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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předmět a oblast působnosti

Záměrem tohoto návrhu Komise je modernizovat a přizpůsobit evropská pravidla v oblasti 
autorského práva digitálnímu prostředí, a tím posílit rozvoj jednotného digitálního trhu. 
Technický rozvoj za poslední dvě desetiletí vedl k zásadní proměně online služeb, a to jak 
svým rozsahem, tak v oblasti chování spotřebitelů online, a je tedy nezbytné alespoň část 
stávajících pravidel, která pocházejí z roku 2001, přizpůsobit novým podmínkám.

Základní zásady autorského práva, jako např. potřeba vysoké úrovně ochrany a spravedlivé 
odměny pro tvůrce a výkonné umělce, jsou stále do značné míry platné a musí být zachovány, 
neboť umožňují zachovávat v Evropské unii bohatou kulturní rozmanitost, která je dodnes 
jednou z jejích nejcennějších výhod, které má ve srovnání s okolním světem. Rozvoj 
digitálních služeb závislých na dílech chráněných autorským právem však nositelům práv 
značně ztěžuje odpovídající kontrolu šíření jejich děl a získávání spravedlivé odměny.

Aby byla současně zaručena ochrana legitimních způsobů využití děl chráněných autorským 
právem, zavádí směrnice o informační společnosti (2001/29/ES) seznam dobrovolných 
výjimek a omezení, jež stanoví okolnosti, kdy se k použití díla nevyžaduje předchozí souhlas 
nositele práv. Tyto výjimky byly definovány široce, s ohledem na zásadu technologické 
neutrality a jako dobrovolné, aby mohly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám 
a kulturním politikám v jednotlivých členských státech. I když byly výjimky dobrovolné, 
členské státy je z větší části provedly a jejich účinnost se osvědčila, třebaže uplatňování 
některých výjimek v digitálním prostředí vyvolalo určité nejasnosti.

Po zvážení zjištěných poznatků se Komise rozhodla zachovat stávající pravidla, protože jejich 
význam přetrvává, avšak řešit konkrétní problémy vyplývající z digitální revoluce, a to 
zejména ty, které mají přeshraniční dopad, a stanovit závazné výjimky, které doplní výjimky 
uvedené ve směrnici o informační společnosti.

Stávající návrh je proto založen na třech pilířích, z nichž každý řeší problémy zjištěné v dané 
oblasti.

Cílem prvního pilíře je podpořit činnosti veřejného zájmu, jako je výzkum, vzdělání a ochrana 
kulturního dědictví, v nichž je používání děl chráněných autorským právem každodenní 
potřebou. V návrhu se určují povinné výjimky, které mají poskytnout právní jistotu 
uživatelům, pokud jde o digitální používání děl.

Druhý pilíř je navržen tak, aby pomáhal odvětví tvorby obsahu řešit značné potíže spojené 
s vyjednáváním licencí, a pokud možno získat spravedlivě sjednanou odměnu za užívání 
jejich děl online službami, které je šíří v masovém měřítku. Za tímto účelem Komise 
poskytuje důležité vyjasnění ohledně odpovědnosti služeb informační společnosti ve smyslu 
definice uvedené ve směrnici o elektronickém obchodu (2000/31/ES), jež ukládají velké 
množství děl chráněných autorským právem, které jsou nahrávány jejich uživateli, a umožňují 
k nim přístup. Za těchto okolností by služby informační společnosti měly s nositeli práv 
uzavřít licenční dohody a ve spolupráci s nositeli práv nastavit proporcionální a přiměřená 
opatření na ochranu děl.
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Třetí a poslední pilíř usiluje o vyvážený vztah mezi autory a jejich smluvními partnery. 
Převod práv nebo udělování licencí na práva smluvním partnerům autory a výkonnými umělci 
je standard a všeobecně přijímaná praxe, která zajišťuje financování tvorby. Avšak autoři 
a výkonní umělci nemají vždy přístup k údajům o tom, jak jsou jejich díla později používána 
a nabízena a jaké z nich plynou příjmy, takže je pro ně obtížné stanovit, zda jejich odměna 
odpovídá skutečnému úspěchu příslušného díla. V návrhu Komise jsou proto obsažena 
ustanovení o povinnosti transparentnosti, možnostech úpravy odměn či mechanismu řešení 
sporů.

Všeobecný postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje směřování návrhu Komise i přístup založený na řešení problémů 
a domnívá se, že je zapotřebí přijmout zvláštní doplňující pravidla, která budou řešit 
konkrétní okolnosti spojené s digitálním užíváním děl chráněných autorským právem, třebaže 
stávající pravidla v oblasti autorského práva zůstávají z větší části platná.

Tyto změny mají za cíl vyjasnit a vymezit některá ustanovení návrhu Komise a případně 
některé z nich posílit, jestliže k tomu existují důvody. Zpravodaj by si současně přál, aby 
návrh zohledňoval vývoj chování spotřebitelů a poskytoval záruky ohledně nových způsobů 
využití a postupů, které s sebou přináší digitální revoluce.

Za tímto účelem zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy vycházející ze čtyř hlavních cílů:

1. Poskytnout právní jistotu ohledně nových výjimek a omezení

Zpravodaj podporuje doplnění směrnice o nové povinné výjimky a omezení na podporu 
činností veřejného zájmu, jako je vzdělání, výzkum a zachování kulturního dědictví. 
Důvodem této harmonizace je potenciální přínos pro celou společnost a rozvoj přeshraničních 
postupů a její rozsah je dostatečně přesně vymezen, aby ochránil řádné nositele práv před 
nepřiměřenou újmou.

Podle názoru zpravodaje však stávající návrh neposkytuje úplnou právní jistotu ohledně 
břemene, které ponesou strany, na něž se vztahují jednotlivé výjimky, což by ohrozilo jejich 
účinnost a bránilo harmonizovanému provedení. Zpravodaj proto vymezil povinnosti 
příslušných stran, na které se vztahují výjimky, aby se snížilo riziko poškození nositelů práv 
(článek 3), nastolila jistota ohledně uplatnění licence či výjimek (článek 4) a aby byly 
zajištěny běžné činnosti (článek 5).

2. Vyjasnit odpovědnost platforem digitálního obsahu a zajistit spravedlivou 
spolupráci s nositeli práv

Zpravodaj plně podporuje cíle a přístup návrhu, pokud jde o vyjasnění postavení některých 
kategorií služeb informační společnosti způsobem, který bude v souladu se směrnicí o 
elektronickém obchodu a bude ji doplňovat.

Podle názoru zpravodaje však návrh nedefinuje s dostatečnou přesností oblast působnosti 
služeb, na které se vztahují požadavky článku 13 této směrnice, a vytváří tak právní nejistotu. 
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Stejně tak rozsah, povaha ani podstata vzájemných závazků mezi nositeli práv a těmito 
službami nejsou podle názoru zpravodaje dostatečně zřejmé.

Toto stanovisko proto objasňuje povinnosti služeb informační společnosti podle článku 13 
této směrnice. Namísto toho, aby se zaměřovalo pouze na technické vlastnosti služby 
(tj. pojem skladování), v tomto stanovisku se povinnosti služby zakládají na tom, zda provádí 
úkon sdělení veřejnosti či nikoli. 

Pokud služby informační společnosti, které ukládají díla chráněná autorským právem nebo 
jiné předměty ochrany a zpřístupňují je veřejnosti, čímž překračují rámec pouhého poskytnutí 
fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou povinny uzavřít s nositeli práv 
licenční dohody. V případě neexistence dohod nebo v případě poskytování služeb, které jsou 
způsobilé pro výjimku z odpovědnosti podle směrnice o elektronickém obchodu, jsou však 
povinny přijmout opatření, která zabrání neoprávněnému začlenění obsahu chráněného 
autorským právem. Tento přístup by měl poskytovat nezbytnou právní jistotu, aby ustanovení 
této směrnice byly účinné.

V zájmu zajištění lepší a spravedlivé spolupráce mezi příslušnými platformami a nositeli práv 
navrhuje zpravodaj alternativní mechanismus řešení sporů, který je určen k řešení případných 
problémů za přispění nestranného orgánu určeného členskými státy.

3. Vytvořit nový pilíř na ochranu legitimních postupů spotřebitelů

Zpravodaj zastává názor, že návrh nezohledňuje postavení, které nyní zaujímají v digitálním 
prostředí spotřebitelé jako uživatelé služby. Nehrají již nadále pasivní úlohu, ale aktivně 
přispívají a jsou nyní zdrojem i příjemcem obsahu v digitálním ekosystému. Služby 
informační společnosti totiž zakládají celý návrh, obchodní model a optimalizaci svých služeb 
na duální úloze jejich uživatelů. Z právního hlediska zastává zpravodaj rovněž názor, že 
digitální postupy uživatelů se nemohou pro autorská práva podle stávajících pravidel opírat o 
právní jistotu, zejména s ohledem na výjimky a omezení, a vyžadují tedy zvláštní přístup.

Stanovisko proto doplňuje stávající výjimku pro citace o novou výjimku pro digitální 
nekomerční a přiměřené používání citací a výňatků z děl, jež jsou chráněna autorskými právy, 
nebo jiných předmětů ochrany jednotlivými uživateli. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
13, mohou členské státy udělit výjimku pro obsah nahrávaný uživateli, pokud je tento obsah 
používán pro kritiku, přehled, ilustraci, karikaturu, parodii nebo parafrázi.

Zpravodaj navíc posílil i mechanismus pro vyřizování stížností a zjednání nápravy stanovený 
v článku 13, aby poskytoval minimální úroveň právní jistoty pro uživatele, pokud jde 
o postupy.

4. Umožnit autorům a výkonným umělcům účinné vymáhání práv

Zpravodaj si v návrhu Komise váží snahy posílit práva autorů a výkonných umělců. Aby se 
předešlo jakémukoli odrazujícímu účinku, který by bránil autorům a výkonným umělcům ve 
vymáhání jejich práv, zavádí zpravodaj ustanovení o tom, že spory mezi autory, výkonnými 
umělci a jejich smluvními partnery mohou být řešeny na základě individuálního nebo 
kolektivního podnětu.
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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 směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Rychlý vývoj technologií i nadále 
mění způsob, jakým jsou vytvářena, 
produkována, distribuována a využívána 
díla a jiné předměty ochrany. Průběžně se 
objevují nové obchodní modely a noví 
aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem 
Unie v oblasti autorského práva jsou i 
nadále platné. Stále však přetrvává právní 
nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud 
jde o některá užití děl a jiných předmětů 
ochrany v digitálním prostředí, včetně užití 
přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení 
Komise nazvaném „Směřování k 
modernějšímu a evropštějšímu rámci v 
oblasti autorského práva“26, je třeba 
stávající rámec Unie v oblasti autorského 
práva v některých oblastech upravit a 
doplnit. Tato směrnice stanoví pravidla 
umožňující přizpůsobit některé výjimky a
omezení digitálnímu a přeshraničnímu 
prostředí, a rovněž opatření, která mají 
usnadnit některé postupy udělování licencí 
týkající se šíření komerčně nedostupných 
děl a online dostupnosti audiovizuálních 
děl na platformách videa na vyžádání s
cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby 
bylo možné dosáhnout řádně fungujícího 
tržního prostředí pro autorské právo, měla 
by existovat rovněž pravidla upravující 
práva k publikacím, používání děl a jiných 
předmětů ochrany poskytovateli online 
služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný 
uživateli a umožňují k němu přístup, 
a transparentnost smluv autorů 
a výkonných umělců.

(3) Rychlý vývoj technologií i nadále 
mění způsob, jakým jsou vytvářena, 
produkována, distribuována a využívána 
díla a jiné předměty ochrany. Je nezbytné, 
aby příslušné právní předpisy obstály i v 
budoucnu, aby nedošlo k oslabení 
takového technického vývoje. Průběžně se 
objevují nové obchodní modely a noví 
aktéři. Cíle a zásady stanovené rámcem 
Unie v oblasti autorského práva jsou i 
nadále platné. Stále však přetrvává právní 
nejistota nositelů práv i uživatelů, pokud 
jde o některá užití děl a jiných předmětů 
ochrany v digitálním prostředí, včetně užití 
přeshraničních. Jak je uvedeno ve sdělení 
Komise nazvaném „Směřování k 
modernějšímu a evropštějšímu rámci v 
oblasti autorského práva“26, je třeba 
stávající rámec Unie v oblasti autorského 
práva v některých oblastech upravit a 
doplnit. Komise by v tomto neustále se 
měnícím digitálním prostředí měla 
prostudovat veškerá možná opatření, která 
by prostřednictvím technik zvaných 
„embedding“ a „framing“ zabránila 
nezákonnému využívání vizuálního a 
audiovizuálního obsahu chráněného 
autorským právem ke komerčním účelům. 
Kromě toho tato směrnice stanoví pravidla
umožňující přizpůsobit některé výjimky 
a omezení digitálnímu a přeshraničnímu 
prostředí, a rovněž opatření, která mají 
usnadnit některé postupy udělování licencí 
týkající se šíření komerčně nedostupných 
děl a online dostupnosti audiovizuálních 
děl na platformách videa na vyžádání 
s cílem zajistit širší přístup k obsahu. Aby 
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bylo možné dosáhnout řádně fungujícího 
tržního prostředí pro autorské právo, měla 
by existovat rovněž pravidla upravující 
práva k publikacím, používání děl a jiných 
předmětů ochrany poskytovateli online 
služeb, kteří ukládají obsah nahrávaný 
uživateli a umožňují k němu přístup, 
a transparentnost smluv autorů 
a výkonných umělců.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ačkoli spotřebitelé dnes 
vyhledávají tvůrčí obsah více než kdykoli 
dříve, a to prostřednictvím služeb, jako 
jsou platformy shromažďující obsah 
umístěný uživateli nebo služby pro 
agregaci obsahu, tvůrčí odvětví 
nezaznamenala srovnatelný nárůst 
příjmů. To následně vedlo ke vzniku tzv. 
„hodnotové propasti“, kdy si služby 
platforem ponechávají hodnotu 
kulturních a tvůrčích děl, která je tak 
odebrána tvůrcům. Přesun hodnoty vedl k 
vytvoření neefektivního a nespravedlivého 
trhu a ohrožuje dlouhodobé zdraví 
kulturních a kreativních odvětví Unie a 
úspěch jednotného digitálního trhu. 
Výjimky z odpovědnosti by se tedy mohly 
vztahovat výhradně na poskytovatele 
skutečně neutrálních a pasivních služeb 
on-line, a nikoliv na služby, které hrají 
aktivní úlohu v distribuci, propagaci a 
zpeněžování obsahu na úkor tvůrců.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) V oblasti výzkumu, vzdělávání a 
zachování kulturního dědictví umožňují 
digitální technologie nové typy užití, které 
nejsou jednoznačně upraveny stávajícími 
pravidly Unie o výjimkách a omezeních. 
Volitelná povaha výjimek a omezení 
stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 
96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech 
může mít navíc negativní dopad na 
fungování vnitřního trhu. To má zvláštní 
význam v případě přeshraničních užití, 
která v digitálním prostředí nabývají stále 
více na důležitosti. Proto by měly být 
stávající výjimky a omezení v právních 
předpisech Unie, které mají význam pro 
vědecký výzkum, výuku a zachování 
kulturního dědictví, ve světle těchto 
nových způsobů užití přehodnoceny. Je 
třeba zavést povinné výjimky nebo 
omezení pro využívání technologií 
vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého 
výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování 
v digitálním prostředí a pro zachování 
kulturního dědictví. Na užití, na která se 
výjimky nebo omezení stanovené touto 
směrnicí nevztahují, by se měly i nadále 
vztahovat výjimky a omezení stanovené v 
právních předpisech Unie. Směrnice 
96/9/ES a 2001/29/ES by měly být 
přizpůsobeny.

