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Abstrakt: 
 
Tato zpráva nabízí přehled o stavu a možnostech dalšího vývoje, pokud jde o 
způsob poskytování obsahu širší evropské veřejnosti, a zahrnuje zkušenosti 
veřejné sféry i komerčních poskytovatelů. Na základě zjištěných problémů a 
jejich příčin předkládá řadu doporučení umožňujících reagovat na výzvy 
digitálního věku spojené s tím, jakým způsobem lze v Evropě zajistit přístup 
k obsahu. 
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SHRNUTÍ 
 
Oblast působnosti a metodika 
 
Tato zpráva nabízí přehled o stavu a možnostech dalšího vývoje, pokud jde o přístup širší 
evropské veřejnosti ke kulturnímu a tvůrčímu obsahu a způsob, jakým je jí tento obsah 
poskytován, a to jak ve veřejné, tak i komerční sféře. Ukazuje, jaké jsou trendy, překážky 
a hybné síly, které působí v rámci přechodu k digitálnímu věku a které jsou východiskem 
pro řadu doporučení. 
 
Oblast médií a obsahu zahrnuje několik odvětví, mezi něž patří hudba, film, video, 
vydavatelská činnost (knihy, noviny a časopisy) a vysílání (rozhlas a televize) a případně 
též videohry a další informační služby (tiskové agentury, portály, adresáře atd.). Tato 
odvětví zahrnují řadu různých aktivit (např. nahrávání, vydávání, vystupování, distribuce, 
vysílání a prodej koncovým uživatelům) tvořících hodnotové řetězce, které mají tři hlavní 
fáze: produkci, distribuci a spotřebu. 
 
Zpráva analyzuje zvlášť obsahy komerční a veřejné. Ve své první části přináší analýzu čtyř 
hlavních (komerčních) odvětví v oblasti médií a obsahu, tj. filmu, videoher, knih a novin, 
s cílem poukázat na zlom, k němuž došlo v důsledku digitalizace, na společné i rozdílné 
rysy jednotlivých odvětví a s nimi související možnosti jejich budoucího vývoje. Tato 
odvětví byla zvolena s ohledem na jejich podobnost s veřejným obsahem (v případě filmů, 
knih a novin) a jejich inovativní povahu (videohry) tak, aby mohla sloužit jako zdroj 
maximálního ponaučení, pokud jde o obsah poskytovaný v rámci veřejného sektoru.  
 
Veřejným obsahem se tato zpráva zabývá zvlášť, protože ve srovnání s komerčním 
obsahem má své zvláštní rysy (týkající se např. dodržování správních předpisů a povahy 
veřejného statku). Vzhledem k tomu, že proces digitalizace je v oblasti veřejného sektoru 
stále ještě v počátcích, umožňuje takto strukturovaná analýza lépe poukázat na možnosti 
ponaučení, které si lze odnést z poskytování komerčního obsahu a uplatnit je i v případě 
obsahu veřejného. 
 
Analýza zahrnuje celou EU, přičemž vychází z hloubkových analýz sedmi členských států: 
Estonska, Francie, Itálie, Německa, Spojeného království, Španělska a Švédska (vč. 
přehledů v příloze). Shromážděné údaje byly získány jednak na základě sekundárního 
výzkumu, jednak na základě 10 hloubkových rozhovorů a prostřednictvím internetového 
dotazníku (bylo shromážděno 75 platných vyplněných dotazníků, 41 od veřejných 
zúčastněných subjektů, 34 od soukromých zúčastněných subjektů). Analýza se kromě toho 
zabývá také určitým počtem konkrétních případů. Stručné popisy těchto případů, uvedené 
v rámci této zprávy v oddělených sloupcích, ilustrují závěry a klíčové aspekty například 
popsaných obchodních modelů nebo modelů financování. 
 
Zpráva má tuto strukturu: V první kapitole jsou uvedeny cíl, oblast působnosti, metoda a 
struktura zprávy. Druhá kapitola obsahuje přehled čtyř odvětví vyrábějící komerční obsah: 
filmu, videoher, knih a novin, přičemž u každého z nich jsou uvedeny: 1) obecný popis 
zahrnující celkové výkonnostní ukazatele stavu současného trhu a přechodu k digitalizaci; 
2) analýza hodnotového řetězce; 3) nové obchodní modely, 4) analýza finanční 
udržitelnosti a financování; 5) ilustrativní případové studie a 6) závěry.  
 
Třetí kapitola je věnována veřejnému obsahu, přičemž zahrnuje 1) úvodní definice; 2) 
obecný přehled o stavu digitalizace; 3) dostupnost digitálního obsahu a odpovídajících 
obchodních modelů; 4) problematiku financování; 5) úlohu platforem pro šíření obsahu a 
jejich vliv na poskytování veřejného obsahu včetně stručného přehledu o stavu platformy 
Europeana a 6) označení hlavních překážek, s nimiž se v souvislosti s přechodem 
k digitálnímu věku potýká veřejný sektor. Čtvrtá kapitola přináší shrnutí obecných závěrů 
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této studie a řadu doporučení týkajících se toho, jakým způsobem by měla být v Evropě 
zvyšována dostupnost digitálního obsahu a jeho co nejčastější využívání.  
 
