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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nové technologie umožňují 
provádět automatizovanou výpočetní
analýzu informací v digitální podobě, 
například textu, zvuků, obrazů nebo dat, 
obecně nazývanou vytěžování textů a dat. 
Tyto technologie umožňují výzkumným 
pracovníkům zpracovávat velké množství 
informací za účelem získávání nových 
poznatků a objevování nových trendů. 
Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat 
jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, 
je všeobecně uznáváno, že vytěžování 
textů a dat může mít přínos zejména pro 
výzkumnou obec, a tím podpořit inovace. 
V Evropské unii se však výzkumné 
organizace, jako jsou univerzity 
a výzkumné ústavy, potýkají s právní 
nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž 
mohou vytěžování textů a dat z obsahu 
provádět. V některých případech může 
vytěžování textů a dat zahrnovat úkony 
chráněné autorským právem a/nebo 
zvláštním právem na ochranu databází, 
zejména rozmnožování děl nebo jiných 
předmětů ochrany a/nebo vytěžování 
obsahu databáze. V případech, na které se 
nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo 
od nositelů práv vyžadováno k provádění 
těchto úkonů povolení. Vytěžování textů 
a dat lze provádět rovněž ve vztahu 
k pouhým skutečnostem nebo údajům, 
které nejsou chráněny autorským právem, a 
v takových případech by žádné povolení 
vyžadováno nebylo.

(8) Nové technologie umožňují 
provádět automatizovanou výpočetní 
analýzu informací v digitální podobě, 
například textu, zvuků, obrazů nebo dat, 
obecně nazývanou vytěžování textů a dat. 
Tyto technologie umožňují výzkumným 
pracovníkům zpracovávat velké množství 
informací za účelem získávání nových 
poznatků a objevování nových trendů. 
Ačkoliv technologie vytěžování textů a dat 
jsou rozšířeny v celé digitální ekonomice, 
je všeobecně uznáváno, že vytěžování 
textů a dat může mít přínos zejména pro 
výzkumnou obec, a tím podpořit inovace, 
udržitelný růst a zaměstnanost. 
V Evropské unii se však výzkumné 
organizace, jako jsou univerzity 
a výzkumné ústavy, potýkají s právní 
nejistotou, pokud jde o rozsah, v němž 
mohou vytěžování textů a dat z obsahu 
provádět. V některých případech může 
vytěžování textů a dat zahrnovat úkony 
chráněné autorským právem a/nebo 
zvláštním právem na ochranu databází, 
zejména rozmnožování děl nebo jiných 
předmětů ochrany a/nebo vytěžování 
obsahu databáze. V případech, na které se 
nevztahuje výjimka nebo omezení, by bylo 
od nositelů práv vyžadováno k provádění 
těchto úkonů povolení. Vytěžování textů 
a dat lze provádět rovněž ve vztahu 
k pouhým skutečnostem nebo údajům, 
které nejsou chráněny autorským právem, a 
v takových případech by žádné povolení 
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vyžadováno nebylo.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

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 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 
a současně subjektu s vedoucím 
postavením v datové ekonomice utrpí, 
nebudou-li v oblasti vytěžování textů a dat 
podniknuty kroky k řešení právní nejistoty.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Právo Unie by mělo zohlednit 
skutečnost, že vytěžování textů a dat má 
pro využívání ve formálním i neformálním 
výzkumném prostředí obrovský potenciál, 
a mělo by uznat potenciál vytěžování textů 
a dat pro povzbuzení významných inovací, 
růstu a zaměstnanosti.
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Pozměňovací návrh 4

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, včetně 
nezpracovaných údajů. 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. Většina případů 
vytěžování textů a dat, k níž dochází na 
otevřeném internetu, nezahrnuje 
pořizování stálých kopií, a značně se tedy 
liší od vytěžování textů a dat vědeckých 
publikací.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Výzkumné organizace v celé Unii 
zahrnují širokou škálu subjektů, jejichž 
primárním cílem je provádět vědecký 
výzkum, případně tak činit společně s 
poskytováním vzdělávacích služeb. 
Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je 
důležité shodnout se na jednotném výkladu 
uživatelů výjimky. Navzdory různým 
právním formám a strukturám mají 
výzkumné organizace v jednotlivých 
členských státech zpravidla společné to, že 
působí buď na neziskové bázi, nebo v 
souvislosti s posláním ve veřejném zájmu 
uznávaným daným státem. Takové poslání 
ve veřejném zájmu může být zohledněno 
například prostřednictvím veřejných 

