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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel v zásadních rysech podporuje návrh Komise na prodloužení doby ochrany pro 
výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů z 50 na 95 let. Vzhledem k tomu, že tento 
návrh přiměřeně reflektuje skutečnost, že výkonní umělci ve stále větší míře přežívají 
stávající padesátileté období ochrany, nepředkládá navrhovatel žádné pozměňovací návrhy 
týkající se otázky prodloužení.

Součástí návrhu jsou rovněž doprovodná opatření, jako je např. zřízení fondu pro studiové 
hudebníky, a návrh dále usiluje o zavedení jednotného způsobu výpočtu doby ochrany, jež by 
se uplatňovala na hudební skladby s textem obsahující příspěvky několika autorů. Jednotlivé 
členské státy uplatňují na takové společně vytvořené skladby odlišné systémy. To vede k 
obtížím při správě autorských práv ve Společenství jako celku a při přeshraničním 
rozdělování autorských honorářů v jednotlivých členských státech. Navrhovatel návrh na 
harmonizaci předpisů v tomto ohledu podporuje, neboť stávající rozdíly narušují efektivní 
fungování vnitřního trhu.

Navrhovatel sice obecně podporuje myšlenku začleňovat do smluv mezi výkonnými umělci a 
výrobci zvukových záznamů tzv. doložky „use it or lose it“, nicméně se domnívá, že v této 
části návrhu je třeba provést některé změny. 

Za prvé, pokud nahrávku pořídí několik výkonných umělců současně, nutí stávající návrh tyto 
umělce, aby jednali společně, chtějí-li ukončit své smlouvy o převodu nebo o postoupení. To 
znamená, že ještě 50 let od pořízení záznamu by se museli tito výkonní umělci skutečně 
dohodnout. To není realistické a navrhovatel se domnívá, že je třeba návrh změnit tak, aby 
mohli jednat jednotlivě.

Za druhé, stávající návrh poukazuje na to, že výkonnému umělci musí být poskytnuta 
přiměřená lhůta k tomu, aby využil svůj výkon, na nějž práva v krátké době zaniknou. 
V návrhu se pro tento účel navrhuje jeden rok. Navrhovatel tuto lhůtu nepovažuje za 
přiměřenou a domnívá se, že v tomto ohledu je vhodnější poskytnout pět let.

Navrhovatel dále navrhuje začlenit pozměňovací návrh, jenž vyzývá Komisi, aby po pěti 
letech předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování přechodných opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče výkonů zaznamenaných na 
zvukových záznamech a pro zvukové 
záznamy, často nechrání jejich výkony po 
celou dobu jejich života. Proto ke konci 
svého života zažívají výkonní umělci 
propad příjmů. Často se rovněž nemohou 
spolehnout na svá práva, aby v průběhu 
svého života zabránili problematickému 
využití svých výkonů nebo je omezili. 

(5) Výkonní umělci obvykle zahajují svou 
kariéru mladí a stávající doba ochrany 50 
let, co se týče záznamu výkonů, často 
nechrání jejich výkony po celou dobu 
jejich života. Proto ke konci svého života 
zažívají výkonní umělci propad příjmů. 
Často se rovněž nemohou spolehnout na 
svá práva, aby v průběhu svého života 
zabránili problematickému využití svých 
výkonů nebo je omezili.

Odůvodnění

Ve změně směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. 
K dosažení tohoto cíle by měla být oblast působnosti návrhu rozšířena tak, aby se 
prodloužené době ochrany mohli těšit i audiovizuální výkonní umělci; proto se navrhuje 
vypustit rozlišení mezi záznamem výkonu ve zvukové podobě a jiným záznamem. (Spojeno 
s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po vydání zvukového 
záznamu a výkonu na něm 
zaznamenaného. Pokud by zvukový 
záznam výkonu zaznamenaného na 
zvukovém záznamu nebyl vydán průběhu 
prvních 50 let, uplynula by doba ochrany 
95 let po prvním sdělení veřejnosti.

(7) Doba ochrany záznamů výkonů 
a zvukových záznamů by tedy měla být 
prodloužena na 95 let po příslušném 
rozhodném datu.

Odůvodnění

Ve změně směrnice by měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. 
K dosažení tohoto cíle by měla být oblast působnosti návrhu rozšířena tak, aby se 
prodloužené době ochrany mohli těšit i audiovizuální výkonní umělci; proto se navrhuje 
vypustit rozlišení mezi záznamem výkonu ve zvukové podobě a jiným záznamem. (Spojeno 
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s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/116/ES.)

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V zájmu právní jistoty by mělo být 
stanoveno, že nebude-li jasně uvedeno 
jinak, smluvní převod nebo postoupení 
práv na záznam výkonu uzavřené před 
datem, k němuž mají členské státy 
přijmout opatření k provedení směrnice, 
bude nadále účinné po dobu prodloužené 
ochrany.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
přijmout ustanovení o výkladu, 
přizpůsobení, ukončení a dalším plnění 
smluv upravujících převod nebo 
postoupení práv výkonného umělce 
k záznamu jeho výkonu na výrobce 
zvukového záznamu uzavřených před 
prodloužením doby ochrany vyplývajícím 
z této směrnice.

