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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 

příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Rozvoj digitálních technologií a 

internetu změnil způsob distribuce 

televizních a rozhlasových pořadů i 

přístupu k nim. Uživatelé stále více 

očekávají, že budou mít přístup jak k 

živému vysílání televizních a rozhlasových 

pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a 

to tradičními kanály, jako jsou družice 

nebo kabel, i prostřednictvím online 

služeb. Vysílací organizace proto čím dál 

častěji kromě vlastního vysílání televizních 

a rozhlasových pořadů nabízejí i online 

služby, které jejich vysílání doplňují, jako 

je služba souběžného vysílání nebo 

zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb 

přenosu vysílání, kteří slučují vysílání 

televizních a rozhlasových programů do 

balíčků a poskytují je uživatelům souběžně 

s původním vysíláním v nezměněné a 

nezkrácené podobě, využívají k přenosu 

vysílání různých technik, jako jsou 

kabelové, družicové nebo zemské digitální 

sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na 

internetovém protokolu nebo mobilní sítě, 

jakož i otevřený internet. Na straně 

uživatelů roste poptávka po přístupu k 

vysílání televizních a rozhlasových 

pořadů, jež pocházejí z jejich členského 

státu, ale i těch, jež pocházejí z jiných 

členských států Unie; mezi těmito uživateli 

jsou příslušníci jazykových menšin Unie, 

jakož i osoby, které žijí v jiném členském 

státě než ve svém domovském členském 

(2) Rozvoj digitálních technologií a 

internetu změnil způsob distribuce 

televizních a rozhlasových pořadů i 

přístupu k nim. Uživatelé stále více 

očekávají, že budou mít přístup jak k 

živému vysílání televizních a rozhlasových 

pořadů, tak k jejich vysílání na vyžádání, a 

to tradičními kanály, jako jsou družice 

nebo kabel, i prostřednictvím online 

služeb. Vysílací organizace proto čím dál 

častěji kromě vlastního vysílání televizních 

a rozhlasových pořadů nabízejí i online 

služby, které jejich vysílání doplňují, jako 

je služba souběžného vysílání nebo 

zpětného zhlédnutí. Poskytovatelé služeb 

přenosu vysílání, kteří slučují vysílání 

televizních a rozhlasových programů do 

balíčků a poskytují je uživatelům souběžně 

s původním vysíláním v nezměněné a 

nezkrácené podobě, využívají k přenosu 

vysílání různých technik, jako jsou 

kabelové, družicové nebo zemské digitální 

sítě, sítě s uzavřeným okruhem založené na 

internetovém protokolu nebo mobilní sítě, 

jakož i otevřený internet. Na straně 

uživatelů roste poptávka po přístupu 

k televizním a rozhlasovým pořadům, 

včetně služeb zpětného zhlédnutí, jež 

pocházejí z jejich členského státu, ale 

i těch, jež pocházejí z jiných členských 

států Unie; mezi těmito uživateli jsou 

příslušníci jazykových menšin Unie, jakož 

i osoby, které žijí v jiném členském státě 
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státě. než ve svém domovském členském státě. 

Tato rostoucí poptávka 

představuje  pozitivní vývoj a zeměpisné 

blokování by nemělo být výchozí možností 

pro veškerý audiovizuální obsah vytvořený 

v Evropské unii a přenášený online. 

Model územního financování evropského 

obsahu je však pro úspěch evropského 

audiovizuálního mediálního odvětví 

zásadní. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Poskytovatelé služeb přenosu 

vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho 

různých programů, v jejichž televizních a 

rozhlasových pořadech je užita celá řada 

děl a jiných předmětů ochrany, mají na 

získání potřebných licencí velmi krátkou 

lhůtu, takže vypořádání práv pro ně 

představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, 

že díla a jiné předměty ochrany nositelů 

práv budou využívány bez povolení nebo 

řádně vyplacené odměny. 