(5) V oblasti výzkumu, vzdělávání a 
zachování kulturního dědictví umožňují 
digitální technologie nové typy užití, které 
nejsou jednoznačně upraveny stávajícími 
pravidly Unie o výjimkách a omezeních. 
Volitelná povaha výjimek a omezení 
stanovených ve směrnicích 2001/29/ES, 
96/9/ES a 2009/24/ES v těchto oblastech 
může mít navíc negativní dopad na 
fungování vnitřního trhu. To má zvláštní 
význam v případě přeshraničních užití, 
která v digitálním prostředí nabývají stále 
více na důležitosti. Proto by měly být 
stávající výjimky a omezení v právních 
předpisech Unie, které mají význam pro 
vědecký výzkum, výuku, distanční a 
kombinované studium a zachování 
kulturního dědictví, ve světle těchto 
nových způsobů užití přehodnoceny. Je 
třeba zavést povinné výjimky nebo 
omezení pro využívání technologií 
vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého 
výzkumu, pro ilustrační účel při vyučování 
v digitálním prostředí a pro zachování 
kulturního dědictví. Na užití, na která se 
výjimky nebo omezení stanovené touto 
směrnicí nevztahují, by se měly i nadále 
vztahovat výjimky a omezení stanovené v 
právních předpisech Unie. Směrnice 
96/9/ES a 2001/29/ES by měly být 
odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. 
Pojmem „vědecký výzkum“ se v této 
směrnici rozumí jak přírodní, tak 
humanitní vědy.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Právo Unie již nyní stanoví určité 
výjimky a omezení zahrnující užití pro 
účely vědeckého výzkumu, které se mohou 
vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. 
Tyto výjimky a omezení jsou však 
dobrovolné a ne zcela uzpůsobené 
využívání technologií ve vědeckém
výzkumu. Navíc v případech, kdy mají
výzkumní pracovníci zákonný přístup k 
obsahu, například na základě předplatného 
publikací nebo licencí na otevřený přístup, 
mohou podmínky těchto licencí vytěžování 
textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum 
stále častěji provádí za pomoci digitálních 
technologií, existuje riziko, že 
konkurenceschopné postavení Unie jako 
výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v 
oblasti vytěžování textů a dat podniknuty 
kroky k řešení právní nejistoty.

(9) Právo Unie již nyní stanoví určité
výjimky a omezení zahrnující užití pro 
účely vědeckého výzkumu, které se mohou 
vztahovat na úkony vytěžování textů a dat. 
Tyto výjimky a omezení jsou však 
dobrovolné a ne zcela uzpůsobené 
využívání technologií ve vědeckém 
výzkumu. Navíc v případech, kdy získali
výzkumní pracovníci zákonný přístup k 
obsahu, například na základě předplatného 
publikací nebo licencí na otevřený přístup, 
mohou podmínky těchto licencí vytěžování 
textů a dat vylučovat. Jelikož se výzkum 
stále častěji provádí za pomoci digitálních
technologií, existuje riziko, že 
konkurenceschopné postavení Unie jako 
výzkumného prostoru utrpí, nebudou-li v 
oblasti vytěžování textů a dat podniknuty 
kroky k řešení právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Tuto právní nejistotu je třeba řešit 
stanovením povinné výjimky z práva na 
rozmnožování a rovněž z práva zakázat 
vytěžování databáze. Touto novou 
výjimkou by neměla být dotčena stávající 
povinná výjimka pro dočasné úkony 
rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 
směrnice 2001/29, která by se měla i
nadále vztahovat na techniky vytěžování 
textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií 
nad rámec této výjimky. Výzkumné 
organizace by měly tuto výjimku využívat 
rovněž v případě, kdy se zapojí do 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru.

(10) Tuto právní nejistotu je třeba řešit 
stanovením povinné výjimky z práva na 
rozmnožování a rovněž z práva zakázat 
vytěžování databáze. Touto novou 
výjimkou by neměla být dotčena stávající 
povinná výjimka pro dočasné úkony 
rozmnožení, stanovené v čl. 5 odst. 1 
směrnice 2001/29, která by se měla 
i nadále vztahovat na techniky vytěžování 
textů a dat, jež nezahrnují pořizování kopií 
nad rámec této výjimky. Aby se zabránilo 
neoprávněnému šíření obsahu nezbytného 
pro vytěžování textů a údajů, mělo by být 
výzkumným organizacím umožněno 
ukládat a chránit bezpečným způsobem 
kopie děl nebo jiných předmětů, které byly 
získány na základě ustanovení o výjimce 
týkající se doby potřebné k provedení 
výzkumu. Výzkumné organizace vymažou 
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kopie děl nebo jiných předmětů provedené 
za účelem vytěžování textů a dat, jakmile 
budou provedeny veškeré kroky nezbytné 
pro výzkum. Výzkumné organizace by 
měly tuto výjimku využívat rovněž v 
případě, kdy vstoupí do partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, jestliže 
úkony vytěžování textů a dat přímo souvisí 
s účelem výzkumu prováděného v rámci 
příslušného partnerství. V rámci 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru je nezbytné, aby užívání děl 
chráněných autorským právem nebo 
jiných předmětů bylo v souladu 
s výjimkou, která byla obdržena předem a 
legálním způsobem partnerem ze 
soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Vzhledem k potenciálně vysokému 
počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo 
jiným předmětům ochrany a o stažení 
těchto děl nebo jiných předmětů ochrany 
by nositelé práv měli mít možnost 
uplatňovat opatření v případě, že existuje 
riziko ohrožení bezpečnosti a integrity 
systému nebo databází, v nichž jsou tato 
díla nebo jiné předměty ochrany uloženy. 
Tato opatření by neměla jít nad rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení cíle 
spočívajícího v zajištění bezpečnosti a 
integrity systému, a neměla by narušit 
účinné uplatňování výjimky.

(12) Vzhledem k potenciálně vysokému 
počtu žádostí o přístup k jejich dílům nebo 
jiným předmětům ochrany a o stažení 
těchto děl nebo jiných předmětů ochrany 
by nositelé práv měli mít možnost 
uplatňovat opatření, jako např. potvrzení 
identifikace, v případě, že existuje možné
riziko ohrožení bezpečnosti a integrity 
systému nebo databází, v nichž jsou tato 
díla nebo jiné předměty ochrany uloženy.
Tato opatření by měla být přiměřená a 
neměla by jít nad rámec toho, co je 
nezbytné k dosažení cíle spočívajícího v 
zajištění bezpečnosti a integrity systému, a 
neměla by narušit účinné uplatňování 
výjimky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Není potřeba poskytovat nositelům 
práv náhradu za užití v rámci výjimky pro 
vytěžování textů a dat zavedené touto 
směrnicí, neboť vzhledem k povaze a 
rozsahu této výjimky by měla být utrpěná 
škoda minimální.

vypouští se

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2001/29/ES umožňuje členským 
státům zavést výjimku nebo omezení práva 
na rozmnožování, sdělování veřejnosti a 
zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo 
jiné) pro ilustrační účel při vyučování. 
Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) 
směrnice 96/9/ES povoluje užívání 
databáze a vytěžování nebo zužitkování 
podstatné části jejího obsahu pro účely 
názorného vyučování. Rozsah těchto 
výjimek nebo omezení ve vztahu k
digitálním užitím je nejasný. Kromě toho je 
nejasné rovněž to, zda by se tyto výjimky 
nebo omezení použily v případě, kdy by 
vyučování bylo poskytováno online, tedy 
dálkově. Stávající rámec navíc nestanoví 
přeshraniční účinek. Tato situace může 
brzdit rozvoj digitálně podporovaných 
výukových činností a dálkového
vzdělávání. Proto je zavedení nové povinné 
výjimky či omezení nezbytné pro zajištění 
plné právní jistoty vzdělávacích zařízení
při užívání děl nebo jiných předmětů 
ochrany pro digitální výukové činnosti, 
včetně činností probíhajících online a 
přeshraničně.

(14) Ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. a) 
směrnice 2001/29/ES umožňuje členským 
státům zavést výjimku nebo omezení práva 
na rozmnožování, sdělování veřejnosti a 
zpřístupňování veřejnosti výhradně (mimo 
jiné) pro ilustrační účel při vyučování. 
Navíc čl. 6 odst. 2 písm. b) a čl. 9 písm. b) 
směrnice 96/9/ES povoluje užívání 
databáze a vytěžování nebo zužitkování 
podstatné části jejího obsahu pro účely 
názorného vyučování. Rozsah těchto 
výjimek nebo omezení ve vztahu 
k digitálním užitím je nejasný. Kromě toho 
je nejasné rovněž to, zda by se tyto 
výjimky nebo omezení použily v případě, 
kdy by vyučování bylo poskytováno 
online, tedy dálkově. Stávající rámec navíc 
nestanoví přeshraniční účinek. Tento stav
může bránit rozvoji digitální výuky 
a učení na dálku, které mohou probíhat 
mimo tradiční, formální vzdělávání a 
zapojit širší okruh poskytovatelů. Proto je 
zavedení nové povinné výjimky či omezení 
nezbytné pro zajištění plné právní jistoty 
všech osob a subjektů činných v oblasti 
vzdělávání uznávaných členskými státy 
pro účely vykonávání vzdělávací činnosti
při užívání děl nebo jiných předmětů 
ochrany pro výukové činnosti, včetně 
činností probíhajících online a 
přeshraničně.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Zatímco dálkové vzdělávání a 
přeshraniční vzdělávací programy jsou 
většinou vyvíjeny na vysokoškolské 
úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále 
častěji využívány na všech úrovních 
vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a 
obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo 
omezení stanovené touto směrnicí by proto 
mělo být přínosem pro všechna vzdělávací 
zařízení základního, středního, odborného i 
vysokého školství v rozsahu, v jakém
poskytují svou vzdělávací činnost za 
nekomerčním účelem. Organizační 
struktura a způsoby financování 
vzdělávacího zařízení nejsou rozhodujícími 
faktory pro určení nekomerční povahy 
dané činnosti.

(15) Zatímco dálkové vzdělávání a 
přeshraniční vzdělávací programy jsou 
většinou vyvíjeny na vysokoškolské 
úrovni, digitální nástroje a zdroje jsou stále 
častěji využívány na všech úrovních 
vzdělávání, zejména s cílem zlepšit a 
obohatit studijní zkušenosti. Výjimka nebo 
omezení stanovené touto směrnicí by proto 
mělo být přínosem pro všechna vzdělávací 
zařízení základního, středního, odborného i 
vysokého školství uznaná členským 
státem, v němž mají sídlo a v němž 
poskytují své služby, a rovněž pro 
subjekty, které jsou uznané členskými 
státy, v nichž mají své sídlo za účelem 
poskytování konkrétních vzdělávacích 
činností v rozsahu, v němž poskytují svou 
vzdělávací činnost za nekomerčním 
účelem. Organizační struktura a způsoby 
financování vzdělávacího zařízení nebo 
uznaného subjektu nejsou rozhodujícími 
faktory pro určení nekomerční povahy 
dané činnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Výjimka nebo omezení by se měla 
vztahovat na digitální užití děl a jiných 
předmětů ochrany, jako je užití částí nebo 
úryvků děl k podpoře, obohacení nebo 
doplnění výuky, včetně souvisejících 
vzdělávacích činností. Užití děl nebo 
jiných předmětů ochrany v rámci této 
výjimky nebo omezení by mělo probíhat 
pouze v souvislosti s výukovými a 

(16) Výjimka nebo omezení by se měla 
vztahovat na digitální užití děl a jiných 
předmětů ochrany, jako je užití částí nebo 
úryvků děl, s výjimkou notových zápisů, 
k podpoře, obohacení nebo doplnění 
výuky, včetně souvisejících vzdělávacích 
činností. Členské státy by měly mít 
možnost stanovit vhodné limity, pokud jde 
o množství určitých kategorií děl nebo 
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vzdělávacími činnostmi prováděnými pod 
záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v
průběhu zkoušek, a být omezeno na to, co 
je pro účely takovýchto činností nezbytné. 
Výjimka nebo omezení by se měla 
vztahovat jak na užití prostřednictvím 
digitálních prostředků ve třídě, tak na 
online užití přes zabezpečenou 
elektronickou síť vzdělávacího zařízení, k 
níž by měl být chráněný přístup, zejména 
pomocí postupů ověřování. Výjimka nebo 
omezení by měla být chápána tak, že 
zahrnuje zvláštní potřeby v oblasti 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením v souvislosti s ilustračním 
účelem při vyučování.