Součástí příloh jsou přehledy týkající se jednotlivých vybraných zemí, které byly 
předmětem podrobnější analýzy (Estonsko, Francie, Itálie, Německo, Spojené království, 
Španělsko a Švédsko) a shrnutí výsledků dotazníkového šetření a použité literatury. 
 
Toto shrnutí odpovídá struktuře zprávy a obsahuje navíc i obecný úvod do problematiky 
(komerčních a veřejných) trhů v oblasti poskytování obsahu, který shrnuje závěry této 
zprávy. 
 
Trhy s obsahem – jejich obecné rysy a vývoj 
 
Zhruba před dvaceti lety se odvětví mediálního průmyslu a průmyslu nabízející obsah 
vyznačovala poměrnou rozvinutostí a vysokými výnosy, které byly dané velikostí nákladu a 
rozsahu, přičemž v těchto odvětvích (v důsledku vysokých výrobních nákladů) existovaly 
značné překážky pro zahájení činnosti, a tudíž i tendence k jejich koncentraci. Trhy byly 
kulturně segmentované a distribuce oddělená podle území. Z hlediska veřejného sektoru 
představovaly pozitivní externality v oblasti médií a obsahu hlavní argument pro různé 
druhy veřejných politik a správních předpisů, v některých případech zahrnující i různé 
způsoby přímého poskytování obsahu a informací různými formami veřejné služby. 
 
Digitalizace přinesla zásadní proměnu tohoto sektoru, protože snížila výrobní a distribuční 
náklady, a ke změnám došlo i na straně uživatelů, ve způsobu jejich spotřeby a vnímání 
médií a obsahu. Tyto změny narušily strukturu odvětví obsahového průmyslu a přinesly 
zcela nové výzvy. Informace a obsah, jež jsou poskytovány v rámci veřejného sektoru, se 
dnes navíc podstatně méně liší od produktů či nabídky komerční sféry, přinejmenším 
z hlediska spotřebitelů. 
 
Co se týče struktury tohoto odvětví, objevili se v něm noví aktéři a nová média, a i když si 
toto odvětví stále ještě uchovává některé rysy z dřívějších dob, zejména vysoké výnosy 
z profesionálního obsahu, dané velikostí nákladu a rozsahu, existenci významných 
externalit a kulturní rozdíly, stojí dnes v čele procesu reintermediace noví digitální aktéři. 
Využívání potenciálu těchto nových aktérů a nových médií pro informace a obsahy 
poskytované v rámci veřejného sektoru je v počátcích a model, který umožní sladit v tomto 
digitálním prostředí veřejné cíle a komerční zájmy, musí být teprve vypracován. 
 
Spolu s technologickými a socioekonomickými změnami měly na mediální průmysl a 
odvětví v oblasti produkce obsahu nepříznivý dopad dva další fenomény: porušování 
autorských práv na internetu (označované často jako „pirátství“) a neschopnost těchto 
odvětví využít digitalizace k vytvoření inovativních řešení, která by kompenzovala dopady 
porušování autorských práv. Tento krátkozraký postoj bránící tomu, aby byl uživatelům 
nabízen přitažlivý digitální obsah, zaujímá i podstatná část veřejného sektoru. 
 
Nová digitální média mají několik zvláštních rysů, které je odlišují od tradičních médií. 
Kromě snižování výrobních a distribučních nákladů a možností interakce a přizpůsobení 
mediálního zážitku na míru konkrétním jednotlivcům mají nová média také výhodu 
v podobě nižších nákladů u služeb poskytovaných na dálku, čímž vytvářejí podmínky, které 
vedou k deteritorializaci a znesnadňují tradiční způsoby regulace. Možnosti přizpůsobení 
digitálních médií požadavkům konkrétních jednotlivců také – přinejmenším teoreticky – 
dovolují lepší zapojování spotřebitelských preferencí, pokud o poskytování většího množství 
produktů o nižších nákladech i pokud jde o nabídku poskytovatelů. Odstraňování překážek, 
které dříve stály v cestě neprofesionálním informacím a neprofesionálnímu obsahu, vedlo 
k vytvoření nových forem uživatelských inovací, umožňujících spotřebitelům vlastní 
vyjádření, které je dnes snazší než kdy dříve, a postavilo tak starší modely fungování 
těchto odvětví i stávající právní předpisy před nové výzvy. Svou cestu k distribuci si 
v tomto odvětví našli noví aktéři i díky využití inovací v rámci sociálních sítí. Odstranění 
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překážek však současně usnadnilo zneužívání profesionálního obsahu a snahy o regulaci ani 
politická opatření dosud nepřinesly žádné účinné řešení tohoto problému, z čehož je zřejmý 
nedostatek pochopení hlediska spotřebitelů.  
 