(4) Poskytovatelé služeb přenosu 

vysílání, kteří obvykle nabízejí mnoho 

různých programů, v jejichž televizních a 

rozhlasových pořadech je užita celá řada 

děl a jiných předmětů ochrany, mají na 

získání potřebných licencí velmi krátkou 

lhůtu, takže vypořádání práv pro ně 

představuje značnou zátěž. Zároveň hrozí, 

že díla a jiné předměty ochrany nositelů 

práv budou využívány bez povolení nebo 

řádně vyplacené přiměřené odměny. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Doplňkové online služby, na něž se 

vztahuje toto nařízení, jsou služby 

nabízené vysílacími organizacemi, které 

mají jednoznačný a podřadný vztah k 

vysílání. Patří mezi ně služby umožňující 

lineární přístup k televizním a rozhlasovým 

pořadům souběžně s vysíláním a služby, 

které během vymezeného období po 

(8) Doplňkové online služby, na něž se 

vztahuje toto nařízení, jsou služby 

nabízené vysílacími organizacemi, které 

mají jednoznačný a podřadný vztah k 

vysílání, mezi něž patří služby umožňující 

lineární přístup k televizním a rozhlasovým 

pořadům souběžně s vysíláním a 

nelineární služby, které nejdříve jeden 
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odvysílání umožňují přístup k televizním a 

rozhlasovým pořadům, jež vysílací 

organizace již odvysílala (tzv. služby 

zpětného zhlédnutí). Kromě toho 

doplňkové online služby zahrnují služby, 

které umožňují přístup k materiálům 

obohacujícím nebo jinak rozšiřujícím 

televizní a rozhlasové pořady, jež vysílací 

organizace vysílá, mimo jiné 

prostřednictvím upoutávek na obsah 

příslušného pořadu a jeho rozšíření, 

doplnění nebo recenzí. Poskytování 

přístupu k jednotlivým dílům nebo jiným 

předmětům ochrany, které byly do 

televizního nebo rozhlasového pořadu 

začleněny, by za doplňkovou online službu 

být považovány neměly. Stejně tak do 

definice doplňkové online služby nespadá 

poskytování přístupu k dílům nebo jiným 

předmětům ochrany nezávisle na vysílání, 

jako jsou služby umožňující přístup k 

jednotlivým hudebním nebo 

audiovizuálním dílům, hudebním albům 

nebo videím. 

měsíc před vysíláním, během něj nebo po 

něm umožňují přístup k televizním a 

rozhlasovým pořadům, jež vysílací 

organizace vysílá (tzv. streamingové 

služby a služby zpětného zhlédnutí). 

Kromě toho doplňkové online služby 

zahrnují služby, které umožňují přístup k 

materiálům obohacujícím nebo jinak 

rozšiřujícím televizní a rozhlasové pořady, 

jež vysílací organizace vysílá, mimo jiné 

prostřednictvím upoutávek na obsah 

příslušného pořadu a jeho rozšíření, 

doplnění nebo recenzí, stejně jako materiál 

skutečně vytvořený pro online prostředí. 

Poskytování přístupu k jednotlivým dílům 

nebo jiným předmětům ochrany, které byly 

do televizního nebo rozhlasového pořadu 

začleněny, by za doplňkovou online službu 

být považovány neměly. Stejně tak do 

definice doplňkové online služby nespadá 

poskytování přístupu k hudebním albům 

nebo videím. 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Jelikož se má za to, že k 

