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ZOZNAM SKRATIEK 
 

ARPU Priemerné príjmy na používateľa 

AV Audiovízia 

BT British Telecom 

CRM Kolektívna správa práv 

CRMO Organizácie vykonávajúce kolektívnu správu práv 

DDL Priame preberanie 

DRM Správa digitálnych práv 

DTT Digitálne pozemské televízne vysielanie 

EÚ Európska únia 

FTP Protokol prenosu súborov (File transfer protocol) 

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

droits sur internet 

IPAP Poskytovateľ adresy internetového protokolu 

IPRED Smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 

IP TV  Internetový protokol TV 

ISP Poskytovateľ internetových služieb 

LPs Dlhohrajúci záznam 

MZ  Minimálne záruky 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NZHV National Music Publishers’ Association (Národné združenie 

vydavateľov hudobných diel) 

P2P Peer-to-peer – vzájomná výmena medzi jednotlivými používateľmi 

PC Osobný počítač 
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VPV Verejnoprávny vysielateľ 

ROI  Návratnosť investícií 

VOD  Služba video na požiadanie 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVOD  Služba predplatené video na požiadanie 

TRIPs Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva. 

TVoIP Televízne vysielanie cez internetový protokol 

OVU Obsah vytvorený používateľmi 

VHS Video home system 

ZWAP Zmluva WIPO o autorskom práve 

WIPO Svetová organizácia duševného vlastníctva 

ZWUVZZ Zmluva WIPO o umeleckých výkonoch a zvukových záznamoch 

WTO Svetová obchodná organizácia 
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ZHRNUTIE 

Táto štúdia je odpoveďou na výslovné želanie Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru 
a vzdelávanie, ktorý chcel byť informovaný o možnostiach z politického a hospodárskeho 
hľadiska zaviesť v prostredí vzájomnej výmeny súborov v praxi paušálne poplatky za 
obsah.  

Štúdia analyzuje tieto oblasti a poskytuje o nich informácie: vývoj trhov s hudobnými 
výrobkami a s výrobkami a službami audiovizuálnej zábavy za posledných 10 rokov; vývoj 
a javy týkajúce sa online pirátstva; kľúčové ciele systému paušálnych poplatkov za obsah; 
systém paušálnych poplatkov za obsah a alternatívy jeho realizácie. 

Systém paušálnych poplatkov za obsah predstavuje pre držiteľov práv príležitosť poskytnúť 
spotrebiteľom možnosť legálnej vzájomnej výmeny súborov medzi jednotlivými 
používateľmi (P2P), ktorá by podliehala rozšíreným kolektívnym licenciám pre aktivity, 
ktoré neupravujú transakčné dohody. Keby sa práva obmedzili na to, čo je nevyhnutné na 
prevzatie obsahu zo siete vzájomnej výmeny medzi jednotlivými používateľmi (P2P) (t. j. 
právo na rozmnožovanie a veľmi obmedzené právo na sprístupnenie verejnosti1), 
poskytovatelia internetových služieb (ISP) by vyberali poplatky a prerozdelenie by 
zabezpečil ad-hoc celoeurópsky ochranný zväz, systém paušálnych poplatkov za obsah by 
mohol byť vhodným riešením na tvorbu hodnoty na legitímnom trhu a na zníženie 
príťažlivosti a rozsahu pirátstva. 

Prehľad hudobného priemyslu 

Autorské právo sa od svojho vzniku neustále pokúša držať krok s technologickými 
zmenami. Systémy vyberania poplatkov za súkromné kopírovanie sa v Európe rozšírili 
a zahŕňajú veľkú časť kopírovania a kapacity ukladania spotrebiteľov. 

Hudobný priemysel je zložitý a využíva mnoho odlišných ale navzájom prepojených 
kanálov. Medzi tieto kanály patria vystúpenia naživo, záznamy, vysielanie a ďalšie formy, 
ktoré sa tradične označovali ako druhotné využívanie. 

Autorské právo poskytuje základný právny a hospodársky rámec pre fungovanie hudobného 
priemyslu. Držiteľom práv priznáva výhradné práva na kontrolu určitých foriem využívania 
ich diel. 

V prípadoch, keď takéto výhradné práva existujú, predstavuje interpretácia diela, na ktoré 
sa toto právo vzťahuje, bez povolenia držiteľa práv porušenie, ktoré je žalovateľné ako 
občianskoprávny delikt alebo ako trestný čin, alebo ako obidve porušenia. 

Prehľad filmového a audiovizuálneho priemyslu 

Na rozdiel od hudobného priemyslu audiovizuálne a filmové odvetvia počas posledných 
20 rokov prosperovali a stabilne rástli a ovplyvňovali ich iba historické udalosti . 

Európsky film na tento trh priniesol nové spôsoby distribúcie a novátorské štruktúry 
financovania. Financovanie sa zvýšilo vďaka verejnej finančnej podpore, čo dokazuje 
značný počet rôznych druhov štátnej pomoci (európska, vnútroštátna, regionálna 
a miestna) a rôzny špecializovaný kapitál (systémy daňových úľav, kapitálové fondy, 
financovanie balíkov projektov a iné). 

Pokiaľ ide o distribúciu audiovizuálneho obsahu, hodnotový reťazec začína výrobou obsahu 
                                                 
1  Právo na sprístupnenie verejnosti iných predmetov uvedených v článku 3 ods. 2 smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi 
súvisiacich práv v informačnej spoločnosti treba chápať tak, že sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých sa 
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alebo kúpou práv a pokračuje predajom verejnosti. 

Marketing audiovizuálnych a filmových programov si vyžaduje vývoj zmluvných 
a hospodárskych vzťahov medzi rôznymi druhmi aktérov, ktorých je možné zatriediť do 
šiestich známych kategórií: držitelia práv a poskytovatelia obsahu, zhromažďovatelia 
obsahu, prevádzkovatelia platforiem a služieb video na požiadanie (VoD), distribútori 
platformových služieb, výrobcovia spotrebnej elektroniky a koncoví používatelia 
(spotrebitelia).  

Distribúcia prostredníctvom digitálnych sietí túto linearitu narušila a všetci aktéri môžu 
teraz priamo oslovovať verejnosť (vrátane samotných umelcov). 

Hoci digitálna distribúcia umožňuje ľahšie šírenie, čo je výhodné pre spotrebiteľov (tzv. 
teória dlhého chvosta – longtail), zatiaľ je stále ťažké premeniť ju na tržby (aj nad rámec 
vplyvu nezákonnej distribúcie).  

Vývoj pirátstva: dosah a posledný vývoj 

Fyzické pirátstvo je paradoxne na mnohých trhoch na ústupe, čo je zapríčinené rastom 
online pirátstva: spotrebitelia už nemusia platiť za fyzický výrobok, ak to, čo chcú, nájdu 
online zadarmo. 