jiných předmětů ochrany, které mohou 
být použity, pokud tyto limity nastolují 
spravedlivou rovnováhu mezi potřebami 
uživatelů a oprávněnými zájmy nositelů 
práv. Užití děl nebo jiných předmětů 
ochrany nebo úryvků v rámci této výjimky
nebo omezení by mělo probíhat pouze 
v souvislosti s výukovými a vzdělávacími 
činnostmi prováděnými pod záštitou 
vzdělávacích zařízení, nebo oprávněných 
subjektů, a to i v průběhu zkoušek, a být 
omezeno na to, co je pro účely takovýchto 
činností nezbytné. Výjimka nebo omezení 
by se měla vztahovat jak na užití 
prostřednictvím digitálních prostředků, v 
prostředí, v němž jsou prováděny 
vzdělávací a výukové činnosti, i když 
probíhá mimo prostory vzdělávacího 
zařízení nebo uznávaného subjektu, jenž 
je provádí, tak na online užití přes 
zabezpečenou elektronickou síť 
vzdělávacího zařízení nebo uznaného 
subjektu, k níž by měl být chráněný 
přístup, zejména pomocí postupů 
ověřování. Výjimka nebo omezení by měla 
být chápána tak, že zahrnuje zvláštní 
potřeby v oblasti přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením v souvislosti 
s ilustračním účelem při vyučování.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V řadě členských států jsou 
zavedena různá opatření založená na 
provádění výjimky stanovené ve směrnici 
2001/29/ES nebo na licenčních dohodách 
upravujících další užití s cílem usnadnit 
užití děl a jiných předmětů ochrany ke 
vzdělávacím účelům. Tato opatření byla 
zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k 
potřebám vzdělávacích zařízení a k různým 
úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné 
harmonizovat rozsah nové povinné 
výjimky nebo omezení ve vztahu k

(17) V řadě členských států jsou 
zavedena různá opatření založená na 
provádění výjimky stanovené ve směrnici 
2001/29/ES nebo na licenčních dohodách 
upravujících další užití s cílem usnadnit 
užití děl a jiných předmětů ochrany ke 
vzdělávacím účelům. Tato opatření byla 
zpravidla vyvinuta s přihlédnutím k 
potřebám vzdělávacích zařízení a k různým 
úrovním vzdělávání. Ačkoli je nezbytné 
harmonizovat rozsah nové povinné 
výjimky nebo omezení ve vztahu 
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digitálním užitím a přeshraničním 
výukovým činnostem, mohou se způsoby 
provádění v jednotlivých členských státech 
lišit, pokud nebudou účinné uplatňování 
výjimky či omezení nebo přeshraniční užití 
omezovat. To by mělo umožnit členským 
státům, aby vycházely ze stávajících 
opatření dohodnutých na vnitrostátní 
úrovni. Členské státy by mohly zejména 
rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo 
omezení zcela nebo částečně podmíní 
dostupností příslušných licencí, které by se 
vztahovaly minimálně na stejná užití jako 
ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. 
Tento mechanismus by například umožnil 
upřednostňovat licence na materiály, které 
jsou primárně určeny pro vzdělávací trh. 
Aby se předešlo tomu, že tento 
mechanismus bude pro vzdělávací zařízení 
znamenat právní nejistotu či 
administrativní zátěž, měly by členské
státy, které tento přístup zvolí, přijmout 
konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy 
udělování licencí umožňujících digitální 
užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro 
ilustrační účel při vyučování byly snadno 
dostupné a aby vzdělávací zařízení byly o 
existenci těchto režimů udělování licencí 
informovány.

k digitálním užitím a přeshraničním 
výukovým činnostem, mohou se způsoby 
provádění v jednotlivých členských státech 
lišit, pokud nebudou účinné uplatňování 
výjimky či omezení nebo přeshraniční užití 
omezovat. To by mělo umožnit členským 
státům, aby vycházely ze stávajících 
opatření dohodnutých na vnitrostátní 
úrovni. Členské státy by mohly zejména 
rozhodnout, že uplatnění výjimky nebo 
omezení zcela nebo částečně podmíní 
dostupností příslušných licencí, které by se 
vztahovaly minimálně na stejná užití jako 
ta, jež jsou povolena v rámci výjimky. 
Tento mechanismus by například umožnil 
upřednostňovat licence na materiály, které 
jsou primárně určeny pro vzdělávací trh, 
pro něž jsou licence snadno dostupné. 
Aby se předešlo tomu, že tento 
mechanismus bude pro vzdělávací zařízení 
znamenat právní nejistotu či 
administrativní zátěž, měly by členské 
státy, které tento přístup zvolí, přijmout 
konkrétní opatření, která zajistí, aby režimy 
udělování licencí umožňujících digitální 
užití děl nebo jiných předmětů ochrany pro 
ilustrační účel při vyučování byly snadno 
dostupné a aby vzdělávací zařízení a 
subjekty uznané pro provádění výukové 
činnosti byly o existenci těchto režimů 
udělování licencí informovány. K zajištění 
dostupnosti a přístupnosti těchto licencí 
uživatelům by členské státy měly používat 
nebo vytvořit vhodné nástroje, jako je 
např. jednotný portál nebo databáze.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Aby byla zajištěna právní jistota v 
případě, že členský stát se rozhodne 
uplatňovat výjimku, která je předmětem 
dostupnosti příslušných licencí, je třeba 
upřesnit, za jakých podmínek může 
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vzdělávací zařízení nebo uznaný subjekt
použít chráněná díla nebo jiné předměty 
ochrany v rámci této výjimky, a kdy by 
naopak mělo uplatnit licence. Jestliže tedy 
vzdělávací zařízení nebo uznaný subjekt 
nemohou nalézt licence vztahující se na 
používání daného chráněného díla nebo 
jiného předmětu ochrany prostřednictvím 
technického nástroje vytvořeného 
členským státem k zajištění viditelnosti 
režimu licencí při výukové činnosti, 
vzdělávací zařízení by mělo být oprávněno 
použít takové dílo nebo jiný předmět 
ochrany v rámci výjimky.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Členské státy by proto měly mít 
povinnost stanovit výjimku umožňující 
institucím kulturního dědictví rozmnožovat 
díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, pro účely 
uchování, například s cílem řešit 
technologické zastarávání nebo degradaci 
původních nosičů. Tato výjimka by měla 
umožňovat zhotovení kopií pomocí 
vhodného nástroje, prostředku nebo 
technologie uchovávání v požadovaném 
množství a kdykoli v průběhu životnosti 
díla nebo jiného předmětu ochrany, avšak 
pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření 
kopie za účelem uchování.

(20) Členské státy by proto měly mít 
povinnost stanovit výjimku umožňující 
institucím kulturního dědictví rozmnožovat 
díla a jiné předměty ochrany, jež se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, pro účely 
uchování, například s cílem řešit 
technologické zastarávání nebo degradaci 
původních nosičů, nebo pro účely 
digitalizace. Tato výjimka by měla 
umožňovat zhotovení kopií v každém 
formátu nebo nosiči pomocí vhodného 
nástroje, prostředku nebo technologie 
uchovávání v požadovaném množství a 
kdykoli v průběhu životnosti díla nebo 
jiného předmětu ochrany, avšak pouze 
v rozsahu nezbytném pro vytvoření kopie 
za účelem uchování. Tato výjimka by se 
měla vztahovat jak na instituce kulturního 
dědictví, které mají ve svém držení díla 
nebo jiné předměty ochrany, tak na třetí 
strany pověřené institucemi kulturního 
dědictví, které mohou být požádány, aby v 
rámci výjimky provedly úkon rozmnožení 
děl nebo jiného předmětu ochrany 
jménem instituce kulturního dědictví.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Vzhledem k technologickému 
vývoji a měnícímu se chování spotřebitelů 
se objevily nové služby informační 
společnosti, které umožňují svým 
uživatelům nahrát obsah v různých 
formách. Takový obsah nahraný těmito 
uživateli se někdy skládá z krátkých 
úryvků nebo krátkých citací z děl nebo 
jiných předmětů ochrany, které mohou 
být pozměněny, sdruženy nebo 
přeměněny. Takové použití úryvků nebo 
citací z děl nebo jiných předmětů ochrany 
v rámci obsahu nahraného uživateli 
určené pro účely ilustrace, karikatury, 
parodie, parafráze, kritiky či přezkumu, je 
nyní široce rozšířeno on-line a za 
předpokladu, že je toto užití přiměřené 
a nezpůsobuje významné hospodářské 
škody dotčeným nositelům práv, 
může dokonce sloužit k propagaci činnosti 
použité v rámci dotčeného obsahu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Navzdory překrývání se stávajícími 
výjimkami nebo omezeními, nahraný 
obsah nebo obsah, který byl zpřístupněn 
uživatelem, který zahrnuje krátké úryvky 
nebo krátké citace z děl nebo jiných 
předmětů ochrany, není náležitě 
zohledněn ve stávajícím seznamu výjimek 
nebo omezení, ani není prostřednictvím 
smluvních ujednání vyřešena otázka, jak 
tento obsah používat. Tyto okolnosti 
vytvářejí právní nejistotu pro uživatele 
i nositele práv, což vede k frustraci 
a zneužití. Je proto nezbytné doplnit 
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stávající výjimky stanovené ve směrnici 
2001/29/ES, a to zejména ty, které se 
týkají citace a parodie, a to tak, že stanoví 
novou konkrétní výjimku, která povolí 
krátkodobé, přiměřené a nekomerční užití 
úryvků nebo citací z děl nebo jiných 
předmětů ochrany v rámci obsahu 
nahraného uživatelem.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21c) Pokud obsah nahraný fyzickou 
osobou zahrnuje krátké, přiměřené 
a nekomerční použití krátkého úryvku 
nebo krátké citace z díla nebo jiného 
předmětu ochrany pro legitimní účely, 
mělo by takové použití spadat do výjimky 
stanovené v této směrnici. Tato výjimka by 
se měla vztahovat pouze na určité zvláštní 
případy, které nejsou v rozporu s běžným 
způsobem užití díla nebo jiného dotčeného 
předmětu ochrany a nejsou jimi 
nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 
nositelů práv. Pro účely posouzení újmy, 
míry originality daného obsahu, délky 
a rozsahu použitého úryvku nebo citace 
bez ohledu na to, zda je úryvek nebo 
citace podřízenou částí daného obsahu, je 
třeba přezkoumat profesionální povahu 
daného obsahu a stupeň hospodářské 
škody, je-li to relevantní. Touto výjimkou 
by neměla být dotčena morální práva 
autorů dotčeného díla nebo jiného 
předmětu ochrany.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21d) Služby informační společnosti by 
neměly mít možnost dovolávat se ve svůj 
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prospěch výjimky stanovené v této 
směrnici pro využití krátkých úryvků nebo 
citací z děl nebo jiných předmětů ochrany 
v obsahu nahraného uživateli pro účely 
omezení jejich odpovědnosti nebo rozsahu 
jejich závazků vyplývajících z dohod 
uzavřených s nositeli práv podle 
článku 13 této směrnice.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Instituce kulturního dědictví by 
měly mít k dispozici jednoznačný rámec 
pro digitalizaci a šíření komerčně 
nedostupných děl nebo jiných předmětů 
ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního 
charakteru sbírek komerčně nedostupných 
děl však vyplývá, že získání předchozího 
souhlasu jednotlivých nositelů práv může 
být velmi obtížné. Může tomu tak být 
například v důsledku stáří těchto děl nebo 
jiných předmětů ochrany, jejich omezené 
obchodní hodnoty nebo skutečnosti, že 
nikdy nebyly určeny pro obchodní využití. 
Je proto nezbytné stanovit opatření, která 
usnadní udělování licencí na práva ke 
komerčně nedostupným dílům, která se 
nacházejí ve sbírkách institucí kulturního 
dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod s
přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

(22) Instituce kulturního dědictví by 
měly mít k dispozici jednoznačný rámec 
pro digitalizaci a šíření komerčně 
nedostupných děl nebo jiných předmětů 
ochrany, a to i přes hranice. Ze zvláštního 
charakteru sbírek komerčně nedostupných 
děl však vyplývá, že získání předchozího 
souhlasu jednotlivých nositelů práv může 
být velmi obtížné nebo nemožné. Může 
tomu tak být například v důsledku stáří 
těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, 
jejich omezené obchodní hodnoty nebo 
skutečnosti, že nikdy nebyly původně 
určeny pro obchodní využití nebo nikdy 
nebyly součástí obchodního využití. Je 
proto nezbytné stanovit opatření, která 
usnadní udělování licencí na práva ke 
komerčně nedostupným dílům, která se 
nacházejí ve sbírkách institucí kulturního 
dědictví, a tak umožnit uzavírání dohod 
s přeshraničním účinkem na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Členské státy by měly mít v rámci 
stanoveném touto směrnicí možnost zvolit 
si v souladu se svými právními tradicemi, 
postupy nebo okolnostmi konkrétní typ 

(23) Členské státy by měly mít v rámci 
stanoveném touto směrnicí možnost zvolit 
si v souladu se svými právními tradicemi, 
postupy nebo okolnostmi konkrétní typ 
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mechanismu umožňujícího rozšířit licence 
na komerčně nedostupná díla i na práva 
nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni 
organizací kolektivní správy. Tyto 
mechanismy mohou zahrnovat udělování 
rozšířených kolektivních licencí a právní 
domněnky zastoupení.

mechanismu umožňujícího rozšířit licence 
na komerčně nedostupná díla i na práva 
nositelů práv, kteří nejsou zastoupeni 
příslušnou organizací kolektivní správy.
Tyto mechanismy mohou zahrnovat 
udělování rozšířených kolektivních licencí 
a právní domněnky zastoupení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pro účely těchto mechanismů 
udělování licencí je důležitý přísný a řádně 
fungující systém kolektivní správy. Tento 
systém zahrnuje zejména pravidla řádné 
správy, transparentnosti a podávání zpráv, 
jakož i to, že budou pravidelně, s náležitou 
péčí a přesně rozdělovány a vypláceny 
částky příslušející nositelům práv, jak je 
stanoveno ve směrnici 2014/26/EU. 
Všichni nositelé práv by měli mít k 
dispozici další vhodná ochranná opatření a 
zároveň by měli mít možnost uplatnění 
těchto mechanismů na svá díla nebo jiné 
předměty ochrany vyloučit. Podmínky 
spojené s těmito mechanismy by neměly 
mít vliv na jejich praktický význam pro 
instituce kulturního dědictví.

