádějí, má významný dopad 
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na stanovení obchodních modelů a pevné předpovědi číselných údajů. 
 
Politické obavy 

Audiovizuální odvětví a obecněji tvůrčí odvětví z historického hlediska poměrně úspěšně 
upozorňují politiky na základě svých víceméně úspěšných analýz na své požadavky a na 
své potřeby. Za posledních deset let se v této oblasti objevily další zainteresované strany 
a prosazují se zde. Byl to případ poskytovatelů telekomunikačních služeb a nyní jde 
o spotřebitele. Analýza hodnotových řetězců uvedená ve studii ukazuje, že s hromadným 
přístupem k vysokorychlostnímu širokopásmovému internetu a vznikem sociálních sítí 
nejsou zájmy různých účastníků hodnotového řetězce vždy v souladu. Při formování 
legislativních reakcí je nutné nalézt kompromisy na politické úrovni. S ohledem na to se 
právě při hledání konsensu nebo alespoň určitého dosažitelného společného východiska 
tato práce, kterou zadal Evropský parlament, stává nezbytnou. 
  
Rozmanitost zainteresovaných stran 

Digitální rozměr audiovizuálního a hudebního odvětví charakterizuje široká škála 
zainteresovaných stran. Četné modely a kanály distribuce vedly ke znásobení 
zainteresovaných stran – od tvůrců po agregátory. Současně také poskytovatelé 
telekomunikačních služeb a v poslední době i výrobci zařízení, kteří jsou zapojeni do této 
otázky díky tzv. inteligentním televizorům, rozvíjí vlastní strategie pro zapojení do trhu 
a pronikání na trh. Zatímco obsah hraje větší roli než kdy jindy, nové systémy produkce, 
distribuce a kontroly sbírek a tradiční hodnotové řetězce zahrnují nové subjekty, které 
spolu soutěží o podíl na trhu a hodnotě. Zavedené modely distribuce a služeb jsou 
ohrožovány zhroucením, a to kvůli příchodu vysokorychlostního širokopásmového připojení, 
digitálních formátů a digitální distribuce či distribuce do celého světa. Chování spotřebitelů 
pak dále přidává na složitosti: fansubbing13, sdílení souborů v síti P2P, výměny na 
sociálních sítích a streamované vysílání mohou mít vliv na strategie užívání v každé 
kategorii práv, distribučních oken a území. 
 
Vytvoření jakéhokoli systému paušálně zpoplatněného obsahu musí zohlednit tyto odlišné 
zájmy. 
 
Lhůty 

Podle podmínek zadání byla tato studie vyhotovena za čtyři měsíce. Vzhledem 
k omezenému časovému rámci bylo složité shromáždit vyčerpávající množství informací 
a udělat rozhovory se všemi zainteresovanými stranami ze všech odvětví a ve všech 
členských státech a provést důkladnou analýzu konkrétních otázek tohoto obchodního 
modelu. 
 
Celkové posouzení 

Tento úkol je náročný z několika důvodů: 
 tato studie má zásadní význam vzhledem k tomu, že hudební odvětví se na 

celosvětové úrovni a v Evropě zejména ocitá v hluboké a možná fatální krizi; 
 stejně tak vzhledem k odporu, který existuje v mnoha oblastech a z mnoha důvodů 

vůči právním předpisům typu „třikrát a dost“, je pochopení možností a omezení 
alternativních modelů vysoce žádoucí; 

 je k dispozici velmi mnoho údajů a názorů, které je třeba shromáždit a zpracovat; 
 získání užitečných a objektivních informací od nositelů práv a uživatelů práv 

představuje výzvu. 
 
                                                 
13  Postup, kdy titulky k filmům přidávají spotřebitelé. 
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Tyto body platí rovněž v audiovizuálním odvětví. Tvůrčí odvětví čelí radikální změně ve 
spotřebitelských návycích svých spotřebitelů (v případě hudby více než v případě filmů), 
která je umožněna prostřednictvím stejných technologií, jež usnadňují pirátství: oddělení 
těchto dvou oblastí je složité a není to nutně v bezprostředním zájmu různých 
zainteresovaných stran, protože tyto strany soupeří o postavení v tomto novém světě. 
 
Zavedení jakéhokoli typu systému paušálně zpoplatněného obsahu nehledě na jeho oblast 
působnosti zahrnuje důkladnou analýzu systému kolektivní správy. Struktura systémů 
kolektivní správy v Evropě vznáší velmi sporné politické otázky a mnoho právních nejistot, 
které nejsou v právu EU vyřešeny. 
 