V krátkodobém a střednědobém výhledu lze ve vývoji mediálního a obsahového průmyslu 
vysledovat určité obecné trendy, které lze rozdělit do několika skupin: struktura odvětví, 
výroba, distribuce, spotřeba, obchodní modely a spotřebitelské chování. 
 
Co se týče struktury odvětví, dřívější média a obsahy budou do značné míry existovat i 
nadále, jejich podíl však bude menší než v době před digitalizací – klíčovým příkladem je 
hudební průmysl – a vývoj tohoto odvětví budou určovat noví aktéři. Tito noví aktéři (např. 
noví zprostředkovatelé z oblasti IKT) v současnosti usilují o komoditizaci obsahu, protože 
jejich hlavní obchodní modely souvisejí s produkcí médií a obsahu pouze nepřímo, a nemusí 
tedy nutně sdílet „kulturní“ hodnoty, které jsou tradičně spojovány s určitou částí tohoto 
odvětví. Jeho současná struktura přináší také nové způsoby, jak se prosadit na trhu, jako 
jsou platformy a ekosystémy, které se kolem nich vytvářejí – nejvýznamnějším příkladem 
jsou mobilní a sociální média (např. Android, Apple, Facebook). Tyto platformy fungují jako 
mnohostranné trhy, které sdružují vývojáře, producenty, reklamní agenty a spotřebitele a 
vytvářejí tak ucelený ekosystém, jehož hlavní rysy a vývoj určuje majitel dané platformy. 
 
Profesionální produkce médií a obsahu musí stále více počítat s vydáváním obsahu 
v několika médiích zároveň, tedy s nezbytností transmediálního přístupu. Mediální uskupení 
přizpůsobují tomuto novému paradigmatu své produkční struktury. Ovšem nepodaří-li se 
najít odpovídající obchodní model, bude vzhledem k tomu, že obsah poskytovaný v rámci 
veřejné sféry byl dříve určen pro jedno konkrétní médium (např. televizi), a vzhledem 
k nedostatku zdrojů rozšiřování produkce do oblasti jiných médií obtížná. 
 
Distribuce obsahu představuje oblast, v níž proces reintermediace probíhá především a 
v níž do sféry mediálního a obsahového průmyslu vstupují noví aktéři (např. Apple, Netflix). 
Jejich přístup k trhům se od přístupu zavedených médií radikálně liší a podstatným 
způsobem mění spotřebitelskou zkušenost – jako nejvýraznější příklady lze uvést posouvání 
času v televizi, služby over-the-top, sociální média či mobilní aplikace. Obsah poskytovaný 
v rámci veřejné sféry se v této situaci ocitá před problémem, jak se stát součástí tohoto 
nového ekosystému bez toho, aby byl tímto prostředím pohlcen. 
 
Individuální spotřeba digitálních médií a digitálního obsahu se děje v prostředí, které je 
stále provázanější, interaktivnější, mobilnější, sociálnější a ve kterém se doplňuje, nebo 
dokonce zároveň používá několik různých médií. Ze spotřebitelů se mohou také stávat 
producenti vlastního obsahu. To všechno ovšem vyžaduje digitální gramotnost, dostatečné 
uživatelské vybavení a nové dovednosti. Může tak vznikat další digitální bariéra. 
 
Mění se také obchodní modely v oblasti médií a obsahu. Tradičně byly zdrojem příjmů 
v mediálním a obsahovém průmyslu předplatné, prodej spotřebitelům a prodej reklamy. 
V souvislosti s přechodem na digitální prostředí se nicméně oba tyto příjmové modely 
potýkají se specifickými problémy. Pokud jde o reklamu, přesouvá se její značná část 
z oblasti tradičních médií do oblasti médií sociálních (a vyhledávačů), kde je možné oslovit 
širší okruh cílových spotřebitelů účinnějším způsobem a kde se začínají prosazovat 
obchodní modely využívající osobních informací o publiku. Placené digitální služby jsou stále 
v počátcích, tradiční způsob kupování produktů však začínají nahrazovat předplatné služby, 
mezi nimiž zaujímá stále významnější místo tzv. cloud, který stírá rozdíl mezi produkty a 
službami. Objevily se také některé nové obchodní modely, jako jsou nákupy virtuálních 
statků či nákupy prováděné v prostředí aplikací, typicky herních. Digitalizace obecně 
umožňuje zavedení pružnějších obchodních modelů lépe odpovídajících konkrétním 
potřebám spotřebitelů. Tyto obchodní modely však zatím nevyrovnaly pokles příjmů 
tradičních podniků. 
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Trhy s komerčním obsahem – filmy, videohry, knihy a noviny 
 
Kromě těchto obecných trendů má každý z analyzovaných sektorů svá vlastní specifika, o 
nichž je řeč v následujících odstavcích. 
 