Priemysel výroby záznamov reagoval na nárast online pirátstva na viacerých úrovniach: od 
posilnených právnych predpisov po technológie potrebné na spravovanie práv k záznamom, 
ktoré vyrába. Tieto technológie zahŕňajú technológiu na správu digitálnych práv (DRM) 
a ďalšie formy technológií súvisiacich so systémami na správu práv, ako napríklad 
identifikátory a technológia vodotlače. 

Väčšina nových spôsobov získania obsahu v audiovizuálnom odvetví sa využíva na 
neoprávnené účely. Rôzne mnohé možnosti neoprávneného použitia, ktoré vznikli vďaka 
digitálnej revolúcii v distribúcii kreatívneho obsahu, viac ako akýkoľvek iný argument 
vysvetľujú, prečo je zložité pripísať dramatický pokles tržieb jednému alebo obmedzenému 
počtu faktorov. 

Počas posledných desiatich rokov sa uskutočnili nespočetné štúdie, ktoré skúmali charakter 
a dosah online pirátstva. Takéto štúdie sú príliš často príkladmi politického zhromažďovania 
dôkazov. Jediné isté údaje sa týkajú skutočnosti, že tržby priemyslu výroby záznamov 
klesajú a predaj nosičov DVD živorí, alebo sa znižuje. Ďalšia istá vec je, že využívanie sietí 
vzájomnej výmeny medzi jednotlivými používateľmi (peer-to-peer)2, stránok umožňujúcich 
priame preberanie atď. je rozšírené a rastie, tieto možnosti využíva vysoké percento 
internetových používateľov a že internet sa využíva na prístup k obsahu chráneného 
autorskými právami bez toho, aby držitelia práv dostali nejakú odmenu. 

Koexistencia týchto údajov však nemusí nevyhnutne predstavovať nevyvrátiteľný dôkaz 
príčinných súvislostí.  

Pri ďalšej analýze podrobností sa obraz „online piráta“ stáva nejasným a globálne, súhrnné 
čísla začínajú strácať svoj dosah. Napriek tomu je vo filmovom a hudobnom priemysle 
dôležité rozlišovať medzi dvomi hlavnými kategóriami pirátov: piráti, ktorí sú v podstate 
organizovaní a podporovaním alebo umožnením distribúcie neoprávnených kópií zarábajú 

                                                                                                                                                            
predmet ochrany sprístupňuje verejnosti, ktorá nie je prítomná na mieste, kde činnosť sprístupnenia vzniká, 
a nevzťahuje sa na ostatné činnosti. 

2  Siete vzájomnej výmeny medzi jednotlivými používateľmi (peer to peer) (niekedy nazývané „fórum“ alebo 
„sociálna sieť“) sú účelové internetové stránky, ktoré fungujú ako virtuálny „klub“, kde členovia môžu 
v reálnom čase komunikovať a vymieňať si odkazy. Mnohé z týchto sietí sú miestami, kde si jednotliví 
spotrebitelia vymieňajú chránené diela, hudbu, filmy alebo výňatky z filmov, knihy alebo články 
v elektronickom formáte. Takéto kluby môžu mať tisíce členov, najznámejší je pravdepodobne Facebook, 
ktorý má milióny členov na celom svete. Takéto siete často ponúkajú indexované zoznamy diel, ktoré je 
možné nájsť otvorením príslušného odkazu členov. 
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peniaze, a ostatní piráti, ktorí z nezákonných internetových stránok (hudobných 
a filmových) preberajú hudobné nahrávky alebo filmy a seriály na osobnú spotrebu.  

Hlavné právne opatrenia a mechanizmy proti pirátstvu 

Jednotlivé vlády prijali mnoho rôznych legislatívnych prístupov na riešenie problému online 
pirátstva. 

Držitelia práv vo viacerých jurisdikciách na celom svete úspešne lobovali za zavedenie 
odstupňovaných právnych predpisov, ktoré by reagovali na danú situáciu: Taiwan, 
Francúzsko (zákon Hadopi), Spojené kráľovstvo (zákon o digitálnom hospodárstve 2010), 
Južná Kórea a Nový Zéland. 

Iné štáty sa uberajú odlišnými legislatívnymi cestami, napríklad v Taliansku vláda 
kriminalizovala porušovanie autorských práv v prípadoch, keď niekto chránené diela bez 
povolenia sprístupnil na počítačových sieťach (decreto Urbani), a v Španielsku (zákon 
Sinde), kde sa zameriava skôr na sprostredkovateľov ako na používateľov. 

Keďže väčšina týchto opatrení je nová, je ešte priskoro vyvodiť záver, či je jeden prístup 
lepší ako druhý. 

Hlavné faktory paušálnych poplatkov za obsah 

Pre digitálne prostredie v audiovizuálnom aj hudobnom odvetví je charakteristická 
rozmanitosť zainteresovaných strán. Veľké množstvo možných spôsobov distribúcie výrazne 
zvýšilo počet zainteresovaných strán – od tvorcov po používateľov. Súčasne 
prevádzkovatelia telekomunikačných služieb a nedávno aj výrobcovia zariadení 
zainteresovaní prostredníctvom súvisiacej TV vyvinuli stratégie trhovej integrácie 
a penetrácie. Ak je obsah viac ako kedykoľvek predtým tým najdôležitejším spolu 
s výrobou, distribúciou a kontrolou katalógov, zvyčajný hodnotový reťazec prijíma nových 
aktérov, ktorí bojujú o rozdelenie hodnôt. Tradičnej organizácii využívania hrozí kolaps pre 
nástup vysokorýchlostného širokopásmového prístupu, digitálu a digitálnej distribúcie alebo 
distribúcie na všetkých možných druhoch nosičov a prostriedkov. Okrem týchto tradičných 
zainteresovaných strán majú v súčasnosti spotrebitelia prostredníctvom prípadov, keď 
spotrebitelia pridávajú titulky (tzv. fan subbing), vzájomnej výmeny medzi jednotlivými 
používateľmi (P2P), výmeny na sociálnych sieťach a živého vysielania cez internet vplyv na 
stratégie využívania pre každú kategóriu práv, oblastí a území.  

Hospodársky dosah digitalizácie a internetu na vytváranie hodnôt nie je v hudobnom 
a audiovizuálnom priemysle rovnaký: dôsledky a účinky z hľadiska štruktúry a organizácie 
trhu sa medzi týmito odvetviami líšia.   

Preto musí zavedenie možného systému paušálnych poplatkov za obsah zohľadniť rozdielne 
záujmy. 

Paušálne poplatky za obsah a alternatívne plány 

Hospodárskym cieľom systému paušálnych poplatkov za obsah je dosiahnuť na trhu 
pozitívny vedľajší účinok a presvedčiť držiteľov práv o užitočnosti systému. Z tohto pohľadu 
by systém, ktorý by odvetviu zabezpečil tok príjmov v približne rovnakej výške, ako na 
dnešnom trhu prinášajú služby video na požiadanie (VoD) a súkromné kopírovanie (napr. 
56 miliónov EUR a 28 miliónov EUR na francúzskom trhu), zvýšil svoju vierohodnosť, 
pretože by dopĺňal prémiové ponuky, ktoré sú pre hospodárstvo odvetvia nevyhnutné. 