(24) Pro účely těchto mechanismů 
udělování licencí je důležitý přísný a řádně 
fungující systém kolektivní správy a 
členské státy by jej měly podporovat. 
Tento systém zahrnuje zejména pravidla 
řádné správy, transparentnosti a podávání 
zpráv, jakož i to, že budou pravidelně, s 
náležitou péčí a přesně rozdělovány a 
vypláceny částky příslušející nositelům 
práv, jak je stanoveno ve směrnici 
2014/26/EU. Všichni nositelé práv by měli 
mít k dispozici další vhodná ochranná 
opatření a zároveň by měli mít možnost 
uplatnění těchto mechanismů na svá díla 
nebo jiné předměty ochrany vyloučit. 
Podmínky spojené s těmito mechanismy by 
neměly mít vliv na jejich praktický význam 
pro instituce kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Aby se zajistilo, že mechanismy 
udělování licencí vytvořené pro komerčně 
nedostupná díla budou vhodné a budou 
řádně fungovat, že zajistí odpovídající 
ochranu nositelům práv, že licence budou 
řádně zveřejněny a že bude zajištěna 
právní jistota, pokud jde o 
reprezentativnost organizací kolektivní 
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správy a stanovení kategorie děl, členské 
státy by měly podpořit dialog 
zúčastněných stran v rámci tohoto 
odvětví. V odvětvích, v nichž dosud 
neexistují organizace kolektivní správy, by 
členské státy také měly případně rozvíjet 
dialog napomáhající vytvoření těchto 
organizací, který bude zahrnovat práva 
všech kategorií děl.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Aby tato směrnice usnadnila 
udělování licencí na práva k 
audiovizuálním dílům platformám videa 
na vyžádání, ukládá členským státům 
povinnost zřídit mechanismus vyjednávání 
umožňující stranám, které si přejí uzavřít 
dohodu, využít pomoci nestranného 
orgánu. Tento orgán by se měl s těmito
stranami setkat a pomoci jim při
vyjednávání tím, že jim poskytne odborné 
externí poradenství. V této souvislosti by 
členské státy měly rozhodnout o 
podmínkách fungování mechanismu 
vyjednávání včetně načasování a trvání 
pomoci při vyjednávání a úhrady nákladů. 
Členské státy by měly zajistit, aby 
administrativní a finanční zátěž byla 
i nadále přiměřená, a zaručovala tak 
účinnost fóra pro vyjednávání.

(30) Aby tato směrnice usnadnila 
udělování licencí na práva k 
audiovizuálním dílům, jsou příslušná 
práva zakotvena v právním předpisu nebo 
ve smlouvě s producentem. S cílem 
prosazovat kulturní rozmanitost a 
dostupnost děl na platformách videa na 
vyžádání ukládá tato směrnice členským 
státům povinnost zřídit mechanismus 
usnadňující příslušným stranám, které si 
přejí uzavřít licenční dohodu za účelem 
poskytování audiovizuálních děl na 
platformách videa na vyžádání, využít 
pomoci nestranného orgánu. Jestliže se 
jednání účastní strany z jiného členského 
státu, měly by se předem dohodnout, který 
členský stát bude příslušným členským 
státem v případě, pokud by v určité fázi 
vyjednávání bylo zapotřebí využít 
mechanismu usnadňujícího vyjednávání.
Tento orgán by se měl se stranami setkat a 
usnadnit vyjednávání tím, že jim poskytne 
odborné externí poradenství. V této 
souvislosti by členské státy měly 
rozhodnout o podmínkách fungování 
mechanismu usnadňujícího uzavírání 
smluv, včetně načasování a trvání pomoci 
při vyjednávání a rozdělení veškerých 
vzniklých nákladů. Členské státy by měly 
zajistit, aby administrativní a finanční zátěž 
byla i nadále přiměřená, a zaručovala tak 
účinnost podpůrného fóra. S cílem 
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podpořit využívání audiovizuálních děl v 
rámci platforem videa na vyžádání, 
členské státy by měly podpořit dialog mezi 
organizacemi zastupujícími autory, 
producenty, platformy videí na vyžádání a 
dalšími zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Zásadním předpokladem pro 
zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu 
občanů k informacím je svobodný a 
pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 
přispívá k veřejné diskusi a řádnému 
fungování demokratické společnosti. Při 
přechodu od tištěných k digitálním médiím 
čelí vydavatelé tiskových publikací 
problémům v souvislosti s udělováním 
licencí na online užití jejich publikací a s
návratností investic. Pokud nejsou 
vydavatelé tiskových publikací uznáni jako 
nositelé práv, je udělování licencí a jejich 
prosazování v digitálním prostředí často 
složité a neefektivní.

(31) Zásadním předpokladem pro 
zajištění kvalitní a spravedlivě 
odměňované žurnalistiky a přístupu 
občanů k informacím je svobodný a 
pluralitní tisk. Ten zásadním způsobem 
přispívá k veřejné diskusi a řádnému 
fungování demokratické společnosti. Při 
přechodu od tištěných k digitálním médiím 
čelí vydavatelé tiskových publikací 
problémům v souvislosti s udělováním 
licencí na online užití jejich publikací a 
s návratností investic. Online služby, jako 
je působení nových agregátorů informací 
a vyhledávačů se významně rozvinulo 
využitím obsahu od vydavatelů tisku. Tyto 
zisky nejsou spravedlivě sdíleny s novináři 
a vydavateli. Pokud nejsou vydavatelé 
tiskových publikací uznáni jako nositelé 
práv, je udělování licencí a jejich 
prosazování v digitálním prostředí často 
složité a neefektivní.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba uznávat a dále podporovat 
organizační a finanční příspěvek 
vydavatelů k výrobě tiskových publikací, 
aby byla zajištěna udržitelnost 
vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné 
zajistit na úrovni Unie harmonizovanou 

(32) Je třeba uznávat a dále podporovat 
organizační a finanční příspěvek 
vydavatelů k výrobě tiskových publikací, 
aby byla zajištěna udržitelnost 
vydavatelského odvětví. Je proto nezbytné 
zajistit na úrovni Unie harmonizovanou 
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právní ochranu tiskových publikací v 
souvislosti s jejich digitálním užitím. Tato 
ochrana by měla být účinně zaručena tím, 
že se do právních předpisů Unie zavedou 
na rozmnožování tiskových publikací a 
jejich zpřístupňování veřejnosti v 
souvislosti s digitálním užitím práva 
související s autorským právem.

právní ochranu tiskových publikací. Tato 
ochrana by měla být účinně zaručena tím, 
že se do právních předpisů Unie zavedou 
na rozmnožování tiskových publikací a 
jejich zpřístupňování veřejnosti práva 
související s autorským právem.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pro účely této směrnice je třeba 
definovat pojem tiskové publikace tak, aby 
zahrnoval pouze novinářské publikace 
zveřejněné poskytovatelem služeb, které 
jsou periodicky nebo pravidelně 
aktualizovány v jakýchkoli médiích, za 
účelem informování nebo zábavy. Tyto 
publikace by zahrnovaly například deníky, 
týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou 
nebo speciální tématikou a zpravodajské 
internetové stránky. Na periodické 
publikace vydávané pro vědecké či 
akademické účely, jako jsou například 
odborné časopisy, by se ochrana tiskových 
publikací podle této směrnice vztahovat 
neměla. Tato ochrana se nevztahuje na 
úkony vkládání hypertextových odkazů, 
které nepředstavují sdělování veřejnosti.

(33) Pro účely této směrnice je třeba 
definovat pojem tiskové publikace tak, aby 
zahrnoval pouze profesionální novinářské 
publikace zveřejněné poskytovatelem 
služeb, které jsou periodicky nebo 
pravidelně aktualizovány v jakýchkoli 
médiích, za účelem informování nebo 
zábavy, a jejichž důvěryhodnost před 
veřejností spočívá do určité míry na jejich 
konkrétním obchodním názvu. Tyto 
publikace by zahrnovaly například deníky, 
týdenní nebo měsíční časopisy s obecnou 
nebo speciální tématikou a zpravodajské 
internetové stránky. Na periodické 
publikace vydávané pro vědecké či 
akademické účely, jako jsou například 
odborné časopisy, by se ochrana tiskových 
publikací podle této směrnice vztahovat 
neměla. Tato ochrana se nevztahuje na 
úkony vkládání hypertextových odkazů, 
pokud nepředstavují sdělování veřejnosti
podle směrnice 2001/29/ES.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Práva udělená vydavatelům 
tiskových publikací podle této směrnice by 
měla mít stejný rozsah jako práva na 

(34) Práva udělená vydavatelům 
tiskových publikací podle této směrnice by 
měla mít stejný rozsah jako práva na 
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rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti 
stanovená ve směrnici 2001/29/ES, pokud 
jde o digitální užití. Měla by rovněž 
podléhat stejným ustanovením o výjimkách 
a omezeních, která se vztahují na práva 
vymezená ve směrnici 2001/29/ES, včetně 
výjimky týkající se citátů pro takové účely, 
jako je kritika nebo recenze, stanovené v
čl. 5 odst. 3 písm. d) uvedené směrnice.

rozmnožování a zpřístupňování veřejnosti 
stanovená ve směrnici 2001/29/ES. Měla 
by rovněž podléhat stejným ustanovením 
o výjimkách a omezeních, která se vztahují 
na práva vymezená ve směrnici 
2001/29/ES, včetně výjimky týkající se 
citátů pro takové účely, jako je kritika nebo 
recenze, stanovené v čl. 5 odst. 3 písm. d) 
uvedené směrnice. Právy udělenými 
na základě této směrnice by neměla být 
dotčena práva autorů, a neměla by se 
vztahovat na oprávněné využívání 
tiskových publikací jednotlivými uživateli 
jednajícími ze soukromé a nekomerční 
pozice. Ochrana poskytnutá tiskovým 
publikacím podle této směrnice by se měla 
vztahovat na obsah automaticky 
generovaný vkládáním hypertextového 
odkazu souvisejícího s tiskovou publikací, 
aniž by bylo dotčeno legitimní využívání 
citací.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Ochranou poskytnutou 
vydavatelům tiskových publikací podle 
této směrnice by neměla být dotčena práva 
autorů a jiných nositelů práv k dílům a 
jiným předmětům ochrany, které jsou 
jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v 
jakém mohou autoři a jiní nositelé práv 
využívat svá díla a jiné předměty ochrany 
nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 
součástí. Proto by vydavatelé tiskových 
publikací neměli mít možnost dovolávat se 
vůči autorům a jiným nositelům práv 
ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím 
nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená 
mezi vydavateli tiskových publikací na 
jedné straně a autory a jinými nositeli práv 
na straně druhé.

(35) Ochranou poskytnutou 
vydavatelům tiskových publikací podle 
této směrnice by neměla být dotčena práva 
autorů a jiných nositelů práv k dílům a 
jiným předmětům ochrany, které jsou 
jejich součástí, a to i pokud jde o rozsah, v 
jakém mohou autoři a jiní nositelé práv 
využívat svá díla a jiné předměty ochrany 
nezávisle na tiskové publikaci, jejíž jsou 
součástí. Proto by vydavatelé tiskových 
publikací neměli mít možnost dovolávat se 
vůči autorům a jiným nositelům práv 
ochrany, která jim byla poskytnuta. Tím 
nejsou dotčena smluvní ujednání uzavřená 
mezi vydavateli tiskových publikací na 
jedné straně a autory a jinými nositeli práv 
na straně druhé. Členským státům by mělo 
být umožněno poskytnout podmínky pro 
účely toho, aby novináři získali 
spravedlivý podíl odměny plynoucí z užití 
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práv tiskových vydavatelů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Vydavatelé včetně vydavatelů 
tiskových publikací, knih nebo vědeckých 
publikací často fungují na základě převodu 
autorských práv na základě smluvních 
dohod nebo zákonných ustanovení. V této 
souvislosti vydavatelé investují za 
předpokladu, že budou moci využívat díla 
obsažená ve svých publikacích, a v
některých případech přicházejí o výnosy, 
jsou-li tato díla užívána na základě výjimek 
nebo omezení, jako jsou výjimky a 
omezení pro kopírování pro osobní potřebu 
a reprografii. V řadě členských států se 
odměna za užití v rámci těchto výjimek 
rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby 
členské státy tuto situaci zohlednily a 
zvýšily právní jistotu pro všechny 
zúčastněné strany, měly by mít možnost
stanovit, že pokud autor převedl svá práva 
na vydavatele, poskytl mu na ně licenci 
nebo se jinak svými díly podílel na 
publikaci a pokud jsou zavedeny systémy 
pro náhradu škody způsobené výjimkou 
nebo omezením, mají vydavatelé nárok na 
podíl z této náhrady, přičemž důkazní 
břemeno vydavatele spočívající v 
prokázání tohoto nároku by nemělo 
přesáhnout požadavky v rámci již 
zavedeného systému.