poskytování doplňkové online služby, 

přístupu k ní nebo jejímu využívání 

dochází výlučně v členském státě, v němž 

má vysílací organizace hlavní místo 

podnikání, přestože doplňkovou online 

službu lze de facto poskytovat přes hranice 

do jiných členských států, je nutné zajistit, 

aby strany při posuzování výše náhrady 

poskytované za dotčená práva přihlížely ke 

všem aspektům této doplňkové online 

služby, jako jsou její charakteristiky, diváci 

a posluchači, včetně diváků a posluchačů v 

členském státě, v němž má vysílací 

organizace hlavní místo podnikání, a v 

dalších členských státech, v nichž je tato 

(10) Jelikož se má za to, že k 

poskytování doplňkové online služby, 

přístupu k ní nebo jejímu využívání 

dochází výlučně v členském státě, v němž 

má vysílací organizace hlavní místo 

podnikání, přestože doplňkovou online 

službu lze de facto poskytovat přes hranice 

do jiných členských států, je nutné zajistit, 

aby strany při posuzování výše přiměřené 

odměny vyplácené za dotčená práva 

přihlížely ke všem aspektům této 

doplňkové online služby, jako jsou její 

charakteristiky, aktuální a potenciální 

diváci a posluchači, včetně diváků a 

posluchačů v členském státě, v němž má 

vysílací organizace hlavní místo podnikání, 
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doplňková online služba přijímána a 

využívána, a jazyková verze. 

a v dalších členských státech, v nichž je 

tato doplňková online služba přijímána a 

využívána, a všechny dostupné jazykové 

verze a verze opatřené titulky. Kromě toho 

by tato odměna měla být přiměřená 

ekonomické hodnotě poskytované služby. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Díky zásadě smluvní svobody bude 

možné nadále omezovat využívání práv, 

jichž se týká zásada země původu 

stanovená v tomto nařízení, zejména pokud 

jde o některé technické prostředky vysílání 

nebo určité jazykové verze, za 

předpokladu, že uvedená omezení týkající 

se využívání těchto práv budou v souladu s 

právními předpisy Unie. 

(11) Je důležité připomenout, že díky 

zásadě smluvní svobody bude možné 

nadále omezovat využívání práv, jichž se 

týká zásada země původu stanovená v 

tomto nařízení, jak ukázalo provádění 

směrnice Rady 93/83/EHS, zejména pokud 

jde o některé technické prostředky vysílání 

nebo určité jazykové verze a povahu a 

provádění některých smluv, za 

předpokladu, že uvedená omezení týkající 

se využívání těchto práv budou v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy a 
právními předpisy Unie. 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Jak potvrdil Soudní dvůr, je 

možné, aby držitelé práv v souladu se 

článkem 101 SFEU získali přiměřenou 

odměnu za využívání svých děl nebo 

jiných předmětů ochrany. 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 11 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11b) Toto nařízení v souladu se zásadou 

smluvní svobody nebrání používání 

stávajících systémů udělování licencí, jako 

jsou územní licence, a nejsou jím dotčena 

stávající ustanovení vnitrostátního 

autorského smluvního práva týkajícího se 

přiměřené odměny ani stávající řešení 

kolektivní správy pro přenosy vysílání 

uvnitř členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Poskytovatelé služeb přenosu 