(11) Výzkumné organizace v celé Unii 
zahrnují širokou škálu subjektů, jejichž 
primárním cílem je provádět vědecký 
výzkum, případně tak činit společně s 
poskytováním vzdělávacích služeb. 
Vzhledem k různorodosti těchto subjektů je 
důležité shodnout se na jednotném výkladu 
uživatelů výjimky. Navzdory různým 
právním formám a strukturám mají 
výzkumné organizace v jednotlivých 
členských státech zpravidla společné to, že 
působí buď na neziskové bázi, nebo v 
souvislosti s posláním ve veřejném zájmu 
uznávaným daným státem. Takové poslání 
ve veřejném zájmu může být zohledněno 
například prostřednictvím veřejných 
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prostředků nebo prostřednictvím 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech nebo veřejných zakázkách. 
Zároveň by pro účely této směrnice neměly 
být za výzkumné organizace považovány 
organizace pod rozhodujícím vlivem 
obchodních podniků, které nad nimi 
vykonávají kontrolu skrze postavení ve 
struktuře, například jednají-li jako jejich 
akcionáři nebo členové, což může mít za 
následek přednostní přístup k výsledkům 
výzkumu.

prostředků nebo prostřednictvím 
ustanovení ve vnitrostátních právních 
předpisech nebo veřejných zakázkách. 
Zároveň by pro účely této směrnice neměly 
být za výzkumné organizace považovány 
organizace pod rozhodujícím vlivem 
obchodních podniků, které nad nimi 
vykonávají kontrolu skrze postavení ve 
struktuře, například jednají-li jako jejich 
akcionáři nebo členové, což může mít za 
následek přednostní přístup k výsledkům 
výzkumu. Výzkumné organizace by měly 
zahrnovat vysoké školy, včetně 
podnikatelských inkubátorům, které jsou 
na ně napojeny, a výzkumné ústavy.

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 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. Tato opatření 
by neměla bránit možnosti vyvíjet jiné 
nástroje pro vytěžování textů a dat, než 
jsou nástroje nabízené nositeli práv, je-li 
zajištěna bezpečnost a integrita sítí a 
databází, ani tuto možnost vylučovat.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13



PE592.363v03-00 6/38 AD\1131558CS.docx

CS

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.

(13) Není potřeba poskytovat nositelům 
práv náhradu za užití v rámci výjimky pro 
vytěžování textů a dat zavedené touto 
směrnicí, neboť by nedocházelo k 
nepřiměřenému poškozování zájmů 
nositelů práv. Využití v rámci výjimky pro 
vytěžování textů a dat by rovněž nebylo v 
rozporu s obvyklým využíváním děl 
způsobem, který si žádá zvláštní odměnu.

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 pro ilustrační 
účel při vyučování a při vědeckém 
výzkumu. 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. Vedle 
nejednotného uplatňování v členských 
státech je rozsah těchto výjimek nebo 
omezení ve vztahu k digitálním užitím 
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 všechny výukové činnosti, 
včetně činností probíhajících online 
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a přeshraničně.

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 
měly být přínosem pro všechna vzdělávací 
zařízení základního, středního, odborného i 
vysokého školství a pro certifikované 
vzdělávací programy, instituce kulturního 
dědictví a výzkumné organizace, 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.

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 
vzdělávacími činnostmi prováděnými pod 
záštitou vzdělávacích zařízení, a to i v 

(16) Výjimka nebo omezení by se měla 
vztahovat na veškerá 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 
vzdělávacími činnostmi prováděnými pod 
záštitou zařízení provozujících vzdělávací 
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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.

aktivity, 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.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) K úkonu uchování může být 
zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného 
předmětu ochrany ve sbírce instituce 
kulturního dědictví, a v důsledku toho i 
povolení příslušných nositelů práv. 
Instituce kulturního dědictví se podílejí na 
uchovávání svých sbírek pro budoucí 
generace. Digitální technologie nabízejí 
nové způsoby, jak zachovat dědictví 
obsažené v těchto sbírkách, ale přinášejí 
i nové výzvy. S ohledem na tyto nové 
výzvy je třeba přizpůsobit stávající právní 
rámec stanovením povinné výjimky 
z práva na rozmnožování, která tyto úkony 
uchování umožní.

(18) K úkonu uchování může být 
zapotřebí rozmnožení díla nebo jiného 
předmětu ochrany ve sbírce instituce 
kulturního dědictví, výzkumné organizace 
nebo vzdělávacího zařízení, a v důsledku 
toho i povolení příslušných nositelů práv. 
Tyto instituce se podílejí na uchovávání 
svých sbírek pro budoucí generace. 
Digitální technologie nabízejí nové 
způsoby, jak zachovat dědictví obsažené 
v těchto sbírkách, ale přinášejí i nové 
výzvy. S ohledem na tyto nové výzvy je 
třeba přizpůsobit stávající právní rámec 
stanovením povinné výjimky z práva na 
rozmnožování, která tyto úkony uchování 
umožní.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Rozdílné přístupy členských států k (19) Rozdílné přístupy členských států k 
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úkonům uchování prováděným institucemi 
kulturního dědictví brání v přeshraniční 
spolupráci a ve sdílení prostředků 
umožňujících uchování institucemi 
kulturního dědictví na vnitřním trhu, což 
vede k neefektivnímu využívání zdrojů.

