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Vážený pane předsedo,

Dne 10. října 2018 konstatovali koordinátoři Výboru pro právní záležitosti, že v průběhu 
probíhajících interinstitucionálních jednání o návrhu směrnice o autorském právu 
na jednotném digitálním trhu byly navrženy nové právní základy v podobě čl. 53 odst. 1, 
článku 62 a článku 114 SFEU. Výbor pro právní záležitosti se proto v souladu s čl. 39 odst. 2 
jednacího řádu rozhodl ověřit právní základ uvedeného návrhu, a zejména případné navržené 
změny. 

Výbor projednal výše uvedenou otázku na své schůzi dne 10. prosince 2018.

I – Souvislosti

Dne 14. září 2016 předložila Evropská komise legislativní návrh týkající se modernizace 
právních předpisů EU v oblasti autorského práva, včetně směrnice o autorském právu 
na jednotném digitálním trhu. Rada obdržela mandát k jednání dne 25. května 20181.

Právním základem původně navrhovaným Komisí byl článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU), který je obecným právním základem pro opatření, jimiž se 
harmonizují právní předpisy členských států v oblasti vnitřního trhu. Výše uvedený mandát 
Rady doplnil dva nové právní základy, a to čl. 53 odst. 1 a článek 62 SFEU, a Komise s touto 

1 Dokument č. 9134/18 ze dne 25. května 2018.
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změnou souhlasila1. 

Dne 12. září 2018 hlasoval Parlament o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném 
digitálním trhu a 438 hlasy přijal mandát2 k jednání. Na tomto základě zahájil vyjednávací 
tým Parlamentu dne 2. října 2018 jednání s Radou a Komisí s cílem finalizovat znění 
směrnice a přijmout ji.

V kontextu probíhajících interinstitucionálních jednání je proto důležité stanovit, zda je 
navrhované doplnění čl. 53 odst. 1 a článku 62 SFEU oprávněné. Článek 62 je součástí 
kapitoly o službách a stanoví, že na záležitosti, na které se vztahuje kapitola o službách, se 
vztahují články 51 až 54 SFEU. Čl. 53 odst. 1 SFEU je právním základem pro přijímání 
směrnic řádným legislativním postupem. Použití čl. 53 odst. 1 ve spojení s článkem 62 SFEU 
lze použít jako právní základ pro přijímání směrnic v oblasti služeb. 

II – Relevantní články Smlouvy

Článek 114 SFEU zní takto:
Článek 114

(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 
následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po 
konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení 
právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování 
vnitřního trhu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení o daních, ustanovení týkající se volného pohybu 
osob, ani na ustanovení týkající se práv a zájmů zaměstnanců.

3. Komise bude ve svých návrzích podle odstavce 1 týkajících se zdraví, bezpečnosti, ochrany 
životního prostředí a ochrany spotřebitele vycházet z vysoké úrovně ochrany a přihlédne 
přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých poznatcích. V rámci svých 
pravomocí usilují o tento cíl též Evropský parlament a Rada.

4. Pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, Rada nebo Komise přijaly 
harmonizační opatření, za nezbytné ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy ze závažných 
důvodů uvedených v článku 36 nebo vnitrostátní předpisy týkající se ochrany životního nebo 
pracovního prostředí, oznámí je Komisi spolu s důvody pro jejich ponechání.

5. Aniž je dotčen odstavec 4, pokládá-li členský stát poté, co Evropský parlament a Rada, 
Rada nebo Komise přijaly harmonizační opatření, za nezbytné zavést vnitrostátní předpisy, 
opírající se o nové vědecké poznatky k ochraně životního prostředí nebo pracovního 
prostředí, z důvodu zvláštního problému, který se objeví v tomto členském státě po přijetí 
harmonizačních opatření, oznámí zamýšlené předpisy Komisi spolu s důvody pro jejich 

1 Podle požadavku na poskytnutí právního poradenství, který byl obsažen v dopise, který 
právní službě zaslal dne 23. října 2018 předseda Výboru pro právní záležitosti.

2       P8_TA(2018)0337.
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zavedení.

6. Komise do šesti měsíců po oznámení podle odstavců 4 a 5 dotyčné vnitrostátní právní 
předpisy schválí nebo zamítne poté, co prověří, zda neslouží jako prostředek svévolné 
diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy a nenarušují 
fungování vnitřního trhu.

Nerozhodne-li Komise v této lhůtě, pokládají se vnitrostátní předpisy uvedené v odstavcích 4 
a 5 za schválené.

Je-li to opodstatněné složitostí věci a neexistuje-li nebezpečí pro lidské zdraví, může Komise 
oznámit dotyčnému členskému státu, že lhůta uvedená v tomto odstavci může být prodloužena 
o další lhůtu až šesti měsíců.

7. Je-li členský stát oprávněn podle odstavce 6 zachovat nebo zavést vnitrostátní předpisy, 
které se odchylují od harmonizačního opatření, přezkoumá Komise neprodleně, zda má 
navrhnout přizpůsobení tohoto opatření.

8. Upozorní-li členský stát v některé oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, 
na určitý problém veřejného zdraví, uvědomí o něm Komisi, která neprodleně přezkoumá, zda 
nenavrhne Radě odpovídající opatření.

9. Odchylně od postupu podle článků 258 a 259 může Komise nebo kterýkoli členský stát 
předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie, domnívá-li se, že jiný členský stát 
zneužívá pravomoci stanovené v tomto článku.

10. Výše uvedená harmonizační opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, 
která zmocňuje členské státy přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy 
uvedených v článku 36 prozatímní opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Unie.

Článek 53 odst. 1 SFEU zní:
Článek 53

(bývalý článek 47 Smlouvy o ES)

1. Za účelem usnadnění přístupu osob k samostatně výdělečným činnostem a jejich výkonu 
přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem směrnice upravující 
vzájemné uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o kvalifikaci, jakož i koordinaci 
právních a správních předpisů členských států týkajících se přístupu k samostatně výdělečným 
činnostem a jejich výkonu.

Článek 62 SFEU zní takto:
Článek 62

(bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

Pro otázky upravené touto kapitolou [s nadpisem „Služby“] se použijí články 51 až 54.

III – Judikatura Soudního dvora EU ve věci volby právního základu

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství 
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zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří 
zejména cíl a obsah aktu“.1 Volba nesprávného právního základu může být proto důvodem 
pro prohlášení dotyčného aktu za neplatný.

Pokud přezkum daného opatření ukáže, že toto opatření sleduje dvojí účel nebo má dvě 
složky, a pokud je možné jeden z těchto účelů nebo jednu z těchto složek identifikovat jako 
hlavní nebo převažující, zatímco druhý účel nebo druhá složka je pouze vedlejší, musí být 
opatření založeno na jediném právním základu, a sice na tom, který je vyžadován hlavním 
nebo převažujícím cílem nebo složkou.2 Ve výjimečných případech, pokud se ukáže, že daný 
akt sleduje několik souběžných cílů nebo složek, které jsou neodlučně spjaty a z nichž žádná 
není podružná nebo nepřímá ve vztahu k ostatním, musí mít dané opatření různé odpovídající 
právní základy, pokud jsou postupy stanovené pro příslušné právní základy slučitelné. 3   

IV – Analýza a určení vhodného právního základu s ohledem na cíl a obsah návrhu, 
mandát Parlamentu a mandát Rady

Případně připojení čl. 53 odst. 1, článku 62 a článku 114 SFEU je výslovně uvedeno v 
mandátu Rady.

Nejprve je třeba poznamenat, že cílem článku 17 je změnit směrnice 96/9/ES a 2001/29/ES, 
které jsou obě založeny na podobné kombinaci zmíněných tří právních základů. Založení 
pozměňujícího aktu na právních základech, které odpovídají právním základům 
pozměňovaných aktů, se zdá být z formálního hlediska vhodným přístupem.

S ohledem na věcné aspekty a cíl a obsah textu, ať už se jedná o návrh Komise, nebo o 
příslušný mandát Rady či Parlamentu, je zřejmé, že cílem textu je regulace autorského práva 
a souvisejících aspektů, ale činí tak v kontextu jednotného digitálního trhu, zejména služeb 
poskytovaných on-line. Oblast působnosti návrhu by se rovněž rozšířila na „pravidla, jejichž 
cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany“4 s ohledem 
na „činnosti obchodní povahy“5, které jsou „poskytovány za úplatu“6, mj. poskytovateli služeb 
pro sdílení online obsahu.

Cílem návrhu, jak jej uvádí čl. 1 odst. 1, je dosáhnout „další harmonizace právních předpisů 
Unie použitelných pro autorské právo a práva s ním související v rámci vnitřního trhu, 
zejména s přihlédnutím k digitálním a přeshraničním užitím chráněného obsahu. Stanoví 
rovněž pravidla pro výjimky a omezení a pro usnadnění udělování licencí, jakož i pravidla, 
jejichž cílem je zajistit řádně fungující trh pro využívání děl a jiných předmětů ochrany“ 

1 Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), [1987], Recueil 1439, bod 
5; věc C-440/05, Komise v. Rada, [2007], Sb. rozh. I-9097; věc C-411/06, Komise v. 
Parlament a Rada, [2009], Sb. rozh. I-7585.

2 Věc C-137/12, Komise v. Rada, EU:C:2013:675, bod 53; věc C-411/06, Komise v. 
Parlament a Rada, EU:C:2009:518, bod 46 a citovaná judikatura; věc C-490/10, 
Parlament v. Rada, EU:C:2012:525, bod 45; věc C-155/07, Parlament v. Rada, 
EU:C:2008:605, bod 34.

3 Věc C-300/89, Komise v. Rada („Oxid titaničitý“), EU:C:1991:244, body 17–25.
4 Článek 1
5 Čl. 57 písm. b) SFEU.
6 První věta článku 57 SFEU.
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[zvýraznění doplněno].

Toto využívání děl a jiných předmětů ochrany se považuje za „službu“ ve smyslu čl. 57 písm. 
b) SFEU, tj. za činnost obchodní povahy, která je obvykle poskytována za úplatu.

Tomu také odpovídá působnost článku 13 návrhu Komise, který (podle vysvětlujícího 
prohlášení) „ukládá povinnost poskytovatelům služeb informační společnosti, kteří ukládají a 
zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli, 
přijímat vhodná a přiměřená opatření, jejichž cílem je zajistit fungování dohod uzavřených s 
nositeli práv a zabránit tomu, aby byl prostřednictvím jejich služeb dostupný obsah 
identifikovaný nositeli práv ve spolupráci s poskytovateli služeb“.

Jedním z klíčových bodů textu Rady a Parlamentu je opět článek 13 o používání chráněného 
obsahu poskytovateli služeb pro sdílení online obsahu, který usiluje o překonání 
tzv. „hodnotové propasti“, tj. o dosažení rovnováhy mezi odměnou autorů a výkonných 
umělců a zisky internetových platforem při zpřístupňování jejich děl.  Ve čl. 2 odst. 5 
mandátu Rady jsou internetové platformy definovány jako „poskytovatelé služeb pro sdílení 
online obsahu“, tedy poskytovatelé „služby informační společnosti, jejichž hlavním cílem 
nebo jedním z jejichž hlavních účelů je uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti významný objem 
děl chráněných autorským právem nebo jiných předmětů ochrany nahraných svými uživateli, 
které služba organizuje a propaguje k ziskovým účelům“. Podle článku 13 textu Rady by tito 
poskytovatelé podléhali pravidlům upravujícím podmínky, za nichž poskytují služby, a 
ovlivňujícím tudíž jejich podnikatelský model.

V mandátu Parlamentu je „poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online“1 definován jako 
„poskytovatel služby informační společnosti, k jehož hlavním účelům patří uchovávat a 
zpřístupňovat veřejnosti významný objem děl chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahraných svými uživateli, které služba optimalizuje a propaguje k 
ziskovým účelům“. Na základě čl. 13 odst. 1 textu Parlamentu by platformy musely uzavírat 
licenční dohody s nositeli práv.

V mandátu Parlamentu se navíc v případě, že nositel práv odmítne uzavřít licenční dohodu, 
poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online se ukládá povinnost spolupracovat s nositeli 
práv v dobré víře, tak aby v rámci svých služeb nezpřístupňovali díla chráněná autorským 
právem nebo jiné předměty ochrany, pro něž nebylo vydáno povolení2. Poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musejí zavést mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání 
nápravy, které budou uživatelům k dispozici, pokud by tato spolupráce vedla 
k neoprávněnému odstranění jejich obsahu3. 

Článek 13 představuje jednoznačně jedno z nejvýraznějších ustanovení parlamentního textu a 
obecně celého návrhu. Opatření, která jsou uvedena v mandátu Parlamentu, mj. výrazně 
doplňují provozní model poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online.

Text Rady by poskytovatelům uložil povinnost zavést účinná a přiměřená opatření na 
předcházení tomu, aby byla určitá díla nebo jiné předměty ochrany dostupná v rámci jejich 

1 Čl. 2 odst. 4b (nový).
2 Čl. 13 odst. 2a (nový).
3 Čl. 13 odst. 2b (nový).
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služeb1. Kromě toho by měli povinnost odstranit tato díla nebo k nim znemožnit přístup 
k těmto dílům a zabránit jejich budoucí dostupnosti. Tato opatření mají přihlížet k povaze 
a velikosti služeb, zejména k tomu, zda je poskytuje mikropodnik nebo malý podnik.2 Text 
Rady navíc poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online a nositelům práv ukládá 
povinnost vzájemně spolupracovat. Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online musejí 
zavést mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, které budou uživatelům 
k dispozici. Má být také zaveden dialog zúčastněných stran.3

Tato pravidla a mechanismy vytvořené článkem 13 představují jeden z hlavních regulačních 
aspektů návrhu. Nezdá se, že by byly vedlejší nebo podpůrné povahy ve vztahu k návrhu jako 
celku.

Článek 10 týkající se mechanismu vyjednávání dále usiluje o vytvoření podmínek pro 
diskuse, které by usnadnily jednání o online využívání audiovizuálních děl mezi stranami, 
které čelí obtížím spojeným s udělováním licencí na práva, když se snaží uzavřít dohodu za 
účelem zpřístupnění audiovizuálních děl na platformách videa na vyžádání. Toto ustanovení 
se jednoznačně týká rámce, v němž jsou služby poskytovány na vnitřním trhu. Text 
Parlamentu navíc zavádí posílený dialog mezi organizacemi zastupujícími autory, producenty, 
platformy videí na vyžádání a dalšími zúčastněnými stranami s cílem podpořit dostupnost 
audiovizuálních děl v rámci platforem videa na vyžádání.

Článek 11, který se týká ochrany tiskových publikací s ohledem na online užití, uděluje 
vydavatelům autorské právo nad „digitálním užitím jejich tiskových publikací poskytovateli 
služeb informační společnosti“4.  Toto ustanovení reguluje online užití tiskových publikací ze 
strany poskytovatelů služeb informační společnosti. Stejně jako článek 13 je součástí hlavy 
IV týkající se „opatření k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva“ a 
vztahuje se mj. i k podmínkám poskytování služeb na vnitřním trhu.

Všechna výše uvedená ustanovení zřejmě představují jeden z klíčových bodů návrhu Komise 
a také textů EP a Rady, přičemž zbývajícími hlavními otázkami jsou další harmonizace práva 
Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících.

V. – Závěry a doporučení

Výše uvedená ustanovení textu Parlamentu a Rady jsou v návrhu bezpochyby klíčová a jejich 
cílem je regulace podmínek poskytování služeb na vnitřním trhu. Tento účel není ve srovnání 
s harmonizací práva Unie v oblasti autorského práva a práv s ním souvisejících podružný. 
Naopak, oba tyto cíle jsou propojeny a jsou v přímém vztahu.

Navrhovaný článek 53 SFEU je zařazen do kapitoly SFEU nazvané „Právo usazování“ a 
umožňuje přijímání směrnic pro koordinaci právních a správních předpisů členských států. 
Článek 62 SFEU, který je součástí kapitoly „Služby“, navíc stanoví, že se na otázky upravené 
touto kapitolou použije článek 53. Je třeba konstatovat, že tyto dva články poskytly právní 

1 Čl. 13 odst. 1 a 4.
2 Čl. 13 odst. 5.
3 Čl. 13 odst. 6 až 8.
4 Čl. 11 odst. 1.



AL\1172016CS.docx 7/7 PE632.053v01-00

CS

základ pro několik směrnic v oblasti duševního vlastnictví: Směrnice 96/9/ES,1 směrnice 
2000/31/ES,2 směrnice 2001/29/ES,3 směrnice 2006/115/ES,4 směrnice 2006/116/ES,5 
směrnice 2010/13/EU,6  směrnice 2012/28/EU,7  směrnice 2014/26/EU.8

Tato analýza právního základu vychází mandátů Parlamentu a Rady.  Mohlo by být nezbytné 
vypracovat další analýzu právního základu, pokud by výsledek interinstitucionálních jednání 
podstatně změnil návrh, zejména cíl regulovat podmínky pro poskytování služeb na vnitřním 
trhu. 

Výbor pro právní záležitosti proto na své schůzi dne 10. prosince 2018 jednomyslně rozhodl9, 
že doplnění čl. 53 odst. 1, článku 62 a článku 114 SFEU jakožto právního základu návrhu 
směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je v souladu s účelem návrhu a s 
příslušnou judikaturou. 

S pozdravem

Pavel Svoboda

1 Směrnice o právní ochraně databází (Úř. věst. L 77, 27.3.1996, s. 20).
2 Směrnice o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu (Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
3 Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v 

informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).
4 Směrnice o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního 

vlastnictví souvisejících s autorským právem (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 28).
5 Směrnice o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (Úř. 

věst. L 372, 27.12.2006, s. 12).
6  Směrnice o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, 
s. 1).

7  Směrnice o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (Úř. věst. L 299, 
27.10.2012, s. 5).

8  Směrnice 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).

9 Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (místopředsedkyně), Axel Voss (zpravodaj), Joëlle Bergeron, Kostas 
Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, 
Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis de Grandes 
Pascual.