Sociálnym a politickým cieľom je poskytnúť internetovým používateľom možnosť zostať 
v medziach zákona, pokiaľ ide o súkromné preberanie a vzájomnú výmenu súborov medzi 
sebou (P2P), aby systém pritiahol čo najväčší počet používateľov. Systém paušálnych 
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poplatkov za obsah by preto v prvom rade vyhlásil za zákonnú vzájomnú výmenu legálne 
získaných diel medzi jednotlivými používateľmi. 

Stanovenie ceny za systém paušálnych poplatkov za obsah musí spĺňať tri kritériá: malo by 
podporovať výmenu súborov P2P a zároveň obmedzovať pirátstvo; musí predstavovať 
rozšírenie zákonných ponúk; musí spolupracovať s poskytovateľmi internetových služieb. 

Podobne musí používaný mechanizmus tvorby cien spĺňať viaceré kritériá a vystríhať sa 
niekoľkých známych nástrah: stanoviť správnu cenu, nespustiť zo zreteľa koncepciu 
očakávanej ceny, nevyradiť sa z reťazca výberu príjmov (poskytovatelia internetových 
a sieťových služieb zohrávajú kľúčovú úlohu). 

V štúdii sa preto v kapitole 4.1.1. opisujú možné účinky cenovej politiky paušálnych 
poplatkov za obsah pre audiovizuálne a filmové diela: nízka hypotéza vo výške 2 EUR, 
vysoká hypotéza vo výške 6 EUR a stredná hypotéza blížiaca sa symbolickej cene 5 EUR vo 
výške 4,99 EUR. 

Tvorba cien v systéme paušálnych poplatkov za obsah je jednou z otázok podobne ako 
dosah na komerčné modely. Druhou otázkou je miera migrácie spotrebiteľov, aby bolo 
možné vypracovať odhad tvorby alebo straty celkovej hodnoty. 

Podľa hypotézy, ktorá je rozvitá a opísaná v kapitole 4.1 tejto štúdie, by mal najväčšiu 
šancu na úspech paušálny poplatok za obsah vo výške 4,99 EUR, ktorý by priniesol väčší 
zisk. Bolo by to tak najmä v prípade, keby ponuka zahŕňala možnosť, aby spotrebiteľ mohol 
svoj obsah za paušál každý mesiac použiť na výmenu veľkého objemu obsahu, ako sa 
uvádza v tejto štúdii. Je zrejmé, že táto možnosť nie je dostupná ani v jednej z existujúcich 
ponúk bez ohľadu na sadzbu. Podľa nášho názoru by, pokiaľ ide o preberanie, takáto 
možnosť určite mala byť súčasťou každej komerčnej ponuky, pretože v súčasnosti to je 
bežnou praxou všetkých spotrebiteľov, ktorí si zvyčajne vzájomne vymieňajú obsah videný 
na internete. Dodatočné poplatky vo výške 1 až 2 EUR mesačne by sa mali dať zaplatiť, ak 
by používateľ prekročil kapacitu preberania v základnom predplatnom (bez ohľadu na počet 
titulov). 

Kultúrny systém paušálnych poplatkov by mal spĺňať prinajmenšom dva dôležité 
spoločenské ciele: 

 zabezpečiť spravodlivú odmenu pre autorov a kreatívne spoločenstvo a zároveň 
spravodlivý postup distribúcie;  

 poskytnúť jednotlivým používateľom bezpečné útočisko. 

Zrejme neexistuje jednoduchá situácia prospešná pre všetkých ani riešenie, v rámci 
ktorého by „bremeno“ znášali všetci rovnakým dielom.  

Takmer všetky navrhnuté riešenia (od dobrovoľných kolektívnych licencií po povinné 
kolektívne licencie a rozšírené kolektívne licencie) so sebou prinášajú určitú formu 
kolektívnej alebo spoločnej licenčnej organizácie, ktorá by vyberala príjmy a prerozdeľovala 
ich. 

Vierohodné možnosti riešenia otázky vzájomnej výmeny súborov 

Existujú dve možnosti: buď súčasný stav (nezmenené podmienky a zákony proti pirátom), 
alebo scenár s paušálnymi poplatkami za obsah s dvoma možnosťami: zavedenie 
všeobecného systému paušálnych poplatkov za obsah, ktorý by predstavoval nový zákonný 
obchodný model, alebo obmedzeného systému paušálnych poplatkov za obsah. 

Z rôznych dôvodov, ktoré sú v tejto štúdii vysvetlené, predstavuje všeobecný systém 
paušálnych poplatkov za obsah pre mnoho aktérov neprijateľné riešenie3. Obmedzený 
systém paušálnych poplatkov za obsah by v špecifickom politickom a operačnom rámci 
mohol byť uskutočniteľným riešením. 

                                                 
3  Pozri časť 3 štúdie a kapitolu 4.3. 
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Kolektívna správa je nevyhnutným nástrojom, pokiaľ je systém paušálnych poplatkov za 
obsah zameraný na nekomerčné online využitie diel bez ohľadu na rozsah záberu systému. 

V prípade vzájomnej výmeny súborov P2P by sa mohol použiť podobný systém, ako sa 
použil v smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii4.Táto smernica nevytvorila 
novú výnimku ani obmedzenie, nezaviedla povinnú licenciu. Uplatňovanie výhradných práv 
obmedzila na organizácie vykonávajúce kolektívnu správu práv. Z týchto dôvodov je aj 
naďalej zachovaný súlad s medzinárodnými zmluvami. V prípade výmeny súborov P2P 
zverujú držitelia práv výhradné práva na povolenie preberania a výmeny súborov za veľmi 
špecifických okolností a podmienok organizáciám vykonávajúcim kolektívnu správu práv. 

Závery: čo sa musí pri systéme paušálnych poplatkov za obsah zobrať do úvahy? 

Keď chceme zistiť, aké verejné opatrenie a aká politika v hudobnom, audiovizuálnom 
a filmovom priemysle by mohli byť vhodné, je dôležité mať na pamäti hlavné ciele 
navrhovanej politiky a jednotlivé kroky, ktoré treba podniknúť na dosiahnutie toho, aby 
všetky rozhodnutia a nástroje, ako aj kroky a chronológia logicky viedli k cieľu. 

Musí sa zabezpečiť ochrana koncových používateľov, ktorá by mala byť založená na jasnom 
porozumení toho, ktoré činnosti sú zákonne povolené a ktoré nie sú, a na umožnení P2P 
a komunikácie na sociálnych sieťach pod podmienkou, že tieto aktivity zostanú nekomerčné 
a nebudú predmetom transakčných dohôd. 