úkonům uchování prováděným institucemi 
kulturního dědictví, výzkumnými 
organizacemi a vzdělávacími zařízeními
brání v přeshraniční spolupráci a ve sdílení 
prostředků umožňujících uchování na 
vnitřním trhu, což vede k neefektivnímu 
využívání zdrojů. Členské státy by měly 
usnadnit přeshraniční sdílení 
osvědčených postupů, nových technologií 
a postupů uchovávání.

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, výzkumným 
organizacím a vzdělávacím zařízením
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. Těmto subjektům by 
také mělo být umožněno vytvářet interní 
organizační reprodukce k různým účelům 
včetně pojištění, vypořádání práv a 
zápůjček. 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 této reprodukce. 
Reprodukční činnosti se mohou provádět 
v partnerství s dalšími institucemi, které 
sídlí v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Pro účely této směrnice by se mělo 
mít za to, že díla a jiné předměty ochrany 
se trvale nacházejí ve sbírce instituce 
kulturního dědictví, pokud tato instituce
kulturního dědictví vlastní jejich kopie 
nebo je má v trvalém držení, například v 
důsledku převodu vlastnictví nebo 
licenčních dohod.

(21) Pro účely této směrnice by se mělo 
mít za to, že díla a jiné předměty ochrany 
se trvale nacházejí ve sbírce instituce 
kulturního dědictví, výzkumné organizace 
nebo vzdělávací instituce, pokud tento 
subjekt vlastní jejich kopie, má je 
dlouhodobě zapůjčené nebo je má v 
trvalém držení, a to i v důsledku převodu 
vlastnictví nebo licenčních dohod.

Pozměňovací návrh 15

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 
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.

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

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k rozmanitosti děl a 
jiných předmětů ochrany ve sbírkách 
institucí kulturního dědictví je důležité, aby 
byly mechanismy udělování licencí 
zavedené touto směrnicí dostupné a aby 
bylo možné je v praxi uplatňovat na různé 
typy děl a jiných předmětů ochrany včetně 

(25) Vzhledem k rozmanitosti děl a 
jiných předmětů ochrany ve sbírkách 
institucí kulturního dědictví je důležité, aby 
byly mechanismy udělování licencí 
zavedené touto směrnicí dostupné a aby 
bylo možné je v praxi uplatňovat na různé 
typy děl a jiných předmětů ochrany včetně 



AD\1131558CS.docx 11/38 PE592.363v03-00

CS

fotografií, zvukových záznamů a 
audiovizuálních děl. Aby bylo možné 
zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl 
a jiných předmětů ochrany, pokud jde 
o režimy zveřejňování a distribuce, 
a usnadnit použitelnost těchto mechanismů, 
může být nezbytné, aby členské státy 
stanovily pro praktické uplatňování těchto 
mechanismů udělování licencí konkrétní 
požadavky a postupy. Je vhodné, aby 
členské státy tato rozhodnutí konzultovaly 
s nositeli práv, s uživateli i s organizacemi 
kolektivní správy.

fotografií, zvukových záznamů a 
audiovizuálních děl. Aby bylo možné 
zohlednit zvláštnosti různých kategorií děl 
a jiných předmětů ochrany, pokud jde 
o režimy zveřejňování a distribuce, 
a usnadnit použitelnost těchto mechanismů, 
může být nezbytné, aby členské státy 
stanovily pro praktické uplatňování těchto 
mechanismů udělování licencí konkrétní 
požadavky a postupy. Je vhodné, aby 
členské státy tato rozhodnutí konzultovaly 
s nositeli práv, s kulturními institucemi, 
s uživateli i s organizacemi kolektivní 
správy.

Pozměňovací návrh 17

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 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 rovněž podle této směrnice 
vztahovat měla. Tato ochrana se 
nevztahuje na úkony vkládání 
hypertextových odkazů, které 
nepředstavují sdělování veřejnosti.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Práva pro vydavatele tisku nejsou 
dotčena právy jednotlivců na 
rozmnožování, sdělování nebo 
zpřístupňování odkazů nebo úryvků z 
tiskové publikace veřejnosti pro soukromé 
použití nebo pro neziskové, nekomerční 
účely.