(36) Vydavatelé včetně vydavatelů 
tiskových publikací, knih nebo vědeckých 
publikací často fungují na základě převodu 
autorských práv na základě smluvních 
dohod nebo zákonných ustanovení. V této 
souvislosti vydavatelé investují za 
předpokladu, že budou moci využívat díla 
obsažená ve svých publikacích, a 
v některých případech přicházejí o výnosy, 
jsou-li tato díla užívána na základě výjimek 
nebo omezení, jako jsou výjimky a 
omezení pro kopírování pro osobní potřebu 
a reprografii. V řadě členských států se 
odměna za užití v rámci těchto výjimek 
rozděluje mezi autory a vydavatele. Aby 
členské státy tuto situaci zohlednily a 
zvýšily právní jistotu pro všechny 
zúčastněné strany, měly by stanovit, že 
pokud autor převedl svá práva na 
vydavatele, poskytl mu na ně licenci nebo 
se jinak svými díly podílel na publikaci a 
pokud jsou zavedeny systémy pro náhradu 
škody způsobené výjimkou nebo 
omezením, mají vydavatelé nárok na podíl 
z této náhrady. Důkazní břemeno 
vydavatele spočívající v prokázání tohoto 
nároku by nemělo přesáhnout požadavky v 
rámci již zavedeného systému.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V posledních letech nabylo 
fungování trhu s online obsahem na 
složitosti. Online služby poskytující přístup 

(37) V nedávných letech nabylo 
fungování trhu s online obsahem na 
složitosti. Online služby poskytující přístup 
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k obsahu chráněnému autorským právem, 
který je nahráván jejich uživateli bez účasti 
nositelů práv, zaznamenaly vzestup a staly 
se hlavním zdrojem přístupu k online 
obsahu. To ovlivňuje možnosti nositelů 
práv určovat, zda a za jakých podmínek 
budou jejich díla a jiné předměty ochrany
užity, a rovněž jejich možnosti získat za to
přiměřenou odměnu.

k obsahu chráněnému autorským právem, 
který je nahráván jejich uživateli bez účasti
nebo dohody nositelů práv, zaznamenaly 
vzestup a staly se hlavním zdrojem 
přístupu k online obsahu. Přitom takové 
služby nepoctivě konkurují službám, 
jejichž obsah je poskytován na základě 
licence poskytnuté přímo nositeli práv, 
neboť získávají zisky z obsahu, který 
nevytvářejí a ne vždy sdílejí zisky 
spravedlivě s danými tvůrci. Online služby 
poskytující přístup k obsahu chráněnému 
autorským právem, který je nahrán jejich 
uživateli bez účasti nebo souhlasu nositelů 
práv, snižují obecnou hodnotu online 
obsahu. I když umožňují snadný přístup 
k rozmanitému obsahu, ovlivňují 
schopnost nositelů práv určit, zda a za 
jakých podmínek je používáno jejich dílo a 
jiné předměty ochrany, jakož i jejich 
rozsah, tak aby mohli za svá díla obdržet
přiměřenou odměnu, a to vzhledem k 
tomu, že některé služby umožňující 
uživateli nahrát svůj obsah neuzavírají 
licenční smlouvy na základě toho, že se na 
ně uplatňuje výjimka nazvaná „bezpečný 
přístav“ ze směrnice 2000/31/ES.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Pokud poskytovatelé služeb 
informační společnosti ukládají díla 
chráněná autorským právem nebo jiné 
předměty ochrany nahrávané jejich 
uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž 
překračují rámec pouhého poskytnutí 
fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení 
veřejnosti, jsou povinni uzavřít s nositeli 
práv licenční dohody, pokud nejsou 
způsobilí pro výjimku z odpovědnosti 
stanovenou v článku 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES34.

(38) Pokud poskytovatelé služeb 
informační společnosti ukládají díla 
chráněná autorským právem nebo jiné 
předměty ochrany nahrávané jejich 
uživateli a zpřístupňují je veřejnosti, čímž 
překračují rámec pouhého poskytnutí 
fyzického zařízení a provádějí úkon sdělení 
veřejnosti a zároveň úkon rozmnožení, 
měli by být povinni uzavřít s nositeli práv 
v zájmu spravedlivé a vyrovnané ochrany 
oprávněného zájmu nositele práv licenční 
dohody, kteří o uzavření takové dohody 
nositel práva požádá, s cílem zajistit 
ochranu legitimních zájmů nositelů práv 



PE595.591v03-00 26/60 AD\1133335CS.docx

CS

a jejich řádné odměny, pokud nejsou 
způsobilí pro výjimku z odpovědnosti 
stanovenou v článku 14 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES34.

Pokud jde o článek 14, je třeba ověřit, zda
poskytovatel služeb hraje aktivní úlohu 
včetně toho, že optimalizuje prezentace 
nahraných děl nebo předmětů ochrany 
nebo je propaguje, a to bez ohledu na 
povahu prostředků, které k tomu použije.

Pokud jde o článek 14 směrnice 
2000/31/ES a způsobilost pro výjimku z 
odpovědnosti zde stanovenou, je třeba 
ověřit rozsah úlohy, kterou poskytovatel 
služeb informační společnosti hraje.
Pokud poskytovatel hraje dostatečně 
aktivní úlohu, včetně toho, že optimalizuje 
prezentace nahraných děl nebo předmětů 
ochrany nebo je propaguje nebo z nich má 
obchodní prospěch, a to bez ohledu na 
povahu prostředků, které k tomu použije, 
neměl by být považován za pouhého 
poskytovatele hostingu tohoto obsahu a 
měl by proto být považován za 
nezpůsobilého pro získání výjimky z 
odpovědnosti.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční 
dohody by poskytovatelé služeb 
informační společnosti, kteří ukládají velké
množství děl chráněných autorským 
právem nebo jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli a poskytují k 
nim přístup veřejnosti, měli přijmout 
vhodná a přiměřená opatření k zajištění 
ochrany těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany, jako je zavedení účinných 
technologií. Tato povinnost by měla platit i 
v případě, že jsou poskytovatelé služeb 
informační společnosti způsobilí pro 
výjimku z odpovědnosti stanovenou v
článku 14 směrnice 2000/31/ES.

Pro zajištění fungování jakékoli licenční 
dohody nebo neexistence takové smlouvy, 
zamezení takového neoprávněného 
zpřístupnění děl nebo jiných předmětů 
ochrany, které nositelé jejich práv určí, 
prostřednictvím svých služeb, by 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti, kteří ukládají významné
množství děl chráněných autorským 
právem nebo jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli, ve spolupráci 
s nositeli práv, a poskytují k nim přístup 
veřejnosti, měli přijmout vhodná a 
přiměřená opatření k zajištění ochrany 
těchto děl nebo jiných předmětů ochrany, 
jako je zavedení účinných technologií a 
usnadňují účinné a transparentní 
podávání zpráv držitelům práv. Tato 
povinnost by měla platit i v případě, že 
jsou poskytovatelé služeb informační 
společnosti způsobilí pro výjimku 
z odpovědnosti stanovenou v článku 14 
směrnice 2000/31/ES. Tato povinnost by 
se neměla použít na „internetová tržiště“.

__________________ __________________

34 Směrnice Evropského parlamentu a 34 Směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16).

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu,
Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1–16.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 
ukládají velké množství děl chráněných 
autorským právem nebo jiných předmětů 
ochrany nahrávaných jejich uživateli a 
poskytují k nim přístup veřejnosti, a 
nositeli práv, má zásadní význam pro 
fungování technologií, jako jsou 
technologie rozpoznávání obsahu. V 
takových případech by nositelé práv měli 
poskytnout potřebné údaje umožňující 
těmto službám identifikovat jejich obsah a 
tyto služby by měly být vůči nositelům 
práv transparentní s ohledem na použité 
technologie, aby bylo možné posoudit 
jejich vhodnost. Tyto služby by měly 
nositelům práv poskytovat zejména 
informace o typu využívaných technologií, 
o způsobu, jak fungují, a o jejich 
úspěšnosti při rozpoznávání obsahu 
nositelů práv. Tyto technologie by rovněž 
měly nositelům práv umožňovat získat od 
poskytovatelů služeb informační 
společnosti informace o používání jejich 
obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda.

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 
ukládají významné množství děl 
chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahrávaných jejich 
uživateli a poskytují k nim přístup 
veřejnosti, a nositeli práv, má zásadní 
význam pro zajištění účinného fungování 
technologií, jako jsou technologie 
rozpoznávání obsahu. V takových 
případech by nositelé práv měli poskytnout 
potřebné údaje umožňující těmto službám 
identifikovat jejich obsah, jako jsou 
referenční soubory a metadata. Měly by 
poskytovat údaje včas a ve vhodném 
formátu a tyto údaje by měly být úplné 
a přesné. Služby by měly být vůči 
nositelům práv transparentní s ohledem na 
použité technologie, aby bylo možné 
posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by 
měly nositelům práv poskytovat zejména 
informace o typu využívaných technologií, 
o způsobu, jak fungují, a o jejich 
úspěšnosti při rozpoznávání obsahu 
nositelů práv. Tyto technologie by rovněž 
měly nositelům práv umožňovat získat od 
poskytovatelů služeb informační 
společnosti informace o používání jejich 
obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda. 
Při posuzování přiměřenosti a účinnosti 
provedených opatření je třeba náležitě 
zohlednit veškeré technologické překážky 
a omezení. Tyto technologie by neměly 
vyžadovat od jednotlivých uživatelů 
nahrávajících obsah ověření totožnosti a 
neměly by zahrnovat zpracovávání údajů 
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vztahujících se k jednotlivým uživatelům, 
a to v souladu se směrnicí 95/46/ES a 
směrnicí 2002/58/ES. Naopak by měly být 
omezeny na to, aby zabránily nedovolené 
dostupnosti konkrétně určených a řádně 
nahlášených děl na základě informací od 
nositelů práv, což by tedy nemělo vést 
k obecné povinnosti dohledu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Vzhledem k tomu, že opatření a 
technologie zaváděné poskytovateli služeb 
informační společnosti v rámci 
uplatňování této směrnice by mohly mít 
negativní nebo nepřiměřený dopad na 
legitimní obsah, který je nahráván nebo 
zobrazován uživateli, zejména jedná-li se 
o obsah, na který se vztahuje některá z 
výjimek nebo omezení, je třeba požadovat, 
aby poskytovatelé služeb informační 
společnosti nabízeli mechanismus pro 
vyřizování stížností, který bude sloužit 
uživatelům, jejichž obsah byl těmito 
opatřeními dotčen. Tento mechanismus by 
měl uživatelům umožnit zjistit, z jakého 
důvodu byla na dotčený obsah uplatněna 
opatření, a poskytnout základní informace 
o příslušných výjimkách a omezeních. 
Měly by být stanoveny minimální 
standardy pro vyřizování stížností s cílem 
zajistit, aby nositelé práv měli dostatek 
informací k posouzení a řešení stížností. 
Nositelé práv by měli zpracovat veškeré 
přijaté stížnosti v přiměřené lhůtě a 
urychleně přijmout nápravná opatření, 
jestliže se ukáže, že opatření byla 
neoprávněná. Obsah nahraný uživatelem 
uložený nebo poskytovaný službou 
informační společnosti může vytvářet 
příjmy, a to včetně případů, kdy se 
takového obsahu týkají opatření ze strany 
poskytovatele služeb informační 
společnosti. V době, kdy je spor o obsah 
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nahraný uživatelem projednáván a řešen, 
nesmějí být tyto příjmy přičteny nebo 
rozděleny mezi uživatele či nositele práv, 
dokud spor není vyřešen prostřednictvím 
mechanismu vyřizování stížností 
a zjednávání nápravy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39b) Vzhledem k požadavkům 
stanoveným v této směrnici, pokud jde o 
dohody a spolupráci mezi poskytovateli 
služeb informační společnosti a nositeli 
práv, je třeba, za účelem předejití 
zbytečným, dlouhým a finančně náročným 
právním řízením, stanovit možnost 
rozhodčího řízení, aby strany měly 
možnost dospět ke smírnému řešení 
veškerých sporů souvisejících s 
ustanoveními této směrnice. Členské státy 
musejí tento mechanismus podpořit 
jmenováním nestranného orgánu, který 
bude mít patřičné zkušenosti a bude 
schopen stranám při řešení sporu pomoci.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Někteří nositelé práv jako autoři a 
výkonní umělci potřebují informace, které 
jim umožní posoudit ekonomickou 
hodnotu jejich práv harmonizovaných 
podle právních předpisů Unie. Je tomu tak 
zejména v případě, kdy tito nositelé práv 
udělují licenci nebo provádějí převod práv 
za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a 
výkonní umělci mívají při udělování 
licencí nebo převodu svých práv slabší 
smluvní postavení, potřebují informace, 
které jim umožní posoudit trvalou 

(40) Někteří nositelé práv jako autoři a 
výkonní umělci potřebují informace, které 
jim umožní posoudit ekonomickou 
hodnotu jejich práv harmonizovaných 
podle právních předpisů Unie. Je tomu tak 
zejména v případě, kdy tito nositelé práv 
udělují licenci nebo provádějí převod práv 
za úplatu. Vzhledem k tomu, že autoři a 
výkonní umělci mívají při udělování 
licencí nebo převodu svých smluvních 
práv slabší vyjednávací postavení, 
potřebují informace, které jim umožní 
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ekonomickou hodnotu jejich práv v 
porovnání s odměnami, které za licenci 
nebo převod obdrželi, často se však 
setkávají s nedostatkem transparentnosti. 
Proto je z hlediska transparentnosti a 
vyváženosti systému, který odměňování 
autorů a výkonných umělců upravuje, 
důležité, aby s nimi jejich smluvní 
protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli 
dostatečné informace.

posoudit trvalou ekonomickou hodnotu 
jejich práv v porovnání s odměnami, které 
za licenci nebo převod obdrželi. Často se 
však setkávají s nedostatkem 
transparentnosti. Proto je z hlediska 
transparentnosti a vyváženosti systému, 
který odměňování autorů a výkonných 
umělců upravuje, důležité, aby s nimi 
jejich přímé smluvní protějšky nebo jejich 
právní nástupci pravidelně sdíleli 
dostatečné a přesné informace.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Při plnění povinností 
transparentnosti je třeba zohlednit 
zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby 
obsahu a práv autorů a výkonných umělců 
v jednotlivých odvětvích. Členské státy by 
měly vést konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, 
že by to mělo pomoci stanovit odvětvové 
požadavky. Za jednu z možností, jak 
dosáhnout dohody mezi příslušnými 
zúčastněnými stranami ohledně 
transparentnosti, by mělo být považováno 
kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné 
přizpůsobit stávající postupy podávání 
zpráv povinnostem transparentnosti, mělo 
by být stanoveno přechodné období. 
Povinnosti transparentnosti se nemusí 
vztahovat na dohody uzavřené s
organizacemi kolektivní správy, protože ty 
již podléhají povinnostem transparentnosti 
podle směrnice 2014/26/EU.