Rozšírené kolektívne licencie alebo uplatňovanie práv by sa malo podporovať v prípadoch, 
keď existujú možnosti na dobrovoľné licencie a keď ich držitelia práv jednotlivo nevyužívajú 
(alebo nemôžu využívať). Zámerom toho je zvýšiť legitímny trh na úkor pirátstva. 

Systém paušálnych poplatkov za obsah by mal byť obmedzený na preberanie a určitú 
formu nahrávania (sprístupnenie) s cieľom umožniť prístup k sieťam P2P (v ktorých 
protokol počas preberania zvyčajne vyžaduje určitú formu nahrávania). Systém dovolí 
všeobecnú výmenu diel z vlastnej digitálnej zbierky koncového používateľa a obmedzí 
akúkoľvek formu vzájomnej výmeny cez siete P2P, sociálne stránky, virtuálne schránky 
(tzv. cyber lockers) atď. na súkromný okruh priateľom a rodiny. Napríklad, rozšírená 
licencia na právo na sprístupnenie verejnosti5 by mohla byť obmedzená na 50 najlepších 
priateľov, čo by znamenalo, že ponuky vzájomnej výmeny medzi jednotlivými používateľmi 
(P2P) alebo priameho preberania (DDL) (s ponukou nového obsahu) by boli možné len 
v rámci sociálneho okruhu používateľa (možno prostredníctvom sociálnej siete). 

Systém paušálnych poplatkov bude požadovať, aby sa obmedzila kapacita systémov 
uchovávania používaných v rámci povolenej siete a množstvo vymieňaných súborov bez 
ohľadu na použité protokoly alebo aplikácie. 

Poskytovatelia internetových služieb (ISP) budú musieť svojich predplatiteľov upovedomiť, 
keď množstvo vymieňaných súborov prekročí povolený objem, a potom budú musieť 
zablokovať prekročenú výmenu súborov, ako už robia v rámci súčasných predplatených 
balíkov internetových služieb a mobilných telefónov.  

Malo by sa presadzovať obmedzené, netrhové postavenie siete paušálnych poplatkov za 
obsah a sieť by mala byť ohraničená od akýchkoľvek komerčných sietí. Potenciálnym 
koncovým používateľom sa musí jasne vysvetliť rozsah aktivít povolených v rámci siete 
paušálnych poplatkov za obsah. Podmienky by mali byť na európskej úrovni jednotné 
a štandardizované podľa kategórie diela (a preto by sa na ne nemal uplatňovať prístup 
„jedno dielo jedna osoba poskytujúca licenciu“, ani by nemali byť vymedzené podľa územia 
licencie alebo miesta podnikania držiteľa licencie, alebo osoby poskytujúcej licenciu). 

 

 

                                                 
4  Smernica Rady 93/83/EHS z 21. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského 

práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii. 
5 Pozri poznámku pod čiarou č.°1. 
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42 faktorov kľúčových pre úspech uskutočniteľnosti systému paušálnych 
poplatkov za obsah 

Ciele: 

1. V prípadoch, keď spotrebitelia ukázali, že uprednostňujú využívanie obsahu určitým 
spôsobom, a keď existujú spôsoby, aby mohlo byť takéto využitie na uskutočniteľnom 
komerčnom základe licencované, od držiteľov práv by sa malo očakávať, že tak urobia.  

2. Umelcom/tvorcom a ostatným držiteľom práv vrátane producentov sa musí zaručiť 
možnosť získať odmenu na základe dobrovoľného uplatňovania ich výhradných práv (za 
podmienky vyššie uvedeného bodu 1). 

3. Zabezpečiť nájdenie a udržanie vyváženosti medzi jednotlivými základnými právami, 
ktoré chráni právny poriadok Spoločenstva6. 

 

Právny základ: 

4. Nezavádzajte nové výnimky z autorského práva a obmedzenia autorských práv, pretože 
na tie sú potrebné podstatné zmeny a doplnenia existujúcich noriem a právnych 
predpisov (nie všetky by boli jednoducho v súlade s existujúcimi medzinárodnými 
nástrojmi, a preto by mohlo trvať pomerne dlho, kým by sa začali vykonávať). 

5. V prípade potreby uprednostňujte pri uplatňovaní práv rozšírené kolektívne licencie 
(umožnenie ľahšieho prístupu k úplným repertoárom), ale nie oslabenie výhradných 
práv. V prípadoch, keď sa preukázalo, že dobrovoľné licencie fungujú, nemali by sa 
nariaďovať kolektívne licencie; v prípadoch, keď existujú možnosti na dobrovoľné 
licencie, ktoré držitelia práv nevyužívajú, mohli by tam byť mechanizmy na využívanie 
tejto možnosti inými spôsobmi, ako napríklad v smernici o káblovej retransmisii 
a satelitnom vysielaní7. 

6. Práva, ktoré sa tu rozoberajú, by sa mali uplatňovať len prostredníctvom ochranného 
zväzu. V prípadoch, keď držiteľ práva nepoveril ochranný zväz spravovaním svojich 
práv, ochranný zväz spravujúci práva rovnakej kategórie sa považuje za poverený 
spravovaním jeho práv. V prípadoch, keď spravuje práva tejto kategórie viac ako jeden 
ochranný zväz, držiteľ práva si môže vybrať, ktorý ochranný zväz je poverený 
spravovaním jeho práv. Držiteľ práv uvedený v tomto odseku má rovnaké práva 
a povinnosti vyplývajúce z dohody medzi osobami využívajúcimi licenciu (koncovými 
používateľmi) a ochranným zväzom, ktorý sa považuje za správcu jeho práv, ako 
držitelia práv, ktorí tento ochranný zväz poverili správou svojich práv. Držiteľ práv bude 
môcť v rámci stanoveného obdobia uplatniť prípadný nárok. 

7. Ak držiteľ práv v rámci územia Európskej únie povolí prvý prenos diela, jeho zachytenie 
alebo sprístupnenie verejnosti, bude to znamenať, že sa rozhodol neuplatňovať svoje 
práva, pokiaľ ide o predmetné práva na vzájomnú nekomerčnú výmenu, a to na 
individuálnom základe, ale predpokladá sa, že sa rozhodol uplatňovať ich v súlade 
s vyššie uvedenými ustanoveniami o kolektívnej správe. 

8. Napriek vyššie uvedenému môžu držitelia práv vystúpiť z kolektívnych licencií, ak 
zabezpečia licencie práv na stanovený účel súčasne s tým, ako príslušný ochranný zväz 
uvoľní licencie. 

9. V prípade nedosiahnutia dohody sa musí zabezpečiť mediácia. 

 

                                                 
6  Ako vyjadril Súdny dvor v rozhodnutí vo veci Vec C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) 

v. Telefónica de España SAU (Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil 
no 5 de Madrid). 

7  Pozri článok 9 smernice Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa 
autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii. 
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Uskutočniteľnosť:  

10. Mala by byť zabezpečená možnosť nezúčastniť sa na kolektívnych licenciách, stimuly na 
ich využívanie by však mali zostať: strata prístupu k rozdeľovaným sumám, náklady na 
priame licencie a náklady na činnosť priameho presadzovania.  