Pozměňovací návrh 19

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 
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.

(34) Práva udělená vydavatelům 
tiskových publikací podle této směrnice by 
měla mít stejný rozsah jako práva na 
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. Ochrana udělená 
tiskovým publikacím podle této směrnice 
by měla rovněž uplatnit, pokud je obsah 
vytvořen automaticky prostřednictvím 
např. agregátorů zpráv.

Pozměňovací návrh 20

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 

(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 
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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.

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. Členské státy by měly 
zajistit, aby novináři, autoři a další 
nositelé práv obdrželi spravedlivý podíl 
z odměny plynoucí z užití práv vydavatelů 
tisku.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Kulturní a tvůrčí odvětví hrají 
klíčovou úlohu při reindustrializaci 
Evropy, jsou hnací silou růstu a mají 
strategickou pozici k tomu, aby vyvolaly 
přelévání inovací do jiných průmyslových 
odvětví. Kulturní a tvůrčí odvětví jsou 
kromě toho hnací silou inovací a rozvoje 
informačních a komunikačních 
technologií v Evropě. Kulturní a tvůrčí 
odvětví v Evropě zajišťují více než 12 
milionů plných pracovních úvazků, což 
odpovídá 7,5 % pracovní síly EU, 
a generují přibližně 509 miliard EUR 
v přidané hodnotě k HDP (5,3 % celkové 
hrubé přidané hodnoty EU). Ochrana 
autorského práva a souvisejících práv 
tvoří jádro příjmů kulturního a tvůrčího 
odvětví.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(37) V posledních letech nabylo 
fungování trhu s online obsahem na 
složitosti. Online služby poskytující přístup 
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. Ačkoli spotřebitelé 
dnes vyhledávají tvůrčí obsah více než 
kdykoli dříve, pokud jde o služby, jako 
jsou platformy shromažďující obsah 
umístěný uživateli nebo služby pro 
agregaci obsahu, tvůrčí odvětví 
nezaznamenala v souvislosti s tímto 
nárůstem spotřeby srovnatelný nárůst 
příjmů. Za jeden z hlavních důvodů je 
označován přenos hodnoty, ke kterému 
došlo kvůli nejasnému statusu těchto on-
line služeb podle autorského práva 
a práva elektronického obchodu. Byl 
vytvořen nespravedlivý trh, který ohrožuje 
rozvoj jednotného digitálního trhu a jeho 
hlavních aktérů: kulturních a tvůrčích 
odvětví.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Digitální platformy jsou 
prostředkem umožňujícím širší přístup ke 
kulturním a tvůrčím dílům a zdrojem 
velkých příležitostí pro kulturní a tvůrčí 
odvětví k rozvoji nových obchodních 
modelů. Proto je třeba zvážit, jak může 
tento proces fungovat s větší právní 
jistotou a respektem k nositelům práv. Je 
proto nanejvýš důležité zajistit 
transparentnost a spravedlivé rovné 
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podmínky. Ochrana nositelů práv v rámci 
autorského práva a práva duševního 
vlastnictví je nezbytná k zajištění uznání 
hodnot a stimulace inovací, tvořivosti, 
investic a tvorby obsahu.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 úkon rozmnožování, 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.

__________________ __________________

34Směrnice Evropského parlamentu a 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).

34 Směrnice Evropského parlamentu a 
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).

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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 
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povahu prostředků, které k tomu použije. povahu prostředků, které k tomu použije.
Poskytovatel služeb informační 
společnosti je povinen získat licence na 
obsah chráněný autorským právem bez 
ohledu na to, zda za tento obsah nese 
redakční odpovědnost či nikoli. U licencí, 
které získají poskytovatelé služeb 
informační společnosti od nositelů práv, 
by se mělo mít za to, že pokrývají veškerý 
obsah vytvořený jejich uživateli, včetně 
uživatelů, kteří nejednají za komerčním 
účelem. To zajistí jednotlivým uživatelům 
takových služeb právní jistotu a zároveň 
se vyjasní odpovědnost platforem.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 by poskytovatelé služeb 
informační společnosti, kteří ukládají 
významné 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. 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.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 

(39) Spolupráce mezi poskytovateli 
služeb informační společnosti, kteří 
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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.