Evropský filmový trh (kinematografie, video) ovládají filmy z USA (které na něm zaujímají 
přibližně 60 % podíl), silné postavení má však i místní evropská produkce, zaměřující se na 
domácí trhy. Hlavní digitální výzvou je jednak požadavek vhodné úpravy systému časových 
intervalů pro jednotlivé způsoby distribuce, tak aby se tento systém dokázal vyrovnat 
s novými médii, a jednak hrozba, kterou představuje porušování autorských práv na 
internetu pro vytvoření udržitelné nabídky digitálních filmů, která bude v souladu se 
zákonem. Z hlediska spotřebitelů je nabídka digitálních videonahrávek a filmů 
poskytovaných bez ohledu na hranice jednotlivých území stále ještě nedostatečná, a 
důvodem jsou licenční omezení. Podíl internetové digitální spotřeby videonahrávek a filmů 
na celkových spotřebitelských výdajích je ve skutečnosti dosud velmi omezený (5 % v roce 
2010), a to i přesto, že filmová produkce má dnes již převážně digitální formát. Digitalizace 
filmů snižuje produkční náklady, zjednodušuje jejich postprodukční zpracování a umožňuje 
uplatňování inovativních obchodních modelů, lépe odpovídajících požadavkům uživatelů, 
jako je impulzivní nakupování, reprodukční kvalita, cena nebo typ zařízení umožňujícího 
přístup k produktům.  
 
Odvětví videoher je v oblasti produkce, spotřeby a částečně i distribuce již digitalizované a 
je ukázkovým příkladem technologicko-ekonomických inovací, které jsou schopny přilákat 
k hraní demograficky stále významnější skupinu obyvatel. Ze všech odvětví mediálního a 
obsahového průmyslu právě odvětví videoher vykazuje nejvyšší procento zisků 
pocházejících z internetové distribuce (42 % v roce 2011). Tento postupující přechod 
k internetové distribuci mění tradiční hodnotový řetězec tohoto odvětví a stále větší měrou 
oslabuje roli tradičních aktérů, jako jsou vydavatelé a distributoři. Vydavatelé v EU mají 
velmi silné postavení a mají k dispozici poměrně velký počet inovátorů a podnikatelů 
v oblasti tvorby her, zvláště pak v narůstajících segmentech internetových či mobilních her.  
Proces dezintermediace vytváří příznivé podmínky pro navazování přímých vztahů mezi 
tvůrci her a jejich internetovými prodejci, nebo dokonce jejich konečnými spotřebiteli. 
Překrývání odvětví videoher a IKT usnadnilo vytvoření inovativního ekosystému, v němž se 
uplatňují nové technologie a obchodní modely. Četné obchodní modely se přizpůsobují 
potřebám uživatelů v oblastech, jako jsou různé způsoby přístupu (prostřednictvím 
webových prohlížečů, klientských aplikací instalovaných v počítači, mobilních aplikací atd.), 
platby (platba za stažená data, opakované předplatné, platba za rozšiřující doplňky her 
nebo za přístup k těmto doplňkům, platba za nákup různých položek atd.) či herní zařízení 
(konzole, počítače, inteligentní telefony, tablety atd.). Jeden z obchodních modelů, které 
v odvětví videoher vznikly, označovaný jako model „free-to-play“ (čili hraní zdarma, též 
„freemium“) může být zajímavý i pro poskytování obsahu v rámci veřejné sféry, protože 
umožňuje jednoduché rozlišení mezi veřejnou službou, základními cíli a komerčními zájmy.  
 
Knižní průmysl je v procesu digitalizace opozdilcem (ovšem s některými významnými 
výjimkami v určitých nikách produktů, jako jsou encyklopedie). Získal tak díky tomu 
příležitost, aby se poučil ze zkušeností nabytých jinými odvětvími mediálního a obsahového 
průmyslu. V roce 2012 představoval trh s elektronickými knihami v rozvinutých zemích 
(v Severní Americe, EU-5 a Japonsku) pouze 4,5 % celosvětového knižního prodeje. 
Z hlediska EU je to jediný trh v oblasti mediálního a obsahového průmyslu, kde evropské 
společnosti zaujímají vedoucí postavení. V čele přechodu k digitálnímu věku stojí nicméně 
společnosti z USA. Internetovou distribuci navíc z velké části ovládají společnosti, které 
nejsou součástí odvětví knižního vydavatelství (např. Amazon), a teprve zcela nedávno 
došlo k tomu, že vydavatelé začali vyvíjet iniciativu a vytvářet své vlastní tržní digitální 
platformy umožňující prodej elektronických knih na internetu. Tento trh s elektronickými 
knihami je dnes jen digitální verzí trhu s tištěnými knihami a používají se na něm tytéž 
obchodní modely. Klíčovým prvkem rozvoje tohoto trhu jsou nová čtecí zařízení: čtečky 
elektronických knih a tablety. V současné době vedle sebe koexistují dva modely: uzavřené 
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modely, které jsou vázané na určitá konkrétní zařízení umožňující uživateli získávat knihy 
výlučně v obchodě výrobce daného zařízení, takže z jiného zařízení k těmto knihám nemá 
přístup; a modely otevřené, které jsou založené na internetových platformách nabízejících 
knihy reprodukovatelné na kterémkoli zařízení. S příchodem elektronických knih se změnila 
struktura výdajů, k čemuž došlo již dříve v jiných odvětvích mediálního a obsahové 
průmyslu. Odhaduje se, že celkové náklady internetových modelů jsou o 15 % až 25 % 
nižší než náklady fyzických modelů. Veřejné iniciativy v oblasti digitalizačních procesů 
stávající literatury soutěží s iniciativami soukromými. V důsledku této situace se mění i 
podoba veřejných intervencí, které se posouvají od zasahování na základě správních 
předpisů ke smluvním či partnerským modelům. 
 
