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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Žijeme v digitálním věku. Jsou tací, kteří říkají, že co nelze nalézt na internetu, neexistuje. 
Vzhledem k ohromným výhodám, které může racionální šíření informací online přinést 
vnitřnímu trhu, je digitalizace kulturního materiálu podporována a i nadále by měla být 
podporována na evropské úrovni.

Osiřelá díla jsou díly, jejichž nositele práv nelze určit nebo nalézt, k jejichž zpřístupnění 
veřejnosti je však podle zásad autorského práva nutné povolení nositele práv. Směrnice 
2001/29/ES1 stanoví některé výjimky, jež umožňují skenování pro účely zachování díla, jež 
nicméně neumožňují knihovnám zpřístupnit digitalizovaná díla online na internetu, a to ani 
pro nekomerční účely2. 

Stávající legislativní iniciativa staví na doporučení Komise z roku 2006 o digitalizaci 
kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů3.
Navzdory tomuto doporučení jen několik členských států zavedlo právní předpisy týkající se 
osiřelých děl. Stávající řešení jsou však beztak omezena skutečností, že online přístup 
omezují pouze na občany, kteří pobývají na příslušných vnitrostátních územích, a neumožňují 
uznání důsledného vyhledávání provedeného v jiných členských státech. 

Evropský parlament již vyjádřil podporu nalezení legislativního řešení problematických 
otázek spojených s osiřelými díly a vytvoření evropské databáze, jež by zlepšila dostupnost 
informací4. Ve svém usnesení ze dne 6. dubna 2011 k jednotnému trhu pro podniky a růst5

Parlament rovněž zdůraznil, že zdokonalení systému správy autorského práva je nezbytnou 
podmínkou pro podporu inovací a kreativity v oblasti jednotného trhu.

Cílem návrhu Komise je umožnit knihovnám, vzdělávacím zařízením, muzeím a archivům 
poskytovat specifické služby na vnitřním trhu, k nimž patří i zpřístupnění osiřelých děl online. 
K operativním cílům návrhu patří snížit transakční náklady spojené s online využíváním 
osiřelých děl těmito institucemi a zlepšit přeshraniční přístup.

Komise předložila v posouzení dopadů doprovázejícím legislativní návrh šest variant, mimo 
jiné i variantu nedělat nic a variantu zákonného osvobození či udělování licencí, jež by 
usnadnilo digitalizaci osiřelých děl. S ohledem na výsledky rozsáhlých konzultací s různými 
zúčastněnými stranami dává návrh nakonec přednost tomu, aby knihovny poskytovaly online 
přístup k osiřelým dílům na základě vzájemného uznávání vnitrostátních řešení. Stojí za 
zmínku, že informace o všech osiřelých dílech, jež byla identifikována jako osiřelá v příslušné 
jurisdikci, by měly být k dispozici každému a bez poplatku. V případě, že by nositel práv 
                                               
1 Směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2011 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv 

s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, p. 10–19).
2 Podle čl. 5 odst. 3 písm. n) směrnice z roku 2001 mohou knihovny zpřístupnit díla ve svých sbírkách 

pouze prostřednictvím k tomu určených zařízení ve svých prostorách pro účely výzkumu nebo 
soukromého studia.

3 Úř. věst. L 236, 31.8.2006, s. 28–30.
4 Usnesení ze dne 12. května 2011 o uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví 

(P7_TA(2011)0240), bod 71, a usnesení ze dne 5. května 2010 na téma „Europeana – další postup“ (Úř. 
věst. C 81, 15.3.2011, s. 16–25).

5 2010/2277(INI), bod 56.
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vystoupil a začal se odůvodněně domáhat vlastnictví díla v zemi prvního zveřejnění tohoto 