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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

V roce 2013 přijala Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) Marakéšskou smlouvu, 

kterou podepsalo více než 60 zemí včetně Evropské unie. Jejím hlavním cílem je zavést 

soubor povinných výjimek a omezení, z nichž by měly prospěch osoby nevidomé, zrakově 

postižené č osoby s jinými poruchami čtení. Výjimky a omezení týkající se autorského práva, 

které mají být zavedeny ve všech signatářských zemích, umožní reprodukci, šíření 

a zpřístupňování zveřejněných děl ve formátech určených pro nevidomé osoby, osoby 

zrakově postižené nebo osoby s jinými poruchami čtení a usnadní přeshraniční výměnu těchto 

děl. Právě tato výměna je předmětem stávajícího nařízení navrženého Komisí. 

Návrh pozměňuje legislativní rámec Evropské unie v souladu s Marakéšskou smlouvou. 

Výsledkem bude provádění povinností Unie vycházejících ze Smlouvy, pokud jde o výměnu 

kopií v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, které jsou smluvními stranami 

Marakéšské smlouvy, z níž budou mít prospěch dotčené osoby. 

Navrhovatel návrh Komise podporuje a je přesvědčen, že představuje správný krok na cestě 

k plnění povinností, k nimž se Unie zavázala. Cílem změn, které navrhuje, je lépe sladit návrh 

Komise se samotnou Marakéšskou smlouvou, zejména v části, kde jsou vysvětleny definice – 

kdo jsou dotčené osoby, co je míněno kopiemi v přístupném formátu a zejména co jsou 

schválené subjekty, které šíří, předávají a zpřístupňují tyto kopie v přístupných formátech 

dotčeným osobám. 

Kromě toho je podle navrhovatele třeba zdůraznit, že vývoz těchto kopií by nevedl 

ke komerční činnosti, a dodatky, které v tomto smyslu navrhuje, mají přinést schváleným 

subjektům se sídlem v určitém členském státě zabývajícím se přeshraniční činností s třetími 

zeměmi právní jistotu. 

Komise navrhuje, aby toto nařízení bylo podrobeno přezkumu nejdříve pět let od jeho vstupu 

v platnost. Navrhovatel trvá na tom, aby k přezkumu došlo dříve (do pěti let), vzhledem 

k tomu, že Komise nevypracovala posouzení dopadů, pokud jde o sociální a hospodářský 

dopad tohoto nařízení.  

Navrhovatel by chtěl na závěr zdůraznit, že veškeré návrhy jsou formulovány v souladu 

s Marakéšskou smlouvou. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a)  vzhledem k tomu, že článek 26 

Listiny základních práv Evropské unie a 

na Úmluvu OSN o právech osob se 

zdravotním postižením vyžaduje začlenění 

osob se zdravotním postižením; 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Při přijímání nezbytných opatření 

k zajištění přeshraniční výměny kopií 

některých děl a jiných předmětů v 

přístupném formátu se třetími zeměmi, 

které jsou smluvními stranami 

Marakéšské smlouvy, by členské státy 

měly dodržovat povinnosti a měly by být 

oprávněny uplatňovat práva vyplývající z 

Bernské úmluvy, Dohody o obchodních 

aspektech práv k duševnímu vlastnictví a 

Smlouvy Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském, v souladu s 

článkem 11 Marákešské smlouvy, který 

smluvním stranám umožňuje, aby 

omezení či výjimky vztahující se k právům 

omezily na zvláštní případy, které nejsou v 

rozporu s běžným způsobem užití díla a 

nejsou jimi nepřiměřeně dotčeny 

oprávněné zájmy autora. 