11. K otázke rozsahu využívania sa musí pristupovať opatrne. Hlavný dosah pirátstva sa 
prejavuje počas prvých dvoch mesiacov po vydaní diela. Držitelia práv musia mať 
zároveň čas na využitie svojich práv, aby zaistili najlepšiu návratnosť investícií.  

12. Kolektívne licencie by sa nemali využívať v období hneď po vydaní, čo sú v ideálnom 
prípade 4 mesiace (2 mesiace sú príliš krátke obdobie). Toto embargo by sa mohlo 
predĺžiť na maximálne 6 mesiacov – v prípade audiovizuálnych diel možno až 
12 mesiacov. Kratšie obdobia by boli pre spotrebiteľov omnoho prijateľnejšie, zatiaľ čo 
u dlhších období hrozí neúspech. Presné trvanie by sa malo určiť po náležitej konzultácii 
s držiteľmi práv, ktorí majú pre filmové a hudobné odvetvie najväčší význam. Malo by 
to aj taký účinok, že by sa pre nové komerčné služby vytvorila možnosť špecifického 
výhradného využívania. Problémy, ktoré držiteľom práv vyplývajú z krátkeho obdobia 
exkluzivity, sú dobre pochopiteľné, ale musia byť v rovnováhe vo vzťahu k správaniu 
a očakávaniam spotrebiteľov. 

13. Rozšírené kolektívne licencie na vzájomnú výmenu P2P zahŕňajú komunikáciu 
s verejnosťou/práva na sprístupnenie verejnosti8, ktoré sú súčasťou preberania. Mali by 
sa rozšíriť aj na príslušné obmedzené úkony nahrávania, ale nie na nahrávanie diel 
s cieľom ich uchovávania vo virtuálnych schránkach (tzv. cyber lockers) alebo na 
zásobovanie siete P2P množstvom obsahu nejakým iným spôsobom. Licencie by mali 
byť pre posledné uvedené činnosti dostupné výhradne za bežných komerčných 
podmienok – prinajmenšom v prípade nedávno vydaných diel.   

14. Práva a povinnosti používateľov by mali byť jasné a stále. 

15. Poskytovatelia internetových služieb (ISP) by nemali byť povinní svojim koncovým 
používateľom poskytovať licenciu, ale môžu im ponúkať licenciu a vyberať paušálne 
poplatky za obsah pre skutočnú osobu poskytujúcu licenciu, ktorou je vybraná 
organizácia vykonávajúca kolektívnu správu práv.  

16. Pri presadzovaní bude potrebná určitá forma spolupráce medzi poskytovateľmi 
internetových služieb a ostatnými internetovými sprostredkovateľmi. Nemala by byť 
a nemôže byť nijaká všeobecná povinnosť monitorovať obsah. Bežné nástroje na 
riadenie sieťových prenosov by mohli postačovať na poukázanie na nezvyčajnú aktivitu 
a ustanovenia o bezpečných útočiskách musia byť, samozrejme, spojené s náležitou 
reakciou, ktorá nastane v prípade oznámenia o porušení ustanovení (napr. osobitne sa 
to týka nedávno vydaných diel). 

Špecifickosť:  

17. Predplatné paušálnych poplatkov za obsah budú jednotlivým koncovým používateľom 
predávať poskytovatelia internetových služieb. 

18. Vzájomná výmena by mala byť obmedzená na súkromný okruh „priateľov a rodiny“. 
Napríklad licencia na právo na komunikáciu/sprístupnenie verejnosti9 (okrem veľmi 
krátkych úryvkov) bude obmedzená na 50 priateľov (dostatočne veľký, ale obmedzený 
počet), čo znamená, že ponuky na vzájomnú výmenu medzi jednotlivými používateľmi 
(P2P) alebo priame preberanie môžu byť povolené len v rámci určitých sociálnych sietí. 

19. Obmedzený systém paušálnych poplatkov za obsah umožní spotrebiteľom vzájomnú 
výmenu diel v rámci sietí vzájomnej výmeny medzi jednotlivými používateľmi rovnako, 
ako bolo povolené súkromné kopírovanie nosičov VHS v rámci rodiny. 

                                                 
8  Pozri poznámku pod čiarou č.°1. 
9  Pozri poznámku pod čiarou č.°1. 
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20. Preberať sa bude môcť len z úplne povolených stránok virtuálnych schránok (cyber 
lockers) využitím zákonných zdrojov. Na to, aby sa dal systém dobre spravovať, musia 
byť všetky umelecké diela označené (alebo inak oficiálne identifikované). 

21. Na posilnenie významu mechanizmu je potrebné vypracovať štandardné pravidlá 
nasadenia, ktoré by mali byť uvedené na jednotlivých stránkach. To by mala robiť 
organizácia vykonávajúca kolektívnu správu práv (CRMO) za pomoci držiteľov práv. Mali 
by to prijať aj platformy služby video na požiadanie (VoD), služby predplatené video na 
požiadanie (SvoD) a služby opakovaného prehrávania TV seriálov alebo programov 
(služby catch-up TV), ktoré spotrebiteľov pri prijatí licenčnej ponuky informujú o tejto 
možnosti a upozornia aj na riziká súvisiace s nepovolenými aktivitami vzájomnej 
výmeny medzi jednotlivými používateľmi (P2P). 

22. Z praktických dôvodov by sa licencia mala zakladať na systéme paušálnych poplatkov, 
aj keď je to nespravodlivé voči občasným používateľom v porovnaní s intenzívnymi 
používateľmi. Kvantitatívna sadzba by to neodstupňovala a poskytovatelia internetových 
služieb by nemali mať povinnosť sledovať preberaný alebo nahrávaný obsah. 

23. Rozdiely v správaní spotrebiteľov, ako aj v hodnotovom reťazci ukazujú, že by bolo 
vhodné zvážiť rozdielne systémy paušálnych poplatkov za obsah pre hudobné 
a audiovizuálne diela. Vzhľadom na zložitosť príslušných postupov riadenia, riziká 
nepochopenia, zlé úmysly určitých kategórií zainteresovaných strán a tiež spotrebiteľov 
sa odporúča len jeden obmedzený systém paušálnych poplatkov za obsah zahŕňajúci 
hudobné a audiovizuálne diela. 

24. Spotrebitelia budú za túto licenciu na súkromné použitie dobrovoľne platiť 
poskytovateľovi internetových služieb (ISP) a táto licencia bude jasne vymedzená 
v obchodných podmienkach poskytovateľa internetových služieb. Poskytovateľom 
internetových služieb by to nemalo nebrániť v tom, aby vypracovali všetko zahŕňajúci 
prístup (all-inclusive) pre 100 % svojich súkromných zákazníkov (možno za lepšiu 
sadzbu). 