Novinová vydavatelství představují odvětví, které vlivem digitalizace prochází 
snižováním nákladu i výrazným poklesem příjmů. Tradiční odvětví tištěných novin bylo 
v mnoha ohledech první oblastí, kde se projevil úspěch internetu jako zdroje informací. 
Zároveň se však také zvyšuje poptávka po internetových novinách a spolu s tím se 
rozmáhají i různé typy formátů a modelů produkce a šíření novin na internetu. Často se 
proto uvádí, že internetové novinářství může tyto ztráty vyrovnat, jakkoli se svou 
strukturou, schopnostmi a případně i hodnotami od tradiční novinářské práce značně liší. 
Obchodní model vydavatelů novin je jako celek konfrontován se skutečností, že kupování 
denního tisku a jeho čtení je výrazně odlišné od bezplatného čtení novin na internetu. Vyšší 
výnosy z reklamy na internetu tak ve výsledku nedokáží dostatečnou měrou vyrovnávat 
nižší výnosy z tištěných novin a tištěné reklamy. Digitální noviny se na internetu pokusily 
napodobit obchodní modely svých tištěných verzí, včetně modelů založených na kupování 
jednotlivých výtisků, úhradě předplatného a příjmech z reklamy, a to s různými výsledky. 
Některé noviny experimentovaly také s placeným přístupem k obsahu na základě 
předplatného, ale musely od této praxe ustoupit, protože zjistily, že příjmy z předplatného 
umožňujícího přístup k obsahu nedokázaly vyrovnat ztráty v oblasti reklamy. Po tomto 
počátečním nezdaru se noviny pokusily zavést model založený na placeném přístupu znovu, 
tentokrát ale jen pro vybraný obsah, jako jsou finanční informace. A konečně se také zdá, 
že určité možnosti nabízí vydavatelům digitálních novin zavedení tabletových PC a 
elektronických čteček. Některé noviny již začaly nabízet služby pro uživatele těchto 
zařízení, kterým poskytují přístup k obsahu za použití modelu předplatného. V této oblasti 
je však vývoj stále ještě ve svých počátcích, a není zde proto možné vyvozovat obecně 
platné závěry. 
 
Veřejný obsah  
 
Obsah poskytovaný veřejnoprávními subjekty, který je předmětem analýzy této studie, 
zahrnuje kulturní a historické dědictví a informace poskytované v rámci veřejného sektoru, 
jedná se však především o obsah kulturní, jehož držiteli jsou provozovatelé 
veřejnoprávního vysílání a vzdělávací, výzkumné a kulturní instituce. Z hlediska ochrany 
autorských práv lze veřejný obsah rozdělit na: 1) díla volně přístupná veřejnosti; 2) díla, na 
něž má autorská práva veřejnoprávní subjekt; 3) díla, na něž má autorská práva soukromý 
subjekt, která jsou však pod ochranou nebo v držení veřejnoprávního subjektu (včetně 
osiřelých a komerčně nedostupných děl). 
 
Přestože EU a její členské státy vynaložily v posledních deseti letech mimořádné úsilí 
o zpřístupnění digitálního obsahu, je digitalizace tohoto veřejného obsahu stále ještě ve své 
počáteční fázi. Celkem bylo digitalizováno asi 20 % kulturního obsahu, a to v rozmezí od 
4 % v případě národních knihoven do 42 % v případě uměleckých sbírek v muzeích. Navíc 
jen asi jedna třetina tohoto digitálního obsahu je veřejně dostupná on-line, takže na 
internetu je přístupných asi jen 6 % evropského kulturního obsahu. 
 