Odůvodnění 

Tento bod odůvodnění připomíná význam mezinárodních smluvních povinností a jeho 

formulace vychází z Marakéšské smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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 (4a) V zájmu podpory vývozu kopií v 

přístupném formátu, a zejména publikací, 

jež jsou nositeli práv od začátku vyrobeny 

v přístupném formátu, by měla být v 

Evropské unii vytvořena jednotná 

internetová databáze. Tato databáze by 

měla být veřejně přístupná ze třetích zemí, 

jež jsou smluvními stranami Marrákešské 

smlouvy. V zájmu usnadnění dovozu 

těchto publikací je důležité, aby databáze 

byla interoperabilní s databází ABC 

TIGAR (Trusted Intermediary Global 

Accessible Resources – světové přístupné 

zdroje od důvěryhodných 

zprostředkovatelů) pod záštitou Světové 

organizace duševního vlastnictví. 

Odůvodnění 

Nový bod odůvodnění vyzývá Evropskou komisi, aby zjednodušila výměnu informací 

zpřístupněním databáze podle požadavku směrnice [...] třetím zemím, které jsou smluvními 

stranami Marrákešské smlouvy. Tato nová iniciativa by měla vycházet z existující celosvětové 

databáze vytvořené sdružením Accessible Book Consortium pod záštitou Světové organizace 

duševního vlastnictví a měla by s ní zůstat interoperabilní. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Aby se zlepšila dostupnost kopií v 

přístupném formátu a zabránilo se 

nedovolenému rozšiřování děl a jiných 

předmětů ochrany, měly by schválené 

subjekty, které jsou zapojeny do 

rozšiřování nebo zpřístupňování kopií v 

přístupném formátu dodržovat určité 

povinnosti. 

(5) Aby se zlepšila dostupnost kopií v 

přístupném formátu a zabránilo se 

nedovolenému rozšiřování děl a jiných 

předmětů ochrany, je nutné, aby členské 

státy usnadnily přijetí obecných zásad 

osvědčených postupů mezi skupinami 

zástupců schválených subjektů, které jsou 

zapojeny do výroby, rozšiřování nebo 

zpřístupňování kopií v přístupném formátu, 

uživateli a nositeli práv. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „dílem nebo jiným předmětem 

ochrany“ se rozumí dílo v podobě knihy, 

odborného periodika, novin, časopisu 
nebo jiného tištěného materiálu, včetně 

partitur, a související ilustrace v 

jakémkoli médiu, včetně zvukové podoby, 

jako jsou například audioknihy, které je 

chráněno autorským právem nebo právy s 

ním souvisejícími a které bylo zveřejněno 

či jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s 

právními předpisy; 

1) „dílem a jiným předmětem 

ochrany“ se rozumí literární, akademické 

nebo umělecké dílo v podobě textu, 

záznamu nebo souvisejících ilustrací, 

včetně partitur, které je chráněno 

autorským právem nebo právy s ním 

souvisejícími a které bylo zveřejněno či 

jinak zpřístupněno veřejnosti v souladu s 

právními předpisy v knihách, 

elektronických knihách, odborných 

periodikách, novinách, časopisech nebo 

jiných písemnostech, a v jakékoliv 

mediální podobě, včetně zvukové podoby, 

jako jsou například audioknihy a 

rozhlasové vysílání; 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je revidovat definici „díla“ navrženou Komisí s ohledem 

na Marrákešskou smlouvu, která rozlišuje mezi „obsahem“ literárního nebo uměleckého díla 

a jeho „médiem“. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2)  „dotčenou osobou“ se rozumí:  2)  „dotčenou osobou“ se rozumí bez 

ohledu na případná další postižení 

kterákoli z níže uvedených osob: 

Odůvodnění 

Doplnění uvádí definici „dotčené osoby“ do souladu s Marrákešskou smlouvou. Mělo by se 

týkat všech částí a, b, c a d čl. 2 odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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c) osoba, která má poruchu vnímání či 

čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná 

číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba 

bez poruchy či zdravotního postižení; nebo 

c) osoba, která má poruchu vnímání či 

čtení, včetně dyslexie, a není tedy schopná 

číst tištěná díla v zásadě stejně jako osoba, 

která není nevidomá, zrakově postižená 

nebo nemá jinou poruchu čtení; nebo 

Odůvodnění 

(Netýká se českého znění.)  