(41) Při plnění povinností 
transparentnosti je třeba zohlednit 
zvláštnosti jednotlivých odvětví tvorby 
obsahu a práv autorů a výkonných umělců 
v jednotlivých odvětvích. Členské státy by 
měly vést náležité konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami vzhledem k tomu, 
že by to mělo pomoci stanovit odvětvové 
požadavky a vypracovat i příslušné 
standardní požadavky a postupy na 
podávání zpráv, včetně automatizovaného 
zpracování a používání mezinárodních 
identifikačních kódů. Za jednu z možností, 
jak dosáhnout dohody mezi příslušnými 
zúčastněnými stranami ohledně 
transparentnosti, by mělo být považováno 
kolektivní vyjednávání. Aby bylo možné 
přizpůsobit stávající postupy podávání 
zpráv povinnostem transparentnosti, mělo 
by být stanoveno přechodné období. 
Povinnosti transparentnosti se nemusí 
vztahovat na dohody uzavřené 
s organizacemi kolektivní správy, protože 
ty již podléhají povinnostem 
transparentnosti podle směrnice 
2014/26/EU nebo v případech, kdy 
stávající dohody o kolektivním 
vyjednávání poskytují stejnou míru 
transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Některé smlouvy o využívání práv 
harmonizovaných na úrovni Unie jsou 
uzavírány na dlouhou dobu, a proto 
autorům a výkonným umělcům poskytují 
jen omezenou možnost je se svými 
smluvními protějšky nebo právními 
nástupci opětovně projednat. Aniž je 
dotčeno právo rozhodné pro smlouvy v 
členských státech, měl by tudíž existovat 
mechanismus úpravy odměn pro případy, 
kdy je odměna původně dohodnutá v rámci 
licence nebo převodu práv neúměrně nízká 
ve srovnání s příslušnými příjmy a 
výhodami vyplývajícími z využívání díla 
nebo ze záznamu výkonu, a to i ve světle
transparentnosti zajištěné touto směrnicí. 
Posouzení situace by mělo zohlednit 
konkrétní okolnosti každého případu, jakož 
i zvláštnosti a praxi jednotlivých odvětví 
tvorby obsahu. Pokud se strany na úpravě 
odměny nedohodnou, měl by být autor 
nebo výkonný umělec oprávněn podat 
žalobu u soudu nebo jiného příslušného 
orgánu.

(42) Mnohé smlouvy o využívání práv 
harmonizovaných na úrovni Unie jsou ze 
své povahy dlouhodobé, a proto autorům a 
výkonným umělcům poskytují jen 
omezenou možnost je se svými smluvními 
protějšky nebo právními nástupci opětovně 
projednat. Aniž je dotčeno právo rozhodné 
pro smlouvy v členských státech, měl by 
tudíž existovat mechanismus úpravy 
odměn pro případy, kdy autor nebo 
výkonný umělec mohou ukázat, že
odměna původně dohodnutá v rámci 
licence nebo převodu práv je neúměrně 
nízká ve srovnání s příslušnými příjmy a 
výhodami, jako jsou dotace nebo akcie,
vyplývajícími z využívání díla nebo ze 
záznamu výkonu, a to při zohlednění
transparentnosti zajištěné touto směrnicí.
Posouzení situace by mělo zohlednit 
konkrétní okolnosti každého případu, 
jakékoli náklady, které se skutečně 
vyskytly při vytváření děl nebo při 
přípravě výkonu, jakož i zvláštnosti a praxi 
jednotlivých odvětví tvorby obsahu. Mělo 
by být možné, aby se členské státy 
rozhodly, že nebudu uplatňovat 
mechanismus úprav v případě, že 
příspěvek autorů nebo výkonných umělců 
k celkovému dílu nebo výkonu není 
významný. Pokud se strany na úpravě 
odměny nedohodnou, měl by být autor 
nebo výkonný umělec oprávněn podat 
žalobu u soudu nebo jiného příslušného 
orgánu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Členské státy by měly zajistit právo 
autorů a výkonných umělců 
na spravedlivou, přiměřenou 
a nezadatelnou odměnu za poskytnutí 
svých děl k dispozici prostřednictvím 
služeb na vyžádání a pro účely úkonů 
rozmnožení v souvislosti s jejich díly v 
rámci takových služeb. Toto právo na 
spravedlivou odměnu by se mělo řídit 
vnitrostátní praxí nebo vnitrostátními 
právními požadavky, aniž by tím byly 
dotčeny existující mechanismy, např. 
dobrovolné dohody o kolektivní správě 
práv nebo rozšířené kolektivní licence.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Autoři a výkonní umělci se často 
zdráhají domáhat se svých práv proti svým 
smluvním partnerům před soudem či 
tribunálem. Členské státy by proto měly 
zajistit postup alternativního řešení sporů, 
který by řešil nároky spojené s 
povinnostmi transparentnosti a 
mechanismem smluvních úprav.

(43) Autoři a výkonní umělci se často 
zdráhají domáhat se svých práv proti svým 
smluvním partnerům před soudem či 
tribunálem, protože podání žaloby může 
být spojeno se značnými náklady a může 
mít nepříznivý dopad na budoucí snahy o 
navázání smluvních vztahů. Členské státy 
by proto měly zajistit postup alternativního 
řešení sporů, který by řešil nároky autorů, 
výkonných umělců nebo jejich 
jmenovaných zástupců a spojené s 
povinnostmi transparentnosti, 
nezadatelným právem na odměnu a 
mechanismem smluvních úprav. Tyto 
mechanismy by měly umožňovat řešení 
individuálních i kolektivních nároků buď 
z podnětu přímo dotčených autorů a 
výkonných umělců, nebo organizací, které 
je zastupují. Tento mechanismus by měl 
být cenově přístupný.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Komise by měla v rámci podpory 
účinného uplatňování příslušných 
ustanovení této směrnice v členských 
státech a ve spolupráci s členskými státy 
podporovat výměnu osvědčených postupů 
a dialog na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví pravidla, 
jejichž cílem je další harmonizace právních 
předpisů Unie použitelných pro autorské 
právo a práva s ním související v rámci 
vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k 
digitálním a přeshraničním užitím 
chráněného obsahu. Stanoví rovněž 
pravidla pro výjimky a omezení a pro 
usnadnění udělování licencí, jakož i 
pravidla, jejichž cílem je zajistit řádně 
fungující trh pro využívání děl a jiných 
předmětů ochrany.

1. Tato směrnice stanoví pravidla, 
jejichž cílem je další harmonizace právních 
předpisů Unie použitelných pro autorské 
právo a práva s ním související v rámci 
vnitřního trhu, zejména s přihlédnutím k 
digitálním a přeshraničním užitím 
chráněného obsahu a potřebě vysoké 
úrovně ochrany duševního vlastnictví.
Stanoví rovněž pravidla pro výjimky a 
omezení a pro usnadnění udělování licencí, 
jakož i pravidla, jejichž cílem je zajistit 
řádně fungující trh pro využívání děl a 
jiných předmětů ochrany.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zdůraznit, že hlavní zásadou, kterou musí zohlednit jakákoli 
reforma režimu autorského práva, je ochrana duševního vlastnictví a jeho funkce zdroje 
příjmu pro tvůrce.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na neziskovém základě nebo tak, že 
zpětně investuje všechny své zisky do 
svého vědeckého výzkumu, nebo

a) na neziskovém základě nebo tak, že 
zpětně investuje všechny své zisky do 
svého vědeckého výzkumu, nebo

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „institucí kulturního dědictví“ se 
rozumí veřejně přístupná knihovna nebo 
muzeum, archiv nebo instituce pečující o 
zachování filmového nebo zvukového 
dědictví;

(3) „institucí kulturního dědictví“ se 
rozumí subjekt, jeho hlavním cílem je 
ochrana a propagace kulturního dědictví, 
zejména veřejně přístupná knihovna nebo 
muzeum, galerie, archiv nebo instituce 
pečující o zachování filmového nebo 
zvukového dědictví;

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „tiskovou publikací“ se rozumí 
záznam sbírky literárních děl žurnalistické 
povahy, který může obsahovat i jiná díla 
nebo předměty ochrany, který představuje 
jednotlivou položku v rámci periodicky 
zveřejňované nebo pravidelně 
aktualizované publikace pod týmž 
názvem, jako jsou noviny nebo časopis s 
obecnou či speciální tématikou, jehož 
cílem je poskytovat informace z oblasti 
zpravodajství nebo jiných témat a který je 
zveřejněn v jakémkoli médiu z podnětu, 
na redakční odpovědnost a pod kontrolou 
poskytovatele služeb.

(4) „tiskovou publikací“ se rozumí 
profesionální záznam sbírky literárních děl 
žurnalistické povahy vydaný pod týmž 
názvem jedním nebo několika autory, 
který může obsahovat i jiná díla nebo 
předměty ochrany a který:

a) představuje jednotlivou položku v 
rámci periodicky zveřejňované nebo 
pravidelně aktualizované publikace pod 
týmž názvem, jako jsou noviny nebo 
časopis s obecnou či speciální tématikou;
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b) je určen k poskytování informací z 
oblasti zpravodajství nebo jiných témat; a

c) je zveřejněn v jakémkoli médiu na 
redakční odpovědnost a pod kontrolou 
poskytovatele služeb.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví výjimku z 
práv stanovených v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této 
směrnice s ohledem na rozmnožování a 
extrakce prováděné výzkumnými 
organizacemi za účelem vytěžování textů a 
dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k 
nimž mají zákonný přístup, pro účely 
vědeckého výzkumu.

1. Členské státy stanoví výjimku z 
práv stanovených v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES a v čl. 11 odst. 1 této 
směrnice s ohledem na rozmnožování a 
extrakce prováděné výzkumnými 
organizacemi za účelem vytěžování textů a 
dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k 
nimž získaly zákonný přístup, pro účely 
vědeckého výzkumu.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nositelé práv mohou uplatňovat 
opatření k zajištění bezpečnosti a integrity 
sítí a databází, v nichž jsou díla nebo jiné 
předměty ochrany uloženy. Tato opatření 
nepřekročí rámec toho, co je k dosažení 
tohoto cíle nezbytné.

3. Nositelé práv mohou uplatňovat 
přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti 
a integrity sítí a databází, v nichž jsou díla 
nebo jiné předměty ochrany uloženy. Tato 
opatření nepřekročí rámec toho, co je k 
dosažení tohoto cíle nezbytné, a nebudou 
bránit výzkumným organizacím v 
uplatňování výjimky podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy podporují nositele 4. Členské státy podporují nositele 
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práv a výzkumné organizace v tom, aby k 
uplatňování opatření uvedených v odstavci 
3 vymezily společně dohodnuté osvědčené 
postupy.

práv a výzkumné organizace ke 
spolupráci, v jejímž rámci vymezí společně 
dohodnuté osvědčené postupy k 
uplatňování opatření uvedených v odstavci 
3 a ve všech protokolech k vytěžování 
textů a dat. Komise ve spolupráci s 
členskými státy podpoří výměnu 
osvědčených postupů a zkušeností v rámci 
Unie.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou stanovit 
spravedlivou náhradu nositelům práv za 
užití jejich děl nebo jiných předmětů 
ochrany podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) probíhá ve vzdělávacím zařízení, 
které bylo uznáno členským státem, 
v němž sídlí, nebo v subjektu uznaném 
členským státem, v němž sídlí, a vykonává 
výukové činnosti;

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) probíhá v prostorách vzdělávacího 
zařízení nebo prostřednictvím zabezpečené 
elektronické sítě přístupné pouze žákům 
nebo studentům a vyučujícím vzdělávacího 

a) probíhá v místech, kde probíhají 
výukové činnosti nebo prostřednictvím 
zabezpečené elektronické sítě přístupné 
pouze studentům vzdělávacího zařízení 
nebo certifikovaného subjektu nebo
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zařízení; vyučujícím vzdělávacího zařízení nebo 
certifikovaného subjektu, kteří jsou přímo 
zapojeni do příslušné vzdělávací činnosti;

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) omezuje se na dobu odůvodněnou 
ilustrativním účelem.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou uvalit 
přiměřená omezení na rozsah díla, jenž 
může být použit. Tato omezení zohlední 
potřeby a legitimní zájmy uživatelů 
i nositelů práv.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výjimka 
přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, 
případně se nevztahuje na konkrétní typy 
děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou 
odpovídající licence povolující úkony 
uvedené v odstavci 1 snadno dostupné na 
trhu.

Členské státy mohou stanovit, že výjimka 
přijatá podle odstavce 1 neplatí obecně, 
případně se nevztahuje na konkrétní typy 
děl či jiných předmětů ochrany, pokud jsou 
odpovídající licence povolující 
přinejmenším úkony uvedené v odstavci 1 
snadno dostupné na trhu a přiměřené 
potřebám a specifikům vzdělávacích 
zařízení a subjektů certifikovaných pro 
provádění výukových činností.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které využijí ustanovení 
prvního pododstavce, přijmou nezbytná 
opatření umožňující zajistit náležitou 
dostupnost a viditelnost licencí 
povolujících úkony uvedené v odstavci 1 
pro vzdělávací zařízení.

Členské státy, které využijí ustanovení 
prvního pododstavce, přijmou nezbytná 
opatření umožňující zajistit náležitou 
dostupnost, přístupnost a viditelnost 
licencí povolujících úkony uvedené 
v odstavci 1 pro vzdělávací zařízení
a subjekty certifikované pro provádění 
výukových činností.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely provádění článku 2 
členské státy aktivně napomáhají zajištění 
dostupnosti licencí povolujících 
přinejmenším úkony uvedené v odstavci 1 
nebo podporují dialog mezi vlastníky práv, 
vzdělávacími zařízeními a subjekty 
certifikovanými pro provádění výukových 
činností, s cílem zavést zvláštní licence 
povolující úkony popsané v odstavci 1.

Členské státy zajistí, aby licence povolující 
úkony uvedené v článku 1 byly příslušným 
způsobem zveřejněny prostřednictvím 
vhodných nástrojů, jako je jednotný portál 
nebo databáze přístupné vzdělávacím 
zařízením a subjektům certifikovaným pro 
provádění výukových činností. Členské 
státy zajistí, aby byl prostřednictvím těchto 
nástrojů uveden seznam dostupných 
licencí a aby byl tento seznam pravidelně 
aktualizován.