Vykonateľnosť:  

25. Zostáva potreba presadiť počiatočné obdobie exkluzivity, najmä pokiaľ ide o nahrávanie. 
Treba sa však zamerať na tie osoby, ktoré nahrávajú, nie na tie, ktoré preberajú. 

26. Mal by sa presadiť obmedzený netrhový status riešenia a všetky nepriame trhové 
činnosti by mali byť zakázané (pozri prípad The Pirate Bay) a súdne stíhané (na základe 
porušenia oprávnenia na použitie). Pomohlo by to obmedziť použiteľnosť 
nelicencovaných stránok. 

Správa:  

27. Transparentnosť správy je v záujme držiteľov práv a aj spotrebiteľov zásadná. 

28. Organizáciám s rozsiahlymi katalógmi by sa malo povoliť byť v systéme a podporovať ho 
tým, že práva svojich členov prinesú do zvolenej organizácie vykonávajúcej kolektívnu 
správu práv (CRMO). 

29. Paušálne poplatky za obsah budú vyberať poskytovatelia internetových služieb a (po 
odpočítaní poplatku za inkasné služby, o ktorom je ešte potrebné diskutovať) postúpia 
ich zvolenej CRMO. 

30. Stanovenie princípu rozdeľovania príjmov držiteľom práv je zložitá otázka, o ktorej by 
zainteresované strany mali diskutovať a dosiahnuť dohodu. 

31. Otázkam výpočtov sa musí venovať nový prieskum, na základe ktorého sa určí najlepšie 
riešenie.  

32. Keďže neexistuje vedecký spôsob určenia výšky sadzieb, musí sa o nich rokovať 
(prostredníctvom určitej formy mediácie). Odhadované straty spôsobené pirátstvom nie 
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sú presvedčivé, zatiaľ čo trhové skúsenosti poskytovateľov internetových služieb majú 
veľký význam.  

Tvorba cien:10 

33. Cena musí byť dostatočné vysoká, aby dosiahla úroveň, ktorá vytvorí pridanú hodnotu 
a zabezpečí dostatočnú maržu na vybudovanie administratívneho systému na vyberanie 
a náležité prerozdeľovanie príjmov z paušálnych poplatkov za obsah. 

34. Cena by mala byť stanovená na dostatočne vysokej úrovni, aby sa zabránilo 
negatívnym sprievodným javom, akým je napríklad migrácia spotrebiteľov 
z komerčných služieb do systému paušálnych poplatkov za obsah.  

35. Cena by mala byť pre spotrebiteľov atraktívna, aby ich presvedčila o dobrom pomere 
nákladov a prínosov (technická kvalita, povolená vzájomná výmena medzi jednotlivými 
používateľmi (P2P) s obmedzeným okruhom priateľom a, samozrejme, široký výber 
obsahu dostupného na základe zákonných komerčných ponúk). 

36. Systém paušálnych poplatkov by mohol mať spotrebiteľskú cenovú hladinu od 4 EUR do 
6 EUR vrátane DPH mesačne za audiovizuálne diela. Podľa hypotézy uvedenej 
v kapitole 4 tejto správy je však na stanovenie vhodnej cenovej hladiny potrebné 
preskúmať všetky dostupné údaje. 

37. Suma 4,99 EUR mesačne by mohla predstavovať atraktívny východiskový bod na 
dosiahnutie dohody o cene prijateľnej pre všetky zainteresované strany. 

Marketing: 

38. Spotrebitelia musia byť jasne informovaní o tom, kde ich platby skončia (rovnako ako 
sú teraz identifikované a jasne označené ekologické dane alebo ekologické príspevky11 
na cenách zvyšujúceho sa počtu výrobkov, najmä pokiaľ ide o domáce spotrebiče, 
elektronický tovar, autá atď.). 

39. Tieto platby podporia kreatívne odvetvia a spoločenstvá. 

40. Spotrebitelia predplatením licencie podporia kreatívne spoločenstvo, a nie pirátov alebo 
nezákonné činnosti.  

41. Medzi systémom paušálnych poplatkov za obsah a súkromným systémom vyberania 
poplatkov sa musí jasne rozlišovať. Systém vyberania poplatkov sa musí, samozrejme, 
uplatňovať výhradne na kopírovanie diel na fyzických nosičoch (DVD). 

42. Spotrebiteľom by sa mali poskytnúť veľmi jasné informácie o tom, čo je v rámci 
paušálnych poplatkov za obsah povolené. Malo by sa jasne rozlišovať medzi tým, čo je 
v rámci systému povolené, a inými nezákonnými činnosťami.  

Odporúčania pre verejnú politiku – predbežné poznámky 

Autori tejto štúdie sú presvedčení o tom, že navrhnutie a presadzovanie zavedenia 
všeobecného systému paušálnych poplatkov za obsah, ktorý by potenciálne mohol vytlačiť 
mimoriadne veľký počet trhovo sprostredkovaných výmen až do tej miery, že by mohol 
zabrániť vzniku nových trhovo sprostredkovaných služieb, zahŕňa významné politické riziko 
– nehovoriac o mimoriadne veľkom zničení hodnôt. 

Systém paušálnych poplatkov za obsah, ktorého cieľ je úzko ohraničený, musí predstavovať 
spôsob, ako zabrániť ohrozeniu občianskych slobôd veľkého počtu občanov, a jeho záber by 
mal byť čo najviac obmedzený do tej miery, aby bolo možné dosiahnuť tento cieľ (napríklad 
tak, že licencie by mali byť poskytované spotrebiteľom a nie poskytovateľom internetových 
služieb). Autori sa ďalej domnievajú, že návrh opísaný v tejto štúdii nepredstavuje ucelený 
rámec. Pokúsili sa len určiť, ktoré body sú podľa nich najdôležitejšie pre ďalší rozvoj rámca. 

                                                 
10  Pozri kapitolu 4, odsek 4.1. 
11  Tie zodpovedajú nákladom na zber elektrických a elektronických zariadení a recykláciu súvisiaceho odpadu. 
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Sú však presvedčení o tom, že navrhnutá štruktúra správy založená na rozšírenej 
kolektívnej správe je v súčasných podmienkach najprijateľnejšia. 

Sú si vedomí veľkých ťažkostí (profesionálnych a kultúrnych) pri budovaní niečoho, čo by 
malo fungovať bez nadmerného množstva neplánovaných dôsledkov. 

Na záver chcú zdôrazniť, že vzhľadom na súčasný nedostatok zhody, pričom zhoda je 
kľúčovou podmienkou úspechu takéhoto projektu, sú na pokračovanie tejto iniciatívy 
potrebné silná politická vízia a smer. 

Máme možnosť dosiahnuť veľké európske víťazstvo, pokiaľ ide o podporu kultúry 
a kultúrnych odvetví, čo by sa mohlo opätovne využiť pri všetkých ostatných digitálnych 
obsahoch.  

Politická uskutočniteľnosť 

- Licencia na kreatívny obsah nie je všeliekom na všetky problémy. 