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) osoba, která není kvůli fyzickému 

postižení schopná držet knihu či s ní 

manipulovat nebo zaměřit zrak či hýbat 

očima v rozsahu, který je běžně přijatelný 

pro čtení; 

(Netýká se českého znění.) 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) „kopií v přístupném formátu“ se 

rozumí kopie díla nebo jiného předmětu 

ochrany, která byla zhotovena 

alternativním způsobem nebo formou, jež 

umožňuje dotčené osobě přístup k dílu 

nebo jinému předmětu ochrany, přičemž 

tento přístup je pro ni realizovatelný stejně 

pohodlně jako u osoby bez zrakového 

postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 

2; 

3) „kopií v přístupném formátu“ se 

rozumí kopie díla nebo jiného předmětu 

ochrany, která byla předložena na 

neziskovém základě a zhotovena 

alternativním způsobem nebo formou, jež 

umožňuje dotčené osobě přístup k dílu 

nebo jinému předmětu ochrany, přičemž 

tento přístup je pro ni realizovatelný stejně 

pohodlně jako u osoby bez zrakového 

postižení nebo jiné poruchy podle odstavce 

2; 

Odůvodnění 

Je třeba zdůraznit nekomerční aspekty kopií, což dále vyjasňuje definici schválených subjektů 

a jejich činnosti na neziskovém základě. 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4) „schváleným subjektem“ se rozumí 

organizace, která na neziskovém základě 

poskytuje vzdělávání, instruktážní výuku, 

adaptivní četbu nebo přístup k informacím 

dotčeným osobám, přičemž se jedná o její 

hlavní činnost nebo jednu z jejích 

hlavních činností nebo o poslání ve 

veřejném zájmu. 

4) „schváleným subjektem“ se rozumí 

subjekt, který je schválen či uznán 

členským státem, v němž je usazen, a který 

na neziskovém základě poskytuje 

vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní 

četbu nebo přístup k informacím dotčeným 

osobám. Tímto subjektem může být i 

vládní instituce nebo nezisková 

organizace, k jejímž hlavním činnostem či 

institucionálním povinnostem patří 

poskytování stejných služeb dotčeným 

osobám. 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je doplnit definici „schváleného subjektu“, kterou 

navrhla Komise, a zohlednit přitom definici obsaženou v Marrákešské smlouvě, která přesně 

vymezuje, kdo má tyto subjekty ze zákona schvalovat či uznávat. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Schválený subjekt se sídlem v členském 

státě může šířit, předávat nebo 

zpřístupňovat dotčeným osobám nebo 

schválenému subjektu se sídlem ve třetí 

zemi, jež je smluvní stranou Marrákešské 

smlouvy, kopie v přístupném formátu 

zhotovené v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy přijatými podle 

směrnice [...]. 

Schválený subjekt se sídlem v členském 

státě může na neziskovém základě šířit, 

předávat nebo zpřístupňovat dotčeným 

osobám nebo schválenému subjektu se 

sídlem ve třetí zemi, jež je smluvní stranou 

Marrákešské smlouvy, kopie v přístupném 

formátu zhotovené v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy přijatými 

podle směrnice [...] a za předpokladu, že 

původní schválený subjekt před šířením či 

zpřístupněním díla nevěděl či neměl 

opodstatněné důvody domnívat se, že 

kopie v přístupném formátu bude použita 

pro jiné než dotčené osoby. 
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Odůvodnění 

Je třeba zdůraznit, že vývoz těchto kopií by neměl vést ke komerční činnosti. Poslední část 

textu je dodatek založený na znění Marakéšské smlouvy, který je v tomto odstavci považován 

za důležitý, neboť schváleným subjektům se sídlem v členském státě zabývajícím se 

přeshraniční činností s třetími zeměmi přináší právní jistotu. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dotčená osoba nebo schválený subjekt se 

sídlem v členském státě může dovážet 

kopie v přístupném formátu, které 

rozšiřuje, předává nebo zpřístupňuje 

dotčeným osobám nebo schváleným 

subjektům schválený subjekt ve třetí zemi, 

jež je smluvní stranou Marrákešské 

smlouvy, nebo tyto kopie získávat nebo si 

k nim zajišťovat přístup jiným způsobem a 

poté je využívat v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy přijatými podle 

směrnice [...]. 