Digitalizace je nákladný proces, zvláště když uvážíme, že vlastní technické převedení do 
digitální formy je pouze jednou částí tohoto procesu. Velmi nákladné je zejména vyjasnění 
autorských práv a sjednání dohod se všemi držiteli těchto práv. Proces zpřístupňování 
veřejného digitálního obsahu se v Evropě zaměřoval doposud na samotný proces 
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digitalizace. Tento proces přitom probíhá dosti roztříštěným způsobem, a to jak na 
evropské úrovni, tak i na úrovni členských států, hlavně formou krátkodobých projektů 
financovaných především z veřejných zdrojů, menší měrou pak ze zdrojů soukromých. Díky 
iniciativě Evropské komise se podařilo realizovat jistý počet modelů partnerství veřejného a 
soukromého sektoru. V některých případech byly tyto modely úspěšné, ale byly s nimi 
spojeny i určité problémy. Jedná se mj. o to, že představitelé veřejného sektoru tvrdí, že 
veřejný sektor musí tyto projekty řídit, aby ochránil veřejný zájem, zatímco představitelé 
soukromého sektoru tvrdí, že veřejné instituce často postrádají nezbytné komerčně 
zaměřené schopnosti.  
 
Vzhledem k omezené výši rozpočtů, ekonomické nejistotě a vysokým nákladům digitalizace 
byly vytvořeny nové obchodní modely a modely zpřístupňování kulturního obsahu, 
umožňující jeho širší zpřístupnění, zároveň však zaručující dodržování autorských práv a 
souvisejících práv duševního vlastnictví třetích stran a umožňující rovněž vytváření zisků, 
které zaručí dlouhodobou udržitelnost těchto projektů a služeb. Tyto obchodní modely pro 
poskytování veřejného obsahu lze rozdělit do několika kategorií podle toho, kdo je 
držitelem autorských práv (obsah volně přístupný veřejnosti, obsah podléhající autorským 
právům, osiřelý obsah), a podle způsobu, jakým je obsah využíván (komerční využití nebo 
nekomerční využití). Veřejný obsah může být komerčním subjektům poskytován k využití 
buď bezplatně, nebo za jednorázové platby, nebo na základě určitého režimu rozdělení 
zisku (vycházejícího obvykle z předpokladu mezních nákladů). K nekomerčnímu využití je 
veřejný obsah v Evropě poskytován převážně zdarma na základě otevřeného přístupu. 
Kulturní instituce a instituce pečující o kulturní dědictví nicméně z důvodu udržitelnosti stále 
častěji uplatňují obchodní modely, které se v současnosti používají pro komerční obsah, i 
v jiných odvětvích. Většina kulturních institucí dosud nenabízí způsoby (či licence), které by 
umožňovaly komerční využití obsahu, který mají k dispozici, a jejich přístup je v tomto 
ohledu nejasný. Má-li být komerční využívání veřejného obsahu usnadněno, je nutné 
vytvořit obchodní modely, které budou tomuto účelu odpovídat a které budou nabízet 
jednoduché licence stimulující co nejčastější využívání tohoto obsahu. 
 
Značnou část dostupného obsahu tvoří osiřelá díla. Pro digitalizaci a internetovou distribuci 
představují tato díla problém. Navzdory nedávno přijaté směrnici EU 2012/28/EU nadále 
přetrvává několik problémů: 1) právní nejistota; 2) ekonomická nejistota; a 3) omezení na 
straně příjemců, na něž se tato směrnice vztahuje.  
 
Digitalizace veřejného obsahu je každopádně stále ještě ve velmi rané fázi a pokrok v této 
oblasti naráží na značný počet překážek. Především chybí prostředky na digitalizaci, a to 
v důsledku neochoty představitelů veřejné správy, nedostatečně rozpracovaných 
obchodních modelů, vysokých nákladů a nejisté návratnosti. Kromě toho chybí také jasně 
stanovený způsob přechodu do digitální oblasti a koordinace jednotlivých iniciativ na všech 
úrovních veřejné správy – včetně úrovně EU. Dále také chybí odpovídající správa obsahu, 
která by se týkala přinejmenším osiřelých děl, a nedostatečné je obecně také povědomí 
uživatelů. Veřejné instituce mimo to postrádají potřebné dovednosti a vyjednávací 
postavení dotyčných veřejných orgánů je oslabeno i tím, že se stávajícími digitálními 
platformami jednají vždy jen jednorázovým a nejednotným způsobem a v malém měřítku.  
 