- Hodnotu pre kreatívne spoločenstvo vytvorí obmedzený systém paušálnych poplatkov 
za obsah. Jasným cieľom tohto systému je zredukovať šedú zónu medzi zákonnými 
ponukami a pirátstvom a priviesť milióny ľudí späť k legitímnym postupom. 

- Táto licencia nepredstavuje povolenie na nahrávanie katalógov hudobných 
a audiovizuálnych diel, skôr má spotrebiteľom umožniť legitímne si vzájomne vymieňať 
svoj súkromný výber kreatívnych obsahov, ktoré sa im páčia. 

- Systém paušálnych poplatkov za obsah nie je novým obchodným modelom, ktorý 
nahradí existujúce modely. Je to doplnkový systém, ktorý pre kreatívne spoločenstvo 
vytvorí ďalšiu hodnotu. 

- Politické orgány musia zabezpečiť, aby bol verejný politický základ systému založený na 
jasnej argumentácii a zhode. Takáto politika sa vo veľkej miere venuje ekonomike 
kreatívnych odvetví s cieľom udržať výrobnú kapacitu kultúrneho obsahu. 

- Mali by sa prijať existujúce postupy a štruktúry, aby sa znovu neobjavovalo niečo, čo už 
je vynájdené. Rozšírená kolektívna správa by preto mala poskytovať model správy 
systému. 

- Spôsob rozšírenej kolektívnej správy by mal zabezpečiť významné výhody, ktoré 
spočívajú v dosiahnutí zhody medzi držiteľmi práv a vykonávaní v celej Európe, čo 
poskytuje možnosť licencií pre viaceré územia. 

- Obmedzením realizácie systému na jednu celoeurópsku organizáciu vykonávajúcu 
kolektívnu správu práv sa zachová súlad s medzinárodnými dohodami a zabráni sa 
zdvojeniu nákladov. 

- Musíme pokračovať v boji proti komerčným formám pirátstva. 

- Propagovanie systému paušálnych poplatkov za obsah u spotrebiteľov ako dobrovoľnej 
veci, ktorá tak bude aj ponúkaná (Moja hodnota za peniaze), pomôže ukázať, čo je 
legálne a čo nie. 

Hospodárska uskutočniteľnosť 

- Je potrebná ďalšia dôkladná štúdia obchodného modelu, ktorá sa bude venovať otázkam 
tvorby cien, nákladom na výber poplatkov, správnym poplatkom, možnostiam využitia 
atď. 

- Tento prieskum sa musí zaoberať aj otázkou kritérií rozdelenia príjmov, čo je kľúčová 
záležitosť na presvedčenie dôležitých držiteľov práv, aby svoje zbierky priniesli do 
navrhnutej organizácie vykonávajúcej kolektívnu správu práv. 
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- Napokon tento budúci prieskum musí preskúmať aj potrebu politiky certifikácie alebo 
označovania12 ako nového nástroja na boj proti pirátstvu a nezákonným platformám. 

- Je potrebné propagovať projekt, aby sa zaistilo, že do organizácie vykonávajúcej 
kolektívnu správu práv prinesie svoje práva čo najviac držiteľov práv, katalógy budú 
potom najaktuálnejšie, najnovšie a najpestrejšie. Kľúčové je zabezpečiť úspech 
paušálnych poplatkov za obsah na trhu a medzi profesionálmi. 

Na záver 

Na jednej strane sú tu držitelia práv, ktorí zavádzajú licencie na použitie, ktoré nepokrývajú 
ich existujúce modely využívania. Na druhej strane sú tu spotrebitelia, ktorí si dobrovoľne 
predplatia zákonnú ponuku obmedzenú na preberanie a vzájomnú výmenu súborov medzi 
jednotlivými používateľmi. 

Tieto príjmy z predplatného budú vyberať poskytovatelia internetových služieb a posielať 
ich organizácii vykonávajúcej kolektívnu správu práv. Táto organizácia zabezpečí rozdelenie 
príjmov podľa výpočtového vzorca, ktorý sa ešte musí určiť. Mohol by byť založený na 
trhových výsledkoch, ako napríklad predaj nosičov DVD alebo preberanie v rámci služby 
video na požiadanie, v každom prípade sa však musí dosiahnuť zhoda.  

Je rozdiel medzi dielami, ktoré si spotrebitelia v skutočnosti vzájomne vymieňajú, a medzi 
dielami, za ktoré sa platí, aby ich bolo možné prevziať a vymieňať. Nie je potrebné 
zasahovať do súkromia spotrebiteľov, keďže sa nesleduje využitie konkrétnych diel. Systém 
bude založený na objeme vymieňaných diel.  

Pirátstvo je stále problémom, ktorý treba riešiť.  

Tento systém v navrhnutej podobe bude pokrývať len filmové a audiovizuálne diela. 
Vzhľadom na špecifiká hudobného priemyslu, jeho odlišný hodnotový reťazec, rozdielne 
návyky spotrebiteľov a príslušné objemy je mimo záberu systému, ktorý je tu navrhnutý . 
Pre hudbu by mohol fungovať podobný systém, treba však vykonať dôkladnú prípadovú 
štúdiu existujúcich ponúk, aby bolo možné vytvoriť a zdokonaliť uskutočniteľný model, 
ktorý by využívali spotrebitelia aj držitelia práv. Táto práca by však predstavovala omnoho 
náročnejšiu úlohu ako v prípade audiovizuálnych diel.  

                                                 
12  Mohlo by to byť založené na skúsenostiach získaných z certifikačného systému pre hudobné platformy HADOPI, 

ktorý pomáha spotrebiteľom jasne identifikovať zákonnú ponuku. 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
Táto štúdia je odpoveďou na žiadosť, ktorú vyjadril Výbor Európskeho parlamentu pre 
kultúru a vzdelávanie, ktorý chcel byť informovaný o tom, ako by bolo možné z politického 
a hospodárskeho hľadiska v prostredí vzájomnej výmeny súborov zaviesť v praxi paušálne 
poplatky za obsah.  
 
Štúdia analyzuje tieto oblasti a poskytuje o nich informácie: 
- vývoj trhov s hudobnými výrobkami a s výrobkami audiovizuálnej zábavy a službami za 

posledných 10 rokov (prvá časť štúdie);  
- vývoj a javy týkajúce sa online pirátstva (druhá časť štúdie); 
- hlavné ciele systému paušálnych poplatkov za obsah (tretia časť štúdie); 
- systém paušálnych poplatkov za obsah a alternatívy (štvrtá časť štúdie); 
- závery a odporúčania (piata časť štúdie). 
 

Záber štúdie 

Geografický záber 

Štúdia sa vzťahuje na členské štáty Európskej únie. Okrem toho sa analyzujú systémy 
tretích krajín a používajú sa ako príklady osvedčených (alebo zlých) postupov. 
 
Chronologický záber štúdie 

Štúdia sa venuje posledným desiatim rokom (2001 – 2011) a v prípade dostupnosti 
poskytuje informácie o budúcich vyhliadkach. 
 
Záber obsahovej stránky  

V súlade s vymedzeniami výberového konania sa štúdia vzťahuje na tieto kultúrne 
odvetvia: film, televízia a hudba.  
Pojem audiovizuálny používaný v štúdii zahŕňa všetky filmy: kino, video, video na 
požiadanie (VoD) atď.  
 

Metodika 

Metodické nástroje 

V prieskume sa využívali najmä dva hlavné nástroje: teoretický výskum a rozhovory 
(prieskum v teréne). 
V teoretickom výskume sa použili hlavné dostupné tlačené a online zdroje. 
Rozhovory sa vykonali v Európe a inde a o odpoveď boli požiadané niekoľké 
najvýznamnejšie zainteresované strany v každej oblasti. Zdroje a zoznam rozhovorov sú 
uvedené v prílohe štúdie.  
 
Metodické problémy 

Nedostatok štatistických údajov 

Jeden z najväčších problémov, s ktorými sa stretávali konzultanti a vo všeobecnosti 
odborníci v tejto oblasti, bol všeobecný nedostatok štatistických údajov dostupných pre 
takýto typ štúdie, najmä celoeurópskych údajov. Jednoznačne je to prípad analýzy najmä 
objemu pirátskeho obsahu alebo systémov vyberania poplatkov, ktoré existujú len 
v 25 členských štátoch EÚ. Problémy sa vyskytovali aj v súvislosti s podrobnými 
informáciami, ako napríklad rozdelenie tržieb prevádzkovateľov telekomunikačných služieb 
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podľa hlasových služieb, služieb poskytovania širokopásmového prístupu a dátových služieb 
(napr. poplatky za internetový protokol TV, video na požiadanie (VoD) a predplatené kanály 
v rámci služby predplatené video na požiadanie (SvoD)) alebo tržby rôznych dcérskych 
spoločností jednotlivých televíznych skupín. Táto slabá stránka štatistického nástroja, ktorú 
nezabezpečujú publikácie Európskeho audiovizuálneho observatória, významne ovplyvňuje 
nastavenie obchodného modelu a solídne predpovede údajov. 
 
Politické otázky 

Audiovizuálnemu odvetviu a všeobecnejšie kreatívnemu odvetviu, v podstate úspešne ich 
analýze, sa v minulosti pomerne darilo upozorniť politikov na ich nároky a potreby. Počas 
posledných 10 rokov sa objavili a ozývali ďalšie zainteresované strany. Bolo to tak 
v prípade prevádzkovateľov telekomunikačných služieb a teraz spotrebiteľov. Analýza 
hodnotového reťazca v štúdii ukazuje, že s masovým prístupom k vysokorýchlostnému 
širokopásmovému internetu a vznikom sociálnych sietí sa záujmy jednotlivých účastníkov 
v hodnotovom reťazci nie vždy zhodujú. Pokiaľ ide o formuláciu legislatívnych odpovedí, 
musia sa na politickej úrovni nájsť kompromisy. V tejto súvislosti sa táto práca zadaná 
Európskym parlamentom stáva potrebná v záujme dosiahnutia zhody alebo aspoň možného 
spoločného záujmu.   
  
Veľký počet rôznych zainteresovaných strán 

Pre digitálny rozmer audiovizuálneho a hudobného odvetvia je charakteristická rozmanitosť 
zainteresovaných strán. Mnohé modely a spôsoby distribúcie výrazne zvýšili počet 
zainteresovaných strán – od tvorcov po používateľov. Prevádzkovatelia telekomunikačných 
služieb a nedávno výrobcovia zariadení zainteresovaní prostredníctvom súvisiacej TV 
súčasne vyvinuli svoje vlastné stratégie trhovej integrácie a penetrácie. Hoci obsah je stále 
viac ako kedykoľvek predtým to najdôležitejšie, nové systémy výroby, distribúcie a kontroly 
katalógov a tradičné hodnotové reťazce si vyžadujú nových aktérov, ktorí bojujú o podiel na 
trhu a o hodnotu. Zavedeným modelom distribúcie a služieb hrozí kolaps pre nástup 
vysokorýchlostného širokopásmového prístupu, digitálnych formátov a digitálnej distribúcie 
alebo distribúcie 360°. Ďalším faktorom, ktorý ešte zvyšuje komplikovanosť, je správanie 
spotrebiteľov: prípady, keď spotrebitelia pridávajú titulky (tzv. fan subbing), vzájomná 
výmena súborov medzi jednotlivými používateľmi (P2P), výmeny na sociálnych sieťach 
a živé vysielania cez internet – to všetko môže mať vplyv na stratégie využívania pre každú 
kategóriu práv, oblastí a území. 
 
Vytvorenie akéhokoľvek systému paušálnych poplatkov za obsah musí zohľadniť tieto 
odlišné záujmy.  
 
Lehoty 

Podľa referenčných podmienok mala byť táto štúdia dokončená v priebehu 4 mesiacov. Pre 
obmedzený časový rámec bolo ťažké zhromaždiť vyčerpávajúce informácie a uskutočniť 
rozhovory so všetkými zainteresovanými stranami vo všetkých odvetviach a vo všetkých 
členských štátoch a vykonať dôkladnú analýzu špecifických stránok obchodného modelu. 
 
 
Všeobecné zhodnotenie 

Z viacerých dôvodov ide o náročnú úlohu: 
 Vzhľadom na skutočnosť, že hudobný priemysel je celosvetovo a osobitne v Európe 

v hlbokej a možno nenapraviteľnej kríze, má táto štúdia zásadný význam. 
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 Podobne pochopenie možností a obmedzení alternatívnych modelov je veľmi 
potrebné s ohľadom na odpor v mnohých oblastiach a z mnohých dôvodov na 
vypracovanie právnych predpisov, ktoré reagujú na daný stav. 

 Je potrebné zhromaždiť a spracovať množstvo údajov a názorov. 
 Získanie užitočných, objektívnych vstupných údajov od držiteľov práv a používateľov 

práv je náročné. 
 
Tieto body sa týkajú aj audiovizuálneho odvetvia. Kreatívne odvetvia čelia obrovskej zmene 
spotrebiteľských návykov svojich spotrebiteľov (viac hudba ako filmy), ktorú umožnili tie 
isté technológie ako tie, ktoré uľahčujú pirátstvo: oddelenie týchto dvoch javov je ťažké 
a možno to ani nie je v bezprostrednom záujme jednotlivých zainteresovaných strán, kým 
bojujú o svoje pozície v tomto novom svete. 
 
Vytvorenie akéhokoľvek typu systému paušálnych poplatkov za obsah bez ohľadu na jeho 
záber si vyžaduje dôkladnú analýzu systému kolektívnej správy. Štruktúra systémov 
kolektívnej správy v Európe vyvoláva veľmi kontroverzné politické otázky a mnoho 
právnych nejasností, ktoré právo EÚ ešte nevyriešilo.  
 