vysílání nabízených prostřednictvím 

družicových a zemských digitálních sítí, 

sítí s uzavřeným okruhem založených na 

internetovém protokolu, mobilních a 

podobných sítí poskytují služby 

rovnocenné službám zajišťovaným 

poskytovateli služeb kabelového přenosu, 

pokud přenesou současně, v neměněné a 

nekrácené podobě a za účelem příjmu 

veřejností původní vysílání televizních 

nebo rozhlasových pořadů z jiného 

členského státu, je-li toto původní vysílání 

uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, 

včetně vysílání přes družici, avšak s 

výjimkou online vysílání, a je-li určeno pro 

příjem veřejností. Z tohoto důvodu by měli 

být zahrnuti do oblasti působnosti tohoto 

nařízení a využívat výhod mechanismu 

zavádějícího povinnou kolektivní správu 

práv. Služby přenosu vysílání, které jsou 

nabízeny na otevřeném internetu, by však 

měly být z oblasti působnosti tohoto 

nařízení vyloučeny, neboť mají odlišné 

vlastnosti. Nejsou spojeny s žádnou 

(12) Poskytovatelé služeb přenosu 

vysílání nabízených prostřednictvím 

družicových a zemských digitálních sítí, 

otevřených i uzavřených sítí založených na 

internetovém protokolu, mobilních a 

podobných sítí poskytují služby 

rovnocenné službám zajišťovaným 

poskytovateli služeb kabelového přenosu, 

pokud přenesou současně, v neměněné a 

nekrácené podobě a za účelem příjmu 

veřejností původní vysílání televizních 

nebo rozhlasových pořadů z jiného 

členského státu, je-li toto původní vysílání 

uskutečňováno kabelem nebo bezdrátově, 

včetně vysílání přes družici, a je-li určeno 

pro příjem veřejností. Z tohoto důvodu by 

měli být zahrnuti do oblasti působnosti 

tohoto nařízení a využívat výhod 

mechanismu zavádějícího povinnou 

kolektivní správu práv. Služby přenosu 

vysílání založené na internetovém 

protokolu, které jsou nabízeny jak na sítích 

s uzavřeným okruhem, tak na otevřeném 

internetu, by měly být zahrnuty do oblasti 

působnosti tohoto nařízení a využívat 
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konkrétní infrastrukturou a jejich 

schopnost zajistit kontrolované prostředí 
je například ve srovnání s kabelovými 

sítěmi nebo sítěmi s uzavřeným okruhem 

založenými na internetovém protokolu 

omezená. 

výhod mechanismu zavádějícího povinnou 

kolektivní správu práv, pokud zajistí 

kontrolované prostředí srovnatelné se 

sítěmi s uzavřeným okruhem a mohou 

prokázat, že jejich služby jsou poskytovány 

a jasně vymezené skupině účastníků nebo 

registrovaných uživatelů. Zahrnutí těchto 

služeb je zásadní pro to, aby byla 

v souladu s očekáváními spotřebitelů 

umožněna přenositelnost těchto služeb 

uvnitř členského státu bydliště i mimo něj, 

a to prostřednictvím mechanismu 

zavedeného nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2017/…1a.  

 __________________ 

 1a Návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci vnitřního 

trhu (2015/0284(COD)). 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) V zájmu zajištění právní jistoty 

poskytovatelům služeb přenosu vysílání 

nabízených prostřednictvím družicových a 

zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným 

okruhem založených na internetovém 

protokolu a mobilních nebo podobných sítí 

a za účelem odstranění rozdílů ve 

vnitrostátních právních předpisech, které 

tyto služby přenosu vysílání upravují, by se 

měla použít obdobná pravidla, jaká se 

vztahují na kabelový přenos definovaný ve 

směrnici 93/83/EHS. Pravidla stanovená 

touto směrnicí zahrnují povinnost, aby 

právo udělit nebo odmítnout povolení 

poskytovateli služby přenosu vysílání bylo 

vykonáváno prostřednictvím organizace 

kolektivní správy. Tím není dotčena 

směrnice 2014/26/EU18, a zejména její 

ustanovení týkající se práv nositelů práv, 

pokud jde o volbu organizace kolektivní 

(13) V zájmu zajištění právní jistoty 

poskytovatelům služeb přenosu vysílání 

nabízených prostřednictvím družicových a 

zemských digitálních sítí, sítí s uzavřeným 

okruhem založených na internetovém 

protokolu, otevřeného internetu a 

mobilních nebo podobných sítí, pokud 

zajišťují kontrolované prostředí a 

definovatelnou skupinu uživatelů, a za 

účelem odstranění rozdílů ve vnitrostátních 

právních předpisech, které tyto služby 

přenosu vysílání upravují, by se měla 

použít obdobná pravidla, jaká se vztahují 

na kabelový přenos definovaný ve směrnici 

93/83/EHS. Pravidla stanovená touto 

směrnicí zahrnují povinnost, aby právo 

udělit nebo odmítnout povolení 

poskytovateli služby přenosu vysílání bylo 

vykonáváno prostřednictvím organizace 

kolektivní správy. Tím není dotčena 
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správy. směrnice 2014/26/EU, a zejména její 

ustanovení týkající se práv nositelů práv, 

pokud jde o volbu organizace kolektivní 

správy. 