Pokud členský stát využil ustanovení 
odstavce 2 a licence pro digitální použití 
díla není zobrazena pomocí nástroje 
uvedeného ve druhém pododstavci, 
vztahuje se na vzdělávací zařízení nebo 
subjekt certifikovaný pro provádění 
výukových činností usazené na jeho území 
výjimka podle odstavce 1.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Aniž je dotčen odstavec 2, je 
jakékoli smluvní ustanovení, které je 
v rozporu s výjimkou uvedenou v odstavci 
1, nevymahatelné.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že k užití děl a jiných 
předmětů ochrany výhradně pro ilustrační 
účel při vyučování prostřednictvím 
zabezpečených elektronických sítí, 
prováděnému v souladu s ustanoveními 
vnitrostátních právních předpisů přijatých 
podle tohoto článku, dochází výhradně 
v členském státě, v němž je vzdělávací 
zařízení usazeno.

3. Má se za to, že k užití děl a jiných 
předmětů ochrany výhradně pro ilustrační 
účel při vyučování prostřednictvím 
zabezpečených elektronických sítí, 
prováděnému v souladu s ustanoveními 
vnitrostátních právních předpisů přijatých 
podle tohoto článku, dochází výhradně 
v členském státě, v němž jsou vzdělávací 
zařízení nebo subjekt certifikovaný pro 
provádění výukových činností usazeny.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit 
spravedlivou náhradu škody, již utrpí 
nositelé práv v důsledku užití jejich děl 
nebo jiných předmětů ochrany podle 
odstavce 1.

4. Aniž je dotčen odstavec 2, zajistí 
členské státy spravedlivou náhradu 
nositelům práv za užití jejich děl nebo 
jiných předmětů ochrany podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 
1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této 
směrnice, jež umožňuje institucím 
kulturního dědictví pořizovat kopie děl 
nebo jiných předmětů ochrany, které se 
trvale nacházejí v jejich sbírkách, 
v jakémkoli formátu či na jakémkoli 
médiu, a to výhradně za účelem uchování 
těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a 
v rozsahu, který je pro toto uchování 
nezbytný.

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 
1 směrnice 96/9/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 11 odst. 1 této 
směrnice, jež umožňuje institucím 
kulturního dědictví pořizovat kopie nebo 
digitalizace děl nebo jiných předmětů 
ochrany, které se trvale nacházejí v jejich 
sbírkách, v jakémkoli formátu či na 
jakémkoli médiu, a to výhradně za účelem 
uchování těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany a v rozsahu, který je pro toto 
uchování nezbytný a aniž by došlo ke 
změně původních děl nad rámec toho, co 
je nezbytné pro jejich uchování.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud instituce pro uchování kulturního 
dědictví pověří třetí stranu, včetně jiného 
členského státu, aby na její odpovědnost 
provedla reprodukci nebo digitalizaci za 
účelem prvního pododstavce, považuje se 
toto provedení digitalizace nebo 
reprodukce za uplatnění výjimky podle 
prvního pododstavce, pokud jsou všechny 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany 
vráceny instituci pro ochranu kulturního 
dědictví, jež o provedení reprodukce nebo 
digitalizace požádala, nebo jsou smazány.

Jakékoli smluvní ustanovení, které je 
v rozporu s výjimkou uvedenou v prvním 
pododstavci, je nevymahatelné.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a

Používání krátkých úryvků a citací z děl 
chráněných autorskými právy nebo jiných 
předmětů ochrany v obsahu nahrávaném 

uživateli

1. Pokud fyzická osoba používá 
digitálně, nekomerčně a přiměřeně 
výňatky nebo krátké citace z děl a dalších 
předmětů ochrany při tvorbě nového díla, 
jež nahrála pro účely kritiky, přehledu, 
ilustrace, karikatury, parodie nebo 
parafráze, mohou členské státy udělit 
výjimku z práv nebo omezit práva podle 
článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, čl. 5 
písm. a) a čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, 
čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/24/ES 
a článku 11 této směrnice za předpokladu, 
že tyto výňatky nebo citace:

a) se týkají se děl nebo jiných 
předmětů ochrany, která již byla legálně 
zpřístupněna veřejnosti;

b) jsou doplněny uvedením zdroje 
včetně jména autora, je-li to možné; a

c) jsou používány řádně a způsobem, 
který nepřesahuje konkrétní účel, 
k němuž jsou používány;

2. Jakékoli smluvní ustanovení, které 
je v rozporu s výjimkou uvedenou v tomto 
článku, je nevymahatelné.

3. Pokud poskytovatelé služeb 
informační společnosti ukládají díla 
chráněná autorským právem nebo jiné 
předměty ochrany nahrávané jejich 
uživateli a/nebo zpřístupňují tato díla 
veřejnosti, čímž překračují rámec 
pouhého poskytnutí fyzického zařízení 
a provádějí úkon sdělení veřejnosti, jsou 
povinni uzavřít s nositeli práv licenční 
dohody, pokud nejsou způsobilí pro 
výjimku z odpovědnosti stanovenou 
v článku 1 tohoto článku s cílem omezit 
jejich odpovědnost na rozsah jejich 
povinností podle dohod uzavřených 
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s nositeli práv při provádění článku 13 
této směrnice.

4. Touto výjimkou nejsou dotčena 
ustanovení článku 13 této směrnice.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dílo nebo jiný předmět ochrany se 
považují za komerčně nedostupné, pokud 
celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou
v žádném ze svých překladů, verzí 
a ztvárnění dostupné veřejnosti 
prostřednictvím obvyklých obchodních 
kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že 
se takovými stanou.

Dílo nebo jiný předmět ochrany se 
považují za komerčně nedostupné, pokud 
celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
v žádném ze svých překladů, verzí 
a ztvárnění dostupné veřejnosti 
prostřednictvím obvyklých obchodních 
kanálů, a nelze důvodně předpokládat, že 
se takovými stanou ve členských státech 
s kompetentní organizací kolektivní 
správy a institucí pro ochranu kulturního 
dědictví. Pro účely tohoto článku se s díly, 
která nebyla nikdy v prodeji nebo nebyla 
nikdy k tomuto účelu zamýšlená, nakládá 
jako s nekomerčními.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, 
organizacemi kolektivní správy 
a institucemi kulturního dědictví zajistí, 
aby požadavky používané při určování 
toho, zda lze na díla nebo jiné předměty 
ochrany udělit licenci v souladu 
s odstavcem 1, nepřekračovaly rámec toho, 
co je nezbytné a přiměřené, 
a nevylučovaly možnost přiznat status 
komerční nedostupnosti sbírce jako celku, 
lze-li důvodně předpokládat, že všechna 
díla nebo jiné předměty ochrany v této 
sbírce jsou komerčně nedostupné.

Členské státy po konzultaci s nositeli práv, 
organizacemi kolektivní správy 
a institucemi kulturního dědictví zajistí, 
aby požadavky používané při určování 
toho, zda jsou díla nebo jiné předměty 
ochrany nekomerční povahy a zda lze na 
díla nebo jiné předměty ochrany udělit 
licenci v souladu s odstavcem 1, 
nepřekračovaly rámec toho, co je nezbytné, 
přiměřené a rozumné, byly přizpůsobené 
konkrétní kategorii dotyčných děl a jiných 
předmětů ochrany a nevylučovaly 
možnost přiznat status komerční 
nedostupnosti sbírce jako celku, lze-li 
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důvodně předpokládat, že všechna díla 
nebo jiné předměty ochrany v této sbírce 
jsou komerčně nedostupné.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby byla 
přijata vhodná propagační opatření, pokud 
jde o:

3. Členské státy zajistí, aby byla
přijata vhodná a účinná propagační 
opatření, pokud jde o:

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a to i během přiměřené lhůty před 
zahájením digitalizace a distribuce těchto 
děl nebo jiných předmětů ochrany, a jejich 
sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

včetně přiměřené lhůty před zahájením 
digitalizace a distribuce těchto děl nebo 
jiných předmětů ochrany, a jejich 
sdělování veřejnosti nebo zpřístupnění.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí pravidelný dialog mezi 
organizacemi zastupujícími uživatele 
a nositele práv a veškerými dalšími 
příslušnými organizacemi zúčastněných 
stran s cílem posilovat význam 
a využitelnost mechanismů udělování 
licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat 
účinnost ochranných opatření pro nositele 
práv uvedené v této kapitole, zejména 
pokud jde o propagační opatření, 
a případně pomáhat při stanovování 
požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 
druhém pododstavci, a to vše podle 
jednotlivých odvětví.

Členské státy zajistí pravidelný dialog 
podle jednotlivých odvětví mezi 
organizacemi zastupujícími uživatele 
a nositele práv a veškerými dalšími 
příslušnými organizacemi zúčastněných 
stran s cílem posilovat význam 
a využitelnost mechanismů udělování 
licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, zajišťovat 
účinnost ochranných opatření pro nositele 
práv uvedené v této kapitole, zejména 
pokud jde o propagační opatření, 
a případně pomáhat při stanovování 
požadavků uvedených v čl. 7 odst. 2 
druhém pododstavci, zejména pokud jde 
o reprezentativnost organizací kolektivní 
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správy a kategorizace děl.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je to nezbytné, umožní členské 
státy dialog mezi nositeli práv s cílem 
zřídit organizace kolektivní správy 
odpovídající za příslušná práva v dané 
kategorii děl.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ve spolupráci členskými stát 
podpoří výměnu osvědčených postupů 
v Unii ohledně veškerého dialogu 
zavedeného podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mechanismus vyjednávání Podpora dostupnosti audiovizuálních děl

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že pokud strany, jež 
chtějí uzavřít dohodu za účelem 
zpřístupnění audiovizuálních děl na 
platformách videa na vyžádání, narazí na 
problémy v souvislosti s udělením licence 
na práva, bude jim k dispozici pomoc 

1. Členské státy umožní dostupnost 
audiovizuálních děl na platformách videa 
na vyžádání tím, že zajistí, že pokud
příslušné strany, jež chtějí uzavřít dohodu 
za účelem zpřístupnění audiovizuálních děl 
na platformách videa na vyžádání, narazí 
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nestranného orgánu s odpovídajícími 
zkušenostmi. Tento orgán poskytuje pomoc 
při vyjednávání a pomáhá dosáhnout
dohody.

na problémy v souvislosti s udělením 
licence na práva, bude jim po vzájemné 
shodě k dispozici pomoc nestranného 
orgánu s odpovídajícími zkušenostmi
určeného členskými státy pro účely tohoto 
článku. Tento orgán poskytuje nestrannou 
pomoc při vyjednávání s cílem uzavřít 
oboustranně přijatelné dohody.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy podporují dialog 
mezi organizacemi zastupujícími autory, 
producenty, platformy videa na vyžádání 
a další příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s digitálním užitím

Ochrana tiskových publikací

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou 
vydavatelům tiskových publikací práva 
stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k digitálnímu užití 
jejich tiskových publikací.

1. Členské státy poskytnou 
vydavatelům tiskových publikací práva 
stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich 
tiskových publikací.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Práva uvedená v odstavci 1 
nebrání legitimnímu soukromému 
a nekomerčnímu využívání tiskových 
publikací jednotlivými uživateli.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 
20 let po zveřejnění tiskové publikace. 
Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce 
ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 
osm let po zveřejnění tiskové publikace.
Tato lhůta se počítá od prvního dne měsíce 
ledna roku následujícího po dni zveřejnění.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy si mohou zvolit, že 
zajistí, aby byl spravedlivý podíl příjmů 
pocházejících z využívání práv vydavatelů 
přidělen novinářům.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že pokud
autor převede právo na vydavatele nebo 
mu udělí licenci na toto právo, představuje 
tento převod nebo licence dostatečný 
právní základ pro to, aby si vydavatel mohl 
nárokovat podíl na odměně za užití díla, na 
které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho 
omezení.

Členské státy stanoví, že pokud autor 
převede právo na vydavatele, toto právu 
vydavateli postoupí nebo mu udělí licenci 
na toto právo, považuje se vydavatel za 
nositele práv na základě a v rozsahu 
takového převodu, postoupení nebo 
licence. Proto představuje tento převod, 
postoupení nebo licence dostatečný právní 
základ pro to, aby si vydavatel mohl 
nárokovat podíl na odměně za užití díla, na 
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které se vztahuje výjimka z převedeného, 
postoupeného nebo licencovaného práva 
nebo jeho omezení.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Užití chráněného obsahu poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 
ukládají a zpřístupňují velké množství děl 
a jiných předmětů ochrany nahrávaných 
jejich uživateli

Užití chráněného obsahu poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 
ukládají a/nebo zpřístupňují značné
množství děl a jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé služeb informační 
společnosti, kteří ukládají velké množství 
děl a jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli 
a zpřístupňují je veřejnosti, přijmou ve 
spolupráci s nositeli práv opatření, která 
zajistí fungování dohod uzavřených 
s nositeli práv ohledně užití jejich děl nebo 
jiných předmětů ochrany nebo která 
zabrání tomu, aby byla prostřednictvím 
jejich služeb dostupná díla nebo jiný 
předmět ochrany, který nositelé práv na 
základě spolupráce s poskytovateli služeb 
identifikují. Tato opatření, např. používání 
účinných technologií rozpoznávání obsahu, 
musí být vhodná a přiměřená.
Poskytovatelé služeb poskytují nositelům 
práv dostatečné informace o fungování 
a zavedení těchto opatření a případně jim 
podávají i odpovídající zprávy 
o rozpoznání a užití děl a jiných předmětů 
ochrany.

1. Poskytovatelé služeb informační 
společnosti, kteří ukládají díla chráněná 
autorskými právy nebo jiné předměty
ochrany nahrávané jejich uživateli a/nebo
je zpřístupňují veřejnosti, a přitom se 
nejedná o pouhé poskytnutí fyzického 
zařízení a uskutečňují akt komunikace
s veřejností, uzavřou spravedlivé 
a vyvážené licenční dohody se všemi 
nositeli práv, kteří o to požádají. Podle 
podmínek těchto dohod takoví
poskytovatelé služeb přijmou ve spolupráci 
s nositeli práv opatření, která zajistí účinné 
a transparentní fungování dohod 
uzavřených s nositeli práv ohledně užití 
jejich děl nebo jiných předmětů ochrany.

Pokud chybí žádost nositele práv a nejsou 
uzavřeny žádné licenční dohody podle 
prvního pododstavce, nebo pokud se na 
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poskytovatele služeb informační 
společnosti, kteří skladují značná 
množství děl chráněných autorskými 
právem nebo jiných předmětů ochrany
a/nebo tato díla a předměty zpřístupňují 
veřejnosti, vztahuje výjimka podle článku 
14 směrnice 2000/31/ES, přijmou tito 
poskytovatelé opatření, která zabrání tomu, 
aby byla prostřednictvím jejich služeb 
dostupná díla nebo jiný předmět ochrany, 
který nositelé práv na základě spolupráce 
s poskytovateli služeb identifikují.

Tato opatření, např. používání účinných 
technologií rozpoznávání obsahu, musí být 
vhodná, přiměřená a v souladu s normami 
příslušného odvětví. Poskytovatelé služeb 
poskytují nositelům práv dostatečné a 
včasné informace o fungování a zavedení 
těchto opatření a případně jim podávají 
i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití 
děl a jiných předmětů ochrany nositelů 
práv. Nositelé práv poskytnou 
poskytovateli služeb informační 
společnosti vhodné a nezbytné údaje 
umožňující efektivní fungování opatření, 
jež poskytovatel zavedl podle tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 
zavedli mechanismy pro vyřizování 
stížností a zjednání nápravy, které budou 
uživatelům k dispozici v případě sporů 
o uplatňování opatření uvedených 
v odstavci 1.

2. Členské státy zajistí, aby 
poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 
zavedli účinné mechanismy, jimiž mohou 
nositelé práv požádat o udělení licence 
a pro vyřizování stížností a zjednání 
nápravy, které budou uživatelům 
k dispozici v případě sporů o uplatňování 
opatření uvedených v odstavci 1, zejména 
co se týče možného uplatnění výjimky 
nebo omezení týkající se veškerých práv 
pokrývající dotčený obsah. V případě 
aktivace takového mechanismu se žádná 
odměna spojená s obsahem, jenž je 
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předmětem sporu, během řízení nepředá 
žádné straně, dokud nebyl spor podle 
tohoto mechanismu vyřešen.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mechanismy pro vyřizování stížností 
a zjednání nápravy vytvořené podle 
prvního pododstavce zajistí, aby měli 
všichni uživatelé přístup k dostatečnému 
množství informací o příslušných 
výjimkách a omezeních, které se mohou 
vztahovat na obsah dotčený opatřeními 
uvedenými v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré stížnosti podané v rámci 
mechanismu uvedeného v prvním 
pododstavci zpracují příslušní nositelé 
práv v přiměřené lhůtě. Nositelé práv 
řádně odůvodní své rozhodnutí týkající se 
stížnosti.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud poskytovatelé služeb 
informační společnosti přijmou opatření 
uvedená v odstavci 1, jsou tato opatření 
plně v souladu se směrnicí 95/46/ES
a směrnicí 2002/58/ES. Opatření na 
předcházení nepovoleného zpřístupnění 
děl chráněných autorským právem 
a jiných předmětů ochrany se omezují na 
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konkrétně uvedená a řádně oznámená 
díla a nezahrnují aktivní monitorování 
veškerých dat každého uživatele nebo
služby.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy případně umožní 
spolupráci poskytovatelů služeb informační 
společnosti s nositeli práv prostřednictvím 
dialogů se zúčastněnými stranami, aby 
vymezily osvědčené postupy, jako jsou 
vhodné a přiměřené technologie 
rozpoznávání obsahu, mimo jiné 
s přihlédnutím k povaze těchto služeb, 
dostupnosti technologií a jejich účinnosti 
s ohledem na technologický vývoj.

3. Členské státy případně umožní 
spolupráci poskytovatelů služeb informační 
společnosti s nositeli práv prostřednictvím 
dialogů se zúčastněnými stranami, aby 
vymezily osvědčené postupy, jako jsou 
vhodné a přiměřené technologie 
rozpoznávání obsahu, mimo jiné 
s přihlédnutím k povaze těchto služeb, 
přístupnosti a cenové dostupnosti 
technologií a jejich účinnosti s ohledem na 
rozsah druhů obsahu a na technologický 
vývoj. Komise ve spolupráci s členskými 
státy podpoří výměnu osvědčených 
postupů v Unii týkající se výsledků 
veškeré spolupráce zřízené podle odstavce 
1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří řešení vyvíjená 
jednotlivými průmyslovými odvětvími 
v otázkách, jež jsou pro jednotlivá odvětví 
specifické, a při aktivním vymáhání 
stávajících opatření boje proti pirátství, 
včetně zvyšování povědomí o právních 
prostředcích přístupu k dílům chráněným 
autorskými právy nebo k jiným 
předmětům ochrany.
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Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby spory 
týkající se provádění odstavce 1 tohoto 
článku mezi nositeli práv a poskytovateli 
služeb informační společnosti mohly být 
podrobeny dobrovolnému postupu 
alternativního řešení sporů.

Členské státy vytvoří nebo navrhnou 
nestranný orgán s patřičnou zkušeností 
pro pomoc stranám při řešení jejich sporů 
podle mechanismu uvedeného v prvním 
pododstavci.

Nejpozději do... [data uvedeného v čl. 21 
odst. 2] oznámí členské státy Komisi 
orgán uvedený v druhém pododstavci.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Používání chráněného obsahu službami 
informační společnosti poskytujícími 

automatické obrazové odkazy

Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb informační společnosti, kteří 
automaticky reprodukují značné množství 
vizuálních děl chráněných autorskými 
právy nebo na ně odkazují a zpřístupňují 
je veřejnosti za účelem indexování 
a odkazování, uzavřeli spravedlivé 
a vyvážené licenční dohody s veškerými 
nositeli práv, kteří o to požádají, pro 
zajištění spravedlivé odměny těchto 
nositelů. Toto odměňování může být 
spravováno organizacemi kolektivní 
správy dotčených nositelů práv.
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Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby subjekty,
kterým autoři a výkonní umělci udělili 
licenci na svá práva nebo na ně tato práva 
převedli, těmto autorům a výkonným 
umělcům pravidelně a s přihlédnutím ke 
zvláštnostem jednotlivých odvětví 
poskytovaly včasné, přiměřené 
a dostatečné informace o využívání jejich 
děl a výkonů, zejména pokud jde 
o způsoby využívání, vytvářené příjmy 
a odměny, které jim náleží.

1. Členské státy zajistí, aby subjekty, 
kterým autoři a výkonní umělci udělili 
přímo licenci na svá práva, přímo jim tato 
práva postoupili či na ně tato práva 
převedli, těmto autorům a výkonným 
umělcům pravidelně nejméně jednou 
ročně a s přihlédnutím ke zvláštnostem 
jednotlivých odvětví poskytovaly včasné, 
přiměřené, přesné a dostatečné informace 
o využívání jejich děl a výkonů, zejména 
pokud jde o způsoby využívání, 
realizované promoční akce, vytvářené 
příjmy a odměny, které jim náleží.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto odstavce jakýkoli 
příslušný titulární nástupce poskytne 
příjemci licence nebo převodu práv 
nezbytné a odpovídající informace, jež mu 
umožní plnit povinnosti podle prvního 
pododstavce.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost podle odstavce 1 musí 
být přiměřená a účinná a musí zajišťovat 
odpovídající úroveň transparentnosti 
v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy 
by administrativní zátěž vyplývající z této 
povinnosti byla s ohledem na příjmy 
plynoucí z využívání díla nebo výkonu 

Povinnost podle odstavce 1 musí být 
přiměřená a účinná a musí zajišťovat 
vysokou úroveň transparentnosti 
v jednotlivých odvětvích. V případech, kdy 
by administrativní zátěž vyplývající z této 
povinnosti byla s ohledem na příjmy 
plynoucí z využívání díla nebo výkonu 
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neúměrná, však členské státy mohou 
povinnost podle odstavce 1 upravit za 
předpokladu, že tato povinnost zůstane 
i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň 
transparentnosti.

neúměrná, však členské státy mohou 
povinnost podle odstavce 1 upravit za 
předpokladu, že tato povinnost zůstane 
i nadále účinná a zajistí vhodnou úroveň 
transparentnosti a nepřiměřenost tohoto 
břemene je řádně odůvodněná.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy umožní rozvoj 
standardních postupů podle jednotlivých 
odvětví prostřednictvím dialogu 
zúčastněných stran a podpoří automatické 
zpracování používající mezinárodní 
identifikátory děl.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud stávající dohody 
kolektivního vyjednávání obsahují 
srovnatelné požadavky na úrovni 
transparentnosti, která je ekvivalentní 
úrovni uvedené v odstavci 2, považuje se 
povinnost podle odstavce 1 za plně 
splněnou.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a

Nezadatelné právo autorů a výkonných 
umělců na spravedlivou odměnu

1. Členské státy zajistí, aby pokud 
autoři a výkonní umělci převedli nebo 
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postoupili právo na zpřístupnění jejich děl 
nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti 
k použití prostřednictvím služeb 
informační společnosti, které zpřístupňují 
díla nebo jiné předměty ochrany 
prostřednictvím licencovaného katalogu, 
podrží si tito autoři a výkonní umělci 
právo na spravedlivou odměnu za takové 
použití.

2. Členské státy zakáží, aby byli 
autoři nebo výkonní umělci zbaveni práva 
na spravedlivou odměnu za zpřístupnění 
svého díla, jak je uvedeno v odstavci 1. 
Odstavec 1 se nepoužije, pokud autor 
nebo výkonný umělec udělí bezplatná 
neexklusivní práva ve prospěch všech 
uživatelů na používání svého díla.

3. Správa práva na spravedlivou 
odměnu za zpřístupnění díla autora nebo 
výkonného umělce se svěřuje příslušné 
organizaci pro kolektivní správu. 
Organizace pro kolektivní správu vybere 
spravedlivou odměnu od služeb 
informační společnosti, které díla 
zpřístupňují veřejnosti.

4. Pokud již bylo právo na 
spravedlivou odměnu zakotveno 
v dohodách týkajících se audiovizuálních 
děl nebo v kolektivních dohodách, včetně 
dobrovolných dohod kolektivní správy 
mezi autorem nebo výkonným umělcem 
a jeho smluvním protějškem, považují se 
ustanovení tohoto článku za splněná.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byli autoři 
a výkonní umělci oprávněni požádat 
o dodatečnou a přiměřenou odměnu od 
strany, s níž uzavřeli smlouvu o využívání 
práv, pokud je původně sjednaná odměna 
nepřiměřeně nízká ve srovnání 

Členské státy zajistí, aby byli autoři 
a výkonní umělci nebo jejich jmenovaní 
zástupci oprávněni požádat o dodatečnou 
a spravedlivou odměnu od strany, s níž 
uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud 
se na základě řádného odůvodnění 
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s následnými příslušnými příjmy 
a výhodami vyplývajícími z využívání děl 
nebo výkonů.

prokáže, že původně sjednaná odměna 
nepřiměřeně nízká ve srovnání 
s následnými příslušnými příjmy 
a výhodami vyplývajícími z využívání děl 
nebo výkonů.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou rozhodnout, že se 
povinnost podle odstavce 1 neuplatní, 
pokud příspěvek autora nebo výkonného 
umělce k celkovému dílu nebo výkonu 
není významný.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby spory týkající se 
povinnosti transparentnosti podle článku 
14 a mechanismu smluvních úprav podle 
článku 15 mohly být podrobeny 
dobrovolnému postupu alternativního 
řešení sporů.

Aniž jsou dotčeny další soudní opravné 
prostředky, členské státy zajistí, aby spory 
týkající se povinnosti transparentnosti 
podle článku 14, mechanismu smluvních 
úprav podle článku 15 a nezadatelných 
práv na odměnu podle článku 14a mohly 
být podrobeny dobrovolnému postupu 
alternativního řešení sporů.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení uvedené v odstavci 1 může být 
zahájeno jakoukoli ze stran sporu nebo 
prostřednictvím kolektivních kroků 
několika autory nebo výkonnými umělci 
se stejným smluvním partnerem 
a podobnými požadavky, nebo může být 
zahájeno jejich jménem kolektivní 
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organizací, jež tyto autory či výkonné 
umělce zastupuje. Náklady přímo spojené 
s řízením by měly být finančně únosné.
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PŘÍLOHA: SEZNAM SUBJEKTŮ A OSOB,
OD NICHŽ ZPRAVODAJ OBDRŽEL VSTUPNÍ INFORMACE

Za vypracování tohoto seznamu nese výlučnou odpovědnost zpravodaj a poskytuje jej zcela 

dobrovolně. Během přípravy návrhu stanoviska až do jeho přijetí ve výboru zpravodaj 

obdržel vstupní informace od těchto subjektů a osob.

Metodika: V následujícím dokumentu jsou uvedeny všechny zúčastněné subjekty, které 

poskytly vstupní informace ke směrnici, k níž se vztahuje návrh stanoviska vypracovaného 

zpravodajem. Seznam zahrnuje všechny zúčastněné subjekty, které poskytly vstupní 

informace během osobního setkání nebo telefonního rozhovoru buď na základě žádosti, nebo 

během příležitostné diskuse (pokud délka těchto rozhovorů odpovídala délce setkání a pokud 

se výměna informací týkala předmětu směrnice).

Pokud setkání pořádala lobbingová společnost, je uvedeno jméno zákazníka.

Seznam je uveden v chronologickém pořadí, od prvního setkání do posledního. 

Tento seznam je výčtem jednání, k nimž došlo mezi datem, kdy byl předkladatel formálně 

jmenován (26. října 2016), a datem, kdy byl návrh stanoviska odeslán sekretariátu Výboru pro 

kulturu a vzdělávání (3. února 2017).

Subjekt nebo osoba
PRS For Music
Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale
Association de la Presse d’information Politique et Générale
LERU
Science Europe
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
EDRi
BEUC
Google
Edima
SNEP
SCAM
SACD
Europeana
Authors’ Group
IFJ
FERA
EWC
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EPC
EBLIDA
IFLA
IFRRO
Communia
International Association of STM Publishers
SAA
ENPA
EMMA
CMS - Axel Springer
GESAC
CEPIC
Sacem
Audible Magic
IFPI
Avisa - Springer-Nature
IMPALA
FEP
SNE
Kreab - Soundcloud 
Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne
NotaBene (YouTuber)
Dave Sheik (YouTuber)
La Tronche en Biais (YouTuber)
DanyCaligula (YouTuber)
Cabinet DN - RELX Group
News Media Europe
France Télévisions
IFJ
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