Dotčená osoba nebo schválený subjekt se 

sídlem v členském státě může dovážet 

kopie v přístupném formátu, které 

rozšiřuje, předává nebo zpřístupňuje 

dotčeným osobám nebo schváleným 

subjektům schválený subjekt ve třetí zemi, 

jež je smluvní stranou Marrákešské 

smlouvy, nebo tyto kopie získávat nebo si 

k nim zajišťovat přístup jiným způsobem a 

poté je využívat v souladu s vnitrostátními 

právními předpisy přijatými podle 

směrnice [...], za předpokladu, že tento 

dovoz či přístup není v rozporu s obvyklým 

využíváním díla nebo jiných takových 

předmětů a neohrožuje neopodstatněně 

legitimní zájmy autora. 

Odůvodnění 

Znění vychází z formulace Marakéšské smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) rozšiřuje, předává a zpřístupňuje 

kopie v přístupném formátu pouze 

dotčeným osobám nebo jiným schváleným 

subjektům; 

a) rozšiřuje, předává a zpřístupňuje 

kopie v přístupném formátu pouze 

dotčeným osobám nebo jiným schváleným 

subjektům na neziskovém základě; 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přijímá příslušná opatření, aby 

zabránil nedovolenému rozmnožování, 

šíření, předávání a zpřístupňování kopií v 

přístupném formátu; 

b) přijímá příslušná opatření, aby 

předcházel nedovolenému rozmnožování, 

šíření, předávání a zpřístupňování kopií v 

přístupném formátu, a funguje na základě 

důvěry, aby plně sloužil potřebám 

dotčených osob; 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) při nakládání s díly a jinými 

předměty ochrany a s jejich kopiemi v 

přístupném formátu postupuje s náležitou 

péčí a pořizuje o tom záznamy  a 

c) při nakládání s díly a jinými 

předměty ochrany a s jejich kopiemi v 

přístupném formátu postupuje s náležitou 

péčí a pořizuje o tom záznamy, přičemž 

respektuje soukromí dotčených osob v 

souladu s článkem 6; a 

Odůvodnění 

Dodatek založený na formulaci Marakéšské smlouvy, který zdůrazňuje článek týkající se 

ochrany údajů v souladu s právem EU. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Kopie v přístupném formátu je 

využívána výlučně dotčenými osobami a 

respektuje celistvost původního díla či 

jiných takových předmětů, přičemž je 

třeba náležitě zohlednit změny, které je 

třeba učinit, aby dílo nebo jiný takový 

předmět mohly být zpřístupněny v 
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alternativním formátu, a potřeby 

dotčených osob, pokud jde o přístupnost. 

Odůvodnění 

Znění vychází z formulace Marakéšské smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b) Členské státy podporují výměnu 

informací a osvědčených postupů mezi 

schválenými subjekty, v zájmu účinné 

podpory přístupu k adaptovaným dílům 

nebo předmětům. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Nejdříve [za pět let po dni, od kterého se 

nařízení použije] provede Komise 

hodnocení tohoto nařízení a předloží hlavní 

závěry Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru spolu s případnými návrhy na 

změnu tohoto nařízení. 

Ve lhůtě [pěti let po dni, od kterého se 

nařízení použije] provede Komise 

hodnocení tohoto nařízení a předloží hlavní 

závěry Evropskému parlamentu, Radě a 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru spolu s případnými návrhy na 

změnu tohoto nařízení. 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že Komise nevypracovala posouzení dopadů, pokud jde o sociální a 

hospodářský dopad tohoto nařízení, navrhovatel doporučuje, aby hodnocení bylo 

vypracováno nejpozději do pěti let poté, co nařízení vstoupí v platnost. 
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