__________________ __________________ 

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 

kolektivní správě autorského práva a práv s 

ním souvisejících a udělování licencí pro 

více území k právům k užití hudebních děl 

online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 

20.3.2014, s. 72. 

18Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 

kolektivní správě autorského práva a práv s 

ním souvisejících a udělování licencí pro 

více území k právům k užití hudebních děl 

online na vnitřním trhu, Úř. věst. L 84, 

20.3.2014, s. 72. 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Na distributory, jako jsou 

provozovatelé platforem nebo kabelových 

služeb, již přijímají signál obsahující 

programy prostřednictvím přímého 

přenosu za účelem příjmu veřejností, by se 

měla vztahovat ustanovení o povinné 

kolektivní správě stanovená v tomto 

nařízení, i pokud ke sdělování veřejnosti 

nedošlo před přenosem signálu 

distributorem. Distributoři by proto měli 

získat povolení od dotčených nositelů 

práv, pokud jde o jejich příslušnou účast 

na těchto úkonech a aktech, a to v rámci 

povinné kolektivní správy. Pojem „přímý 

přenos“ je technický výraz pro zvláštní 

situaci, v níž provozovatelé kabelové nebo 

jiné platformy přijímají vysílacího signál 

přímo z prostor provozovatele vysílání 

nebo prostřednictvím uzavřené sítě v 

soukromém vlastnictví tak, že tento 

vysílací signál není přenášen k příjmu 

veřejností předtím, než je přenášen 

provozovatelem, který tento signál 

přijímá. V této situaci, k níž obvykle 

dochází uvnitř jednoho členského státu, se 

vyskytuje pouze jediné sdělování takového 

signálu obsahujícího programy veřejnosti. 
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Toto vyjasnění je důležité k tomu, aby se 

zabránilo dalším komplikacím při výkladu 

pojmu „sdělování veřejnosti“, což by mělo 

následky přesahující otázku dalšího 

přenosu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Uplatňování autorského práva a s 

ním souvisejících práv je v některých 

případech rozděleno do četných územně 

definovaných vnitrostátních práv s 

různými nositeli práv a v některých 

případech je toto právo uplatňováno jiným 

subjektem. Proto je zapotřebí databáze 

vedená organizacemi kolektivní správy 

práv, jejímž cílem by bylo usnadnit 

identifikaci nositelů práv a umožnit 

provozovatelům vysílání a provozovatelů 

přenosů uzavírat licenční smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Aby nebylo obejito uplatňování 

zásady země původu prodloužením 

platnosti stávajících dohod týkajících se 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, jež mají význam pro 

poskytování doplňkové online služby, 

jakož i pro přístup k této službě nebo její 

využívání, je nutné uplatnit zásadu země 

původu i na stávající dohody, avšak s 

přechodným obdobím. 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  13 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Přestože zřejmě dochází k zásahu do 

výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, 

že k výkonu práva na sdělování veřejnosti 

je s ohledem na služby přenosu vysílání 

požadována povinná kolektivní správa, je 

třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro 

zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější 

přeshraniční šíření rozhlasových a 

televizních pořadů tím, že se usnadní 

vypořádání těchto práv. 