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 účinné uplatňování těchto 
opatření. 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 
uplatněná opatření, aby bylo možné 
posoudit jejich vhodnost. Tyto služby by 
měly nositelům práv poskytovat zejména 
informace o typu uplatňovaných opatření, 
o způsobu, jak fungují, a o jejich 
úspěšnosti při rozpoznávání obsahu 
nositelů práv. Tato opatření by rovněž 
měla nositelům práv umožňovat získat od 
poskytovatelů služeb informační 
společnosti informace o používání jejich 
obsahu, na nějž se vztahuje určitá dohoda. 
Měly by však být zavedeny přiměřené 
záruky s cílem zajistit, aby uplatněná 
opatření neporušovala základní práva 
uživatelů, zejména jejich právo na 
ochranu osobních údajů podle směrnice 
95/46/ES, směrnice 2001/58/ES a nařízení 
(EU) 2016/679 a jejich svoboda přijímat 
nebo rozšiřovat informace, zejména jejich 
právo na užívání děl v souladu s výjimkou 
nebo omezením autorských práv.

Pozměňovací návrh 28

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

(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 
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výkonní umělci mívají při udělování 
licencí nebo převodu svých práv slabší 
smluvní postavení, potřebují informace, 
které jim umožní 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 smluvní 
protějšky nebo jejich právní nástupci sdíleli 
dostatečné informace.

a výkonní umělci mají při udělování 
licencí nebo převodu svých práv slabší 
smluvní postavení, potřebují informace, 
které jim umožní 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 smluvní 
protějšky a následní nabyvatelé nebo 
držitelé licencí, jakož i jejich právní 
nástupci, sdíleli dostatečné informace. 
Povinnost poskytovat informace 
a povinnost transparentnosti by se měly 
vztahovat na všechny formy využívání 
daného díla, a to i přes hranice.

Pozměňovací návrh 29

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 

(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 a standardní výkazy a postupy 
pro poskytování informací. 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 
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2014/26/EU. povinnostem transparentnosti podle 
směrnice 2014/26/EU, pokud členské státy 
tuto směrnici 2014/26/EU provedly 
a přijaly všechna nezbytná opatření, jimiž 
se zajistí, že řízení všech organizací 
kolektivní správy se provádí účinným 
a spravedlivým způsobem. Členské státy 
by měly rovněž zajistit, aby organizace 
kolektivní správy jednaly v nejlepším 
zájmu nositelů práv a zajistily přesné 
a řádné rozdělení plateb a vypracování 
veřejné výroční zprávy o transparentnosti 
v souladu se směrnicí 2014/26/EU.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Jakékoli zpracování osobních údajů 
podle této směrnice by mělo dodržovat 
základní práva, včetně práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života a práva na ochranu osobních údajů 
podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, a musí být v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES35 a se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES36 .

(46) Jakékoli zpracování osobních údajů 
podle této směrnice by mělo dodržovat 
základní práva, včetně práva na 
respektování soukromého a rodinného 
života a práva na ochranu osobních údajů 
podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie, a musí být v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES35 a se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES36 . 
V budoucnu by měla být dodržována 
ustanovení obecného nařízení o ochraně 
údajů, včetně „práva být zapomenut“.

_________________ _________________

35 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31). Tato směrnice se 
zrušuje s účinností ode dne 25. května 
2018 a nahrazuje se nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 
23.11.1995, s. 31). Tato směrnice se 
zrušuje s účinností ode dne 25. května 
2018 a nahrazuje se nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
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o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

36 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37), nyní ve znění 
směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES 
označované jako „směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích“.

36 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (Směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37), nyní ve znění 
směrnic 2006/24/ES a 2009/136/ES 
označované jako „směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích“.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Je důležité zdůraznit důležitost 
anonymity při zpracovávání osobních 
údajů pro komerční účely. Navíc by měla 
být podporována volba nesdílení ve 
„standardním nastavení“, pokud jde 
o osobní údaje při používání rozhraní 
online platforem.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „výzkumnou organizací“ se rozumí 
univerzita, výzkumný ústav nebo jakákoli 
jiná organizace, jejímž hlavním cílem je 
provádět vědecký výzkum, případně 
provádět vědecký výzkum a poskytovat 
vzdělávací služby:

1. „výzkumnou organizací“ se rozumí 
univerzita, včetně podnikatelských 
inkubátorům, které jsou na ni napojeny, 
výzkumný ústav nebo jakákoli jiná 
organizace, jejímž hlavním cílem je 
provádět vědecký výzkum, případně 
provádět vědecký výzkum a poskytovat 
vzdělávací služby:
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Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) „začínajícím podnikem“ se pro 
účely této směrnice rozumí podnik s méně 
než 10 zaměstnanci a s ročním obratem 
nebo rozvahou nižšími než 2 miliony 
EUR, který nebyl zřízen dříve než tři roky 
před datem využití výjimky podle čl. 3 
odst. 1;

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „zákonným přístupem“ se rozumí 
přístup k obsahu získaný zákonným 
způsobem;

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Vytěžování textů a dat Vytěžování textů a dat

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, neziskovými organizacemi a 
začínajícími podniky za účelem vytěžování 
textů a dat z děl nebo jiných předmětů 
ochrany, k nimž mají zákonný přístup, pro 
účely vědeckého výzkumu.
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2. Jakékoli smluvní ustanovení, které 
je v rozporu s výjimkou uvedenou v 
odstavci 1, je nevymahatelné.

2. Jakékoli smluvní ustanovení, které 
je v rozporu s výjimkou uvedenou v 
odstavci 1, je nevymahatelné.

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 
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 neměla by 
znemožňovat ani ztěžovat uživatelům 
uplatňování výjimky podle odstavce 1 ani 
jejich schopnost vyvíjet nástroje na 
vytěžování textů a dat, které jsou odlišné 
od nástrojů nabízených nositeli práv.

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

4a. Uživatelé výjimky podle odstavce 1, 
kteří provádějí vytěžování textů a dat, 
uplatňují opatření zajišťující, že údaje 
získané prostřednictvím procesu 
vytěžování textů a dat jsou uchovávány 
bezpečným způsobem a nejsou 
uchovávány déle, než je pro účely 
výzkumu nezbytné. Výjimkou podle 
odstavce 1 nejsou dotčeny úkony 
vytěžování textů a dat prováděné ve 
vztahu k samotným faktům či údajům, 
které nejsou chráněny autorským právem, 
ani úkony vytěžování textů a dat, které 
nezahrnují žádný úkon rozmnožení či 
extrakce. U dočasných úkonů rozmnožení 
spadajících do působnosti výjimek podle 
práva Unie a u úkonů extrakce, které jsou 
nezbytné pro účely přístupu k obsahu 
databáze a jeho normálního využití ze 
strany právoplatného uživatele, není 
vyžadováno svolení nositelů práv ani 
autorů databáze.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví výjimku z 
práv nebo omezení práv stanovených v 
článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 
písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, 
v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 
11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit 
digitální užití děl a jiných předmětů 
ochrany výhradně pro ilustrační účel při 
vyučování v rozsahu opodstatněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud 
toto užití:

1. Členské státy stanoví výjimku z 
práv nebo omezení práv stanovených v 
článcích 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 5 
písm. a) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, 
v čl. 4 odst. 1 směrnice 2009/24/ES a v čl. 
11 odst. 1 této směrnice s cílem umožnit 
digitální užití děl a jiných předmětů 
ochrany výhradně pro ilustrační účel při 
vyučování nebo při vědeckém výzkumu v 
rozsahu opodstatněném sledovaným 
nekomerčním účelem, pokud toto užití:

Pozměňovací návrh 37

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 zařízení;

a) probíhá ve vzdělávacích prostorách 
vzdělávacího zařízení nebo 
certifikovaného vzdělávacího programu 
uznaného členským státem, nebo ze strany 
instituce kulturního dědictví či výzkumné 
organizace, nebo prostřednictvím 
zabezpečené elektronické sítě přístupné 
pouze jejich zaregistrovaným studujícím
a vyučujícím;

Pozměňovací návrh 38

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

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 prostřednictvím 
snadno dostupné databáze zajistit 
náležitou dostupnost a viditelnost licencí 
povolujících úkony uvedené v odstavci 1 
pro vzdělávací zařízení.
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Pozměňovací návrh 39

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 nebo vědeckém 
výzkumu prostřednictvím zabezpečených 
elektronických sítí, prováděnému v souladu 
s ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů přijatých podle tohoto článku, 
dochází výhradně v členském státě, v němž 
jsou příslušné vzdělávací zařízení, 
certifikovaný vzdělávací program, 
instituce kulturního dědictví nebo 
výzkumná organizace usazeny.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

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, výzkumným 
organizacím a vzdělávacím zařízením
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, a taktéž interní 
organizační reprodukce pro účely, které 
souvisejí s plněním jejich poslání ve 
veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh 41
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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 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. V případě, že 
organizace kolektivní správy neexistuje 
nebo přiměřeně nezastupuje práva 
nositelů práv, by členské státy měly 
stanovit výjimky, které institucím 
kulturního dědictví, výzkumným 
organizacím a formálním i neformálním 
vzdělávacím zařízením umožní 
distribuovat, sdělovat veřejnosti nebo 
zpřístupňovat komerčně nedostupná díla 
pro nekomerční účely. Členské státy by 
měly zajistit přiměřenou odměnu za 
jakékoli nepřiměřené poškození 
oprávněných zájmů nositelů práv 
a zajistit, aby všichni nositelé práv mohli 
kdykoliv vznést námitku proti užití svých 
děl.

Pozměňovací návrh 42

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 

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 
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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.

licencí uvedených v čl. 7 odst. 1, včetně 
řešení problémů, kdy není přiměřeně 
umožněno provádění činností institucí 
kulturního dědictví v souladu s články 7 
a 8, a 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.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana tiskových publikací v souvislosti s 
digitálním užitím

Ochrana tiskových publikací

Odůvodnění

Tištěná vydání si zaslouží stejnou míru ochrany jako digitální vydání. Proto je nezbytné 
zajistit, aby byla práva udělována jak pro digitální, tak i pro nedigitální užití, a byly 
odstraněny veškeré formulace, které by mohly vylučovat jiná než digitální užití.

Pozměňovací návrh 44

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.

Odůvodnění

Tištěná vydání si zaslouží stejnou míru ochrany jako digitální vydání. Proto je nezbytné 
zajistit, aby byla práva udělována jak pro digitální, tak i pro nedigitální užití, a byly 
odstraněny veškeré formulace, které by mohly vylučovat jiná než digitální užití.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Práva uvedená v odstavci 1 se 
nevztahují na úkony vkládání 
hypertextových odkazů, neboť 
nepředstavují sdělování veřejnosti.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy by měly zajistit, aby 
novináři získali spravedlivý podíl na zisku 
plynoucím z užití práv vydavatelů tisku.

Pozměňovací návrh 47

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 mohou stanovit, že pokud 
autor převede právo na vydavatele nebo 
mu udělí licenci na toto právo, je tento 
vydavatel držitelem práv na základě a 
v rozsahu tohoto převodu nebo licence. 
Proto tento převod nebo licence
představuje dostatečný právní základ pro 
to, aby si vydavatel mohl nárokovat podíl 
na odměně za užití díla, na které se 
vztahuje výjimka nebo statutární 
kolektivní licence z převedeného nebo 
licencovaného práva nebo jeho omezení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
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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 zpřístupňují významné množství 
děl a jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli.

Pozměňovací návrh 49

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 významné
množství děl chráněných autorským 
právem a jiných předmětů ochrany 
nahrávaných jejich uživateli a zpřístupňují 
je veřejnosti, pokud toto ukládání a 
poskytování přístupu představuje zásadní 
část jejich aktivit, přijmou ve spolupráci s 
nositeli práv vhodná a přiměřená 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. Poskytovatelé služeb poskytují 
nositelům práv na jejich žádost dostatečné 
informace o fungování a zavedení těchto 
opatření a případně jim podávají 
i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití 
děl a jiných předmětů ochrany.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2
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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 mechanismy pro vyřizování 
stížností a zjednání nápravy, které budou 
uživatelům k dispozici v případě sporů o 
uplatňování opatření uvedených v tomto 
odstavci. Tyto mechanismy zejména 
zajistí, aby v případech, kdy odstranění 
obsahu uvedeného v odstavci 1 není 
opodstatněné, byl dotyčný obsah 
v přiměřené lhůtě znovu přístupný online.

Pozměňovací návrh 51

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. Komise společně s členskými státy 
případně umožní spolupráci poskytovatelů 
služeb informační společnosti s nositeli 
práv prostřednictvím dialogů se 
zúčastněnými stranami, aby vymezily 
osvědčené postupy pro účely opatření 
podle odstavce 1, mimo jiné s přihlédnutím 
k povaze těchto služeb, dostupnosti 
technologií a jejich účinnosti s ohledem na 
technologický vývoj.

Pozměňovací návrh 52
José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto

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 

1. 1. 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 
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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.

sdělení veřejnosti a rozmnožování, jsou 
povinni uzavřít s nositeli práv licenční 
dohody, pokud nejsou způsobilí pro 
výjimku z odpovědnosti stanovenou
v článku 14 směrnice 2000/31/ES.
2. Výjimka z odpovědnosti stanovená
v článku 14 směrnice 2000/31/ES se 
nevztahuje na činnosti poskytovatelů 
služeb informační společnosti, kteří 
zpřístupňují chráněná díla a jiné 
předměty ochrany veřejnosti a hrají 
aktivní úlohu, včetně toho, že optimalizují 
prezentace nahraných děl nebo předmětů 
ochrany nebo je propagují.
3. Licenční smlouvy uvedené v odstavci 1 
se považují za smlouvy pokrývající 
činnosti, které provádějí uživatelé výše 
uvedených poskytovatelů služeb 
informační společnosti, za předpokladu, 
že uživatelé nevykonávají činnost na 
profesionálním základě.
4. Poskytovatelé služeb informační 
společnosti, kteří ukládají významné
množství děl chráněných autorským 
právem 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 včas podávají
i odpovídající zprávy o rozpoznání a užití 
děl a jiných předmětů ochrany.
5. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
služeb uvedení v odstavci 4 zavedli 
mechanismy pro vyřizování stížností
a zjednání nápravy, které budou 
uživatelům k dispozici v případě sporů
o uplatňování opatření uvedených
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v odstavci 4.
6. Poskytovatelé služeb informační 
společnosti, kteří přijmou opatření 
uvedená v odstavci 4, musí zajistit, aby 
takováto opatření byla v naprostém 
souladu s článkem 15 směrnice 
2000/31/ES a Listinou základních práv 
Evropské unie.
7. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 53

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 
licenci na svá práva nebo na ně tato práva 
převedli, včetně následných nabyvatelů 
nebo držitelů licencí, těmto autorům a 
výkonným umělcům pravidelně a s 
přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých 
odvětví poskytovaly přesné, včasné, 
přiměřené a dostatečné informace o 
využívání a propagaci jejich děl, včetně 
vědeckých děl a výkonů, zejména pokud 
jde o způsoby využívání, propagace, 
vytvářené příjmy a odměny, které jim 
náleží.
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Pozměňovací návrh 54

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

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

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby 
standardní výkazy a postupy pro 
poskytování informací pro jednotlivá 
odvětví byly stanoveny na základě dialogu 
se zúčastněnými stranami.

Pozměňovací návrh 56

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 autoři a 
výkonní umělci, kteří převedou nebo 
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postoupí svá práva na zpřístupnění díla 
veřejnosti, měli i nadále právo na 
spravedlivou odměnu za užití jejich díla.

2. Práva autora nebo výkonného 
umělce na získání spravedlivé odměny za 
zpřístupnění jeho díla se nelze vzdát a je 
nezcizitelné.

3. Správa tohoto práva na 
spravedlivou odměnu za zpřístupnění díla 
autora nebo výkonného umělce je svěřena 
organizacím kolektivní správy, a to za 
předpokladu, že takovou odměnu za 
zpřístupnění jejich práv autorům, 
autorům audiovizuálních děl a výkonným 
umělcům nezaručují jiné smlouvy o 
kolektivní správě, včetně dobrovolných 
smluv o kolektivní správě.

4. Organizace kolektivní správy 
vybírají spravedlivou odměnu od služeb 
informační společnosti zpřístupňujících 
díla veřejnosti.

Pozměňovací návrh 57

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 s
následnými příslušnými příjmy a výhodami 
vyplývajícími z využívání děl nebo 
výkonů.

Členské státy zajistí, aby byli autoři 
a výkonní umělci, nebo jimi jmenovaní 
zástupci oprávněni požádat o dodatečnou 
a spravedlivou odměnu od strany, s níž 
uzavřeli smlouvu o využívání práv, pokud 
je původně sjednaná odměna nepřiměřeně 
nízká ve srovnání s následnými 
příslušnými příjmy a výhodami 
vyplývajícími z využívání děl nebo 
výkonů.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a

Mechanismus pro navrácení práv

1. Členské státy zajistí, aby autoři a 
výkonní umělci, kteří jsou ve smluvním 
vztahu, jehož součástí jsou průběžné 
platební povinnosti, mohli odstoupit od 
smlouvy, na základě které udělili licenci 
na svá práva nebo tato práva převedli, v 
případě, že jejich díla a výkony nejsou 
nijak využívány, dohodnuté odměny 
setrvale nejsou vypláceny nebo nejsou 
poskytovány žádné informace a není 
zajištěna transparentnost.

2. Právo odstoupit od smlouvy o 
přenesení udělení licence na práva lze 
uplatnit v případě, že do jednoho roku ode 
dne, kdy výkonný umělec nebo autor 
oznámí svůj úmysl odstoupit od smlouvy, 
smluvní strana nesplní své smluvní 
závazky související s vyplacením 
dohodnuté odměny. Pokud jde 
o neexistenci využívání díla nebo 
neposkytování jakýchkoli informací a 
neexistenci transparentnosti, lze právo na 
odstoupení od smlouvy o přenosu práv 
nebo udělení licence na práva uplatnit, 
jestliže v průběhu pěti let ode dne, kdy 
výkonný umělec nebo autor oznámil svůj 
úmysl odstoupit od smlouvy, smluvní 
strana nesplní své smluvní závazky.

3. 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 59

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

povinnosti transparentnosti podle článku
14 a mechanismu smluvních úprav podle 
článku 15 mohly být podrobeny 
dobrovolnému postupu alternativního 
řešení sporů. Členské státy zajistí, aby 
autoři a výkonní umělci mohli anonymně 
předložit spor prostřednictvím oprávněné 
osoby nebo organizace.
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