Odůvodnění

Nezdá se vhodné, aby navrhované změny směrnice 2006/116/ES měnily pravidla členských 
států ohledně výkladu, přizpůsobení, ukončení a dalšího plnění smluv o převodu nebo 
postoupení práv výkonného umělce na výrobce zvukového záznamu. Proto by se provádění 
doložky „use it or lose it” předpokládané v čl. 10a odst. 6 mělo řídit vnitrostátními předpisy 
pro způsob převodu a postoupení práv výkonného umělce a ukončování smluv o takových 
postoupeních a převodech.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným 
opatřením by neměly vzniknout 
nepřiměřené administrativní překážky pro 
malé a střední výrobce zvukových 
záznamů. Proto by členské státy měly mít 
možnost vyjmout z tohoto opatření některé 
výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na 
základě ročních příjmů z obchodního 
využívání zvukových záznamů považováni 
za malé a střední výrobce.

vypouští se

Pozměňovací návrh 5
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech. 

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy by 
měly zajistit, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Lze použít
vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných 
příjmech.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Pro vyvážení smluv, jimiž výkonní 
umělci převádějí svá výhradní práva na 
základě autorských honorářů na výrobce 
zvukových záznamů, měl by být další 
podmínkou k prodloužení doby „čistý řez“ 
pro ty výkonné umělce, kteří postoupili 
tato práva na výrobce zvukových záznamů 
za autorské honoráře nebo odměnu. Aby 
mohli výkonní umělci plně využívat 
prodloužené doby ochrany, měly by 
členské státy zajistit, aby na základě smluv 
mezi výrobci zvukových záznamů 
a výkonnými umělci byl v prodloužené 
době vyplácen autorský honorář 
nezatížený zálohovými platbami či 
smluvně definovanými odpočty.
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Odůvodnění

Toto ustanovení je nezbytné k tomu, aby výkonní umělci požívali všech jim splatných 
autorských honorářů v prodloužené době, přes odmítání nahrávacích společností založené na 
tvrzení, že dosud nebyly získány zpět zálohy vyplacené umělcům. Bez tohoto dodatečného 
ustanovení by prodloužení doby ochrany mohlo být nakonec ku prospěchu pouze menšiny 
tvořené předními umělci.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pokud zvukový záznam obsahuje 
záznam výkonů více výkonných umělců, 
měly by mít členské státy možnost 
rozhodnout, zda mohou tito výkonní 
umělci ukončit převod nebo postoupení 
společně či jednotlivě.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 50 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

- záznam výkonu jiný než zvukový záznam 
oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen 
veřejnosti v průběhu této doby, uplynou 
práva za 95 let ode dne, kdy došlo 
k prvnímu takovému vydání nebo prvnímu 
takovému sdělení veřejnosti, a to podle 
toho, která událost nastane dříve,

Odůvodnění

Rozdíly mezi hudebními a audiovizuálními výkonnými umělci jsou naprosto nepřijatelné, 
protože směrnice 93/98/EHS, jejímž kodifikovaným zněním je směrnice 2006/116/ES, mezi 
výkonnými umělci nijak nerozlišuje, vytvoření různých režimů pro stejnou kategorii 
výkonných umělců by bylo diskriminací podle evropských právních předpisů a v rozporu 
s vnitrostátním režimem. Kromě toho není k takovému rozlišení žádný důvod.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce 
zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.

vypouští se

Odůvodnění

Protože doprovodné přechodné opatření (20 %) bude vyměřeno z čistých příjmů, nevzniknou 
malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto aby bylo zajištěno, že tyto peníze 
obdrží všichni výkonní umělci, je přiměřené je do opatření zahrnout.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční 
dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 
spravovaly organizace pro kolektivní 
správu práv.
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Odůvodnění

Pro zjednodušení správních postupů by měly být správou roční doplňkové odměny pověřeny 
organizace pro kolektivní správu práv. (Spojeno s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění 
13.)

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo 
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou.

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu 
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy 
o převodu nebo o postoupení v souladu 
s platnými vnitrostátními právními 
předpisy. Pokud je smlouva o převodu 
nebo o postoupení ukončena podle věty 1 
nebo věty 2, práva výrobce zvukových 
záznamů zaniknou.

Odůvodnění

Povinnost výkonných umělců jednat společně není realistická. 
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
 Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

V případě, že pět let od chvíle, kdy podle 
čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.

Odůvodnění

Povinnost výkonných umělců jednat společně není realistická. Bod odůvodnění 16 navíc 
poukazuje na to, že výkonný umělec potřebuje dostat přiměřený čas k využití výkonu, na nějž 
práva v krátké době zaniknou. Jeden rok však nelze považovat za přiměřený čas; pět let je 
vhodnějších.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2006/116/ES
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 11a
Předkládání zpráv
Během pěti let od data vstupu v platnost 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 
.../.../ES ze dne ...* Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o fungování ustanovení čl. 10a odst. 3 až 
5 této směrnice.
* Úř. věst.: vložte prosím číslo a datum této 
směrnice.

Odůvodnění

Předložení zprávy umožní Evropskému parlamentu a Radě sledovat působení změn, zejména 
pokud jde o přechodná opatření.
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