(16) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Přestože zřejmě dochází k zásahu do 

výkonu práv nositelů práv v tom smyslu, 

že k výkonu práva na sdělování veřejnosti 

je s ohledem na služby přenosu vysílání 

požadována povinná kolektivní správa, je 

třeba tuto podmínku stanovit cíleně pro 

zvláštní služby tak, aby umožnila plošnější 

přeshraniční šíření rozhlasových a 

televizních pořadů tím, že se usnadní 

vypořádání těchto práv. Tímto nařízením 

nejsou dotčena jakákoli stávající či 

budoucí pravidla členských států 

upravující správu práv, například 

rozšířené kolektivní licence, právní 

domněnky zastoupení či převodu, 

kolektivní správa nebo podobná pravidla 

či jejich kombinace. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Až bude nařízení v platnosti po 

určité období, měl by být proveden jeho 

přezkum, aby bylo možné posoudit mimo 

jiné to, do jaké míry se přeshraniční 

poskytování doplňkových online služeb 

zvýšilo ve prospěch evropských 

spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší 

kulturní rozmanitosti v Unii. 

(18) Až bude nařízení v platnosti po 

určité období, měl by být v souladu se 

zásadami zlepšování právní úpravy 

proveden jeho přezkum, aby bylo možné 

posoudit dopad tohoto nařízení, především 

to, do jaké míry se přeshraniční 

poskytování doplňkových online služeb 

zvýšilo ve prospěch evropských 

spotřebitelů, a tím i ve prospěch větší 

kulturní rozmanitosti v Unii. Tento 

přezkum by měl případně být koordinován 

s ustanoveními zaměřenými na zlepšování 

přeshraniční přístupnosti obsah na 

platformách videa na požádání, které byly 

zahrnuty ve čl. 10 směrnice 2017/... 
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Evropského parlamentu a Rady1a ve 

formě mechanismu alternativního řešení 

sporů. Pokud tento mechanismus 

nepovede k významnému navýšení 

přeshraniční přístupnosti platforem videa 

na požádání, mělo by být zváženo zahrnutí 

těchto služeb do oblasti působnosti tohoto 

nařízení. 

 _________________ 

 1a Návrh směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o autorském právu na 

jednotném digitálním trhu, 

COM(2016)0593. 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „doplňkovou online službou“ 

online služba, spočívající ve veřejném 

poskytování rozhlasových nebo televizních 

pořadů vysílací organizací nebo pod 

kontrolou a na odpovědnost této organizace 

současně s vysíláním těchto pořadů 

vysílací organizací nebo po vymezené 

období po jejich odvysílání touto 

organizací, jakož i všech materiálů 

vytvořených vysílací organizací nebo pro 

tuto organizaci, které vysílání doplňují; 

a) „doplňkovou online službou“ 

online služba, spočívající ve veřejném 

poskytování rozhlasových nebo televizních 

pořadů, produkovaných vysílací 

organizací nebo pro ni, včetně 

koprodukce, touto vysílací organizací nebo 

pod kontrolou a na odpovědnost této 

organizace současně s vysíláním těchto 

pořadů vysílací organizací, během 

vymezeného období nebo po vymezené 

období po jejich odvysílání touto 

organizací, jakož i všech materiálů 

vytvořených nebo spoluvytvořených 

vysílací organizací nebo pro tuto 

organizaci, které vysílání doplňují; 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „přenosem vysílání“ současný, 

neměněný a nekrácený přenos vysílání, 

b) „přenosem vysílání“ neměněný a 

nekrácený přenos vysílání, jiný než 
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jiný než kabelový přenos, vymezený ve 

směrnici 93/83/EHS, a jiný než přenos 

vysílání poskytovaný prostřednictvím 

služby přístupu k internetu, vymezené v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2015/21201, který je určen pro 

veřejný příjem původního vysílání 

televizních a rozhlasových pořadů 

určených pro příjem veřejností z jiného 

členského státu kabelem, bezdrátově, 

včetně vysílání přes družici, avšak s 

výjimkou online vysílání, pokud tento 

přenos vysílání uskutečňuje jiná strana než 

vysílací organizace, která uskutečnila 

původní vysílání nebo pod jejíž kontrolou a 

na jejíž odpovědnost bylo toto vysílání 

uskutečněno. 

kabelový přenos, vymezený ve směrnici 

93/83/EHS, v kontrolovaném prostředí, 

který je určen pro veřejný příjem 

původního vysílání televizních a 

rozhlasových pořadů určených pro příjem 

veřejností z jiného členského státu 

kabelem, bezdrátově, včetně vysílání přes 

družici, pokud tento přenos vysílání 

uskutečňuje jiná strana než vysílací 

organizace, která uskutečnila původní 

vysílání nebo pod jejíž kontrolou a na jejíž 

odpovědnost bylo toto vysílání 

uskutečněno. 