Kladnou stránkou věci je potenciálně vysoká poptávka po veřejném obsahu, která čeká na 
to, že bude odpovídajícím způsobem uspokojena, a to na základě spojení vysoce 
kvalifikovaných profesionálních pracovníků pracujících pro veřejný sektor a veřejné podpory 
– přímé i regulační. Vyšší míra koordinace by byla žádoucí i v oblasti správy práv duševního 
vlastnictví a poskytování veřejného obsahu v digitální formě, včetně lépe harmonizovaného 
právního rámce pro duševní vlastnictví digitálních děl. A konečně rozhodujícím faktorem 
úspěchu budoucího poskytování veřejného obsahu v digitalizované formě je patrně 
informovanost a zapojení uživatelů (sociální inovace). 
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Příležitosti, výzvy a doporučení 
 
Konečně se dostáváme k tomu, abychom poté, co označíme příležitosti a výzvy týkající se 
evropského obsahu, nastínili i několik doporučení. Mezi příležitosti, které jsou společné 
všem odvětvím mediálního a obsahového průmyslu a nejsou v EU dosud plně využity, patří: 
produkce transmediálního obsahu, vytváření inovativního uživatelského dojmu z bohatství 
veřejného obsahu, používání internetové distribuce k lepšímu šíření obsahu za hranice 
jednotlivých států a využívání komerčních iniciativ a sociálních inovací k dosažení cílů 
v oblasti veřejné produkce a šíření obsahu. 
 
I přes mnohé výhody a příležitosti, které jsou spojeny s digitalizací, stojí všechna odvětví 
mediálního a obsahového průmyslu před několika výzvami. Na straně dodavatelů spočívají 
hlavní problémy v tom, že výhody spojené s digitalizací připadají v rámci hodnotového 
řetězce často jiným aktérům než těm, kteří do digitalizace obsahu investují, čímž vzniká 
odpor, který brání plné digitalizaci. Digitalizované statky jsou dále ohroženy porušováním 
autorských práv. Na straně spotřebitelů je stále velký nedostatek inovativních řešení, jež by 
umožnila uspokojit jejich požadavky týkající se použitelnosti a užitečnosti – 
nejvýznamnějším příkladem jsou obtíže spojené s územně neomezenými licencemi na 
videonahrávky a filmy.  Přesněji řečeno, hlavní politickou a regulační výzvou v oblasti médií 
a obsahu v EU by měl být jednoduchý a účinně fungující rámec pro poskytování licencí pro 
více území a spolu s ním i režim ochrany práv duševního vlastnictví, který by dokázal 
vytvářet příznivé podmínky pro inovace a tvorbu a zohledňovat nový pohled společnosti na 
média a obsah. 
 
Níže je uvedeno několik doporučení týkajících se řešení zjištěných problémů, které jsou 
spojeny s přechodem k digitálního věku a k informační společnosti. 
 
První soubor doporučení této studie se zaměřuje na nezbytnost dalšího financování 
digitalizace, uchovávání a technických a obchodních inovací. Tyto investice jsou potřebné 
s ohledem na pozitivní ekonomické a společenské externality, které s sebou digitalizace 
obsahu přináší. Je ovšem třeba zvážit vhodnost stávajících režimů financování. Další 
financování by mělo:  
 

 zahrnovat trvalou podporu digitálního zpracování mediálního a obsahového 
průmyslu; 

 podporovat výzkum v oblasti technických a obchodních inovací; 

 považovat za prvořadou příležitost transmediální produkci; 

 vytvořit nové formy dlouhodobého financování, zaměřeného zejména na neziskové 
organizace; 

 vytvářet konkrétní programy a nástroje pro podnikatele a inovátory v oblasti 
mediálního a obsahového průmyslu, které by zahrnovaly proces od jeho počátečních 
fází až do fáze konsolidace; 

 být zaměřeno na vytváření evropských mnohostranných platforem a ekosystémů 
v oblasti médií a obsahu, zvláště pak s využitím odvětví a oblastí, v nichž má Evropa 
vedoucí postavení; 

 podporovat meziodvětvovou a přeshraniční výrobu a distribuci obsahu; 

 podněcovat partnerství veřejného a soukromého sektoru ve veřejné sféře, která by 
přispěla k získání odborných znalostí, využívání současných technologií a financování 
iniciativ a 

 podporovat úpravu stávajících programů, aby se iniciativy nezdvojovaly. 
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Kromě financování by se evropské politiky měly zaměřovat také na zvyšování koordinace 
a úspor z rozsahu při využívání technických infrastruktur. Měly by: 
 

 usilovat o dosažení úspor z rozsahu v rámci technických infrastruktur i správních 
oddělení pro řízení produkce a distribuce digitálního obsahu a médií; 

 podporovat agentury pro centralizovanou či koordinovanou správu práv; 

 prověřit a snížit transakční náklady spojené s poskytováním digitálních médií a 
digitálního obsahu v rámci celé Evropy; 

 bojovat proti nedostatečnému poskytování digitálního obsahu a médií přes hranice 
jednotlivých území EU, které je způsobeno existencí tržních bariér; 

 koordinovat činnost v oblasti poskytování digitálního veřejného obsahu, včetně jeho 
výroby, distribuce, spotřeby a včetně jednání se stávajícími platformami; 

 poskytovat obsah všude tam, kde je uživatel: nabízet obsah k dispozici v rámci 
existujících platforem; 

 podporovat na všech úrovních koordinaci různých iniciativ působících v oblasti 
poskytování veřejného obsahu, zvláště pak v souvislosti s komerčními iniciativami a 

 přijmout harmonizovaný rámec a soubor opatření – podporu zákonných nabídek, 
informovanost uživatelů, spolupráci aktérů podílejících se na transakcích v oblasti 
médií a obsahu, zvláštní právní opatření – za účelem boje proti porušování 
autorských práv na internetu, tak „aby poctivý uživatel mohl jednat poctivě“. 

 
Zvláštní doporučení týkající se zlepšení podmínek poskytování licencí pro více území a 
revize režimu duševního vlastnictví: 
 

 zlepšit harmonizaci právního rámce pro duševní vlastnictví digitálního obsahu a 
přezkoumat režim duševního vlastnictví, tak aby byl podpořen inovativní a tvůrčí 
rozvoj, což je obzvláště potřeba v případě osiřelých děl;  

 zabývat se možnostmi zlepšení režimu poskytování licencí vztahujících se na média 
a obsah, včetně jeho rychlého zavedení na základě koordinace existujících licencí, 
tak aby bylo možné obejít nynější překážky bránící distribuci a spotřebě uvnitř EU; 

 vyhledávat, zkoumat – a podporovat – nové možnosti režimu práv duševního 
vlastnictví (veřejné licence typu „commons“, otevřené licence atd.); 

 podporovat otevřený přístup k osiřelým a komerčně nedostupným dílům a 

 za zvláštních podmínek zaručit využívání veřejného obsahu pro účely vzdělávání 
(doporučuje se otevřený přístup).  

 
Čtvrtý soubor doporučení se zaměřuje na zlepšení přístupu k veřejnému obsahu a 
podporu inovací v této oblasti: 
 

 pozitivně přehodnotit veřejnou politiku v oblasti médií a obsahu, včetně posouzení 
možnosti přímého poskytování obsahu a informací prostřednictvím různých forem 
veřejných služeb; 

 vzít při tom zejména v úvahu komerční iniciativy a sociální inovace, které by 
umožnily dosáhnout cíle v oblasti veřejné produkce a šíření obsahu; 

 vytvořit kolem veřejného obsahu celý ekosystém: otevřeně přístupná data a 
iniciativy v oblasti distribučních platforem; 
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 v případě určitých typů veřejného obsahu experimentovat s novými pružnými 
obchodními modely a využívat modely převzaté od iniciativ v oblasti komerčního 
obsahu, zvláště co se týče modelu „freemium“, který umožňuje jasné rozlišování 
mezi veřejnou službou, základními cíli a komerčními zájmy; 

 zkoumat a podporovat úlohu prozumentů, je-li takový obsah ve veřejném zájmu a 

 podporovat vytváření inovativních uživatelských zážitků z bohatství veřejného 
obsahu tím, že budou odstraněny současné překážky bránící inovátorům a 
podnikatelům v jeho zákonném používání. 

 
Poslední soubor doporučení se týká zvyšování informovanosti uživatelů a vzdělávání 
vysoce kvalifikovaných odborníků: 
 

 zvyšovat informovanost uživatelů o digitálním evropském dědictví; 

 investovat do rozvoje talentů: vytvářet ve veřejném sektoru pracovní místa 
vyžadující odborné znalosti digitální problematiky a 

 vytvořit ve spojení s průmyslem fórum, které vypracuje evropský plán pro odvětví 
mediálního a obsahového průmyslu. 

Architektura programu Tvůrčí Evropa, který je novým rámcovým programem pro 
kulturní a tvůrčí odvětví a který je součástí víceletého finančního rámce na období 2014–
2020, již na některé problémy, kde jsou zde uvedeny, reaguje. Je především v souladu 
s některými doporučeními této zprávy, a to zejména v tom, že: představuje pokračování 
ekonomické podpory kulturní a tvůrčí sféry do roku 2020; podporuje nadnárodní a 
meziodvětvové činnosti; zaměřuje se na budování kapacit; usiluje o zlepšování 
informovanosti uživatelů tím, že oslovuje nové typy publika; a do určité míry se též zabývá 
řešením roztříštěnosti financování a krátkodobou perspektivou projektů. 
 
Program by měl nicméně věnovat větší pozornost i některým z výše uvedených doporučení, 
jako je: transmediální produkce obsahu; přeshraniční internetová distribuce médií a 
obsahu; poskytování veřejného evropského obsahu na stávajících digitálních platformách; 
vytvoření evropského programu; vzdělávání a najímání vysoce kvalifikovaných odborníků 
v oblasti digitálních médií a obsahu; podpora otevřeného veřejného obsahu; koordinace 
digitálního poskytování veřejného obsahu a používání infrastruktur; podpora rizikového 
kapitálu a vstupních investic a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj koordinovaných 
platforem pro distribuci on-line (veřejný obsah, novinová vydavatelství). 