__________________  

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, 

kterým se stanoví opatření týkající se 

přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve 

veřejných mobilních komunikačních 

sítích v Unii, Úř. věst. L 310, 26.11.2015, 

s. 1. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) „přímým přenosem“ proces o dvou 

nebo více fázích, v jehož rámci vysílací 

organizace předávají svůj signál, který 

nese program, kdy přenos probíhá po 

soukromé linii od bodu k bodu, a to 

takovým způsobem, že signál, který nese 

program, nemůže být v průběhu tohoto 
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přenosu zachycen veřejností, 

distributorovi, jenž tyto programy nabízí 

veřejnosti v nezměněné a nekrácené verzi, 

aby je veřejnost mohla sledovat nebo je 

poslouchat prostřednictvím kabelových 

systémů, mikrovlnných systémů, 

satelitních nebo zemských digitálních sítí 

či sítí založených na internetovém 

protokolu nebo podobných druhů sítí. 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 2 - odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Má se za to, že k úkonu sdělování 

veřejnosti a aktu zpřístupňování, k nimž 

dochází při poskytování doplňkové online 

služby pod kontrolou a na odpovědnost 

vysílací organizace, jakož i k úkonům 

rozmnožení, jež jsou nezbytné k 

poskytování doplňkové online služby, 

přístupu k ní a jejímu využívání, dochází 

pro účely výkonu autorského práva a práv s 

ním souvisejících, jež mají pro tyto úkony 

význam, výlučně v členském státě, v němž 

má vysílací organizace hlavní místo 

podnikání. 

1) Aniž by byla dotčena možnost 

přenesení výlučných práv, má se za to, že 

k úkonu sdělování veřejnosti a aktu 

zpřístupňování veřejnosti, k nimž dochází 

při poskytování doplňkové online služby 

pod kontrolou a na odpovědnost vysílací 

organizace, jakož i k úkonům rozmnožení, 

jež jsou nezbytné k poskytování doplňkové 

online služby, přístupu k ní a jejímu 

využívání, dochází pro účely výkonu 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, jež mají pro tyto úkony 

význam, výlučně v členském státě, v němž 

má vysílací organizace hlavní místo 

podnikání. Jakékoli spory ohledně výkonu 

těchto autorských a souvisejících práv 

spadají do soudní příslušnosti tohoto 

členského státu. 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 2 - odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Při stanovení výše náhrady 

poskytované za práva, na něž se vztahuje 

zásada země původu podle odstavce 1, 

vezmou strany v úvahu všechny aspekty 

2) Při stanovení vhodné výše náhrady 

poskytované za práva, na něž se vztahuje 

zásada země původu podle odstavce 1, 

vezmou strany v úvahu všechny aspekty 
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doplňkové online služby, jako jsou její 

charakteristiky, diváci a posluchači a 

jazyková verze. 

doplňkové online služby, jako jsou její 

charakteristiky, diváci a posluchači, 

potenciální diváci a posluchači v členském 

státě, v němž má vysílací organizace 

hlavní místo podnikání, a jakýchkoli 

dalších dotčených členských státech a 

všechny jazykové verze a verze opatřené 

titulky. 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a) Odstavce 1 až 5 se použijí na 

případy přímého přenosu, jak jsou 

definovány ve čl. 11 písm. ba). 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 5 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b) Organizace kolektivní správy 

vedou databázi poskytující informace 

související s uplatňováním autorského 

práva a souvisejících práv, včetně 

vlastníka práv, typu použití, území a 

období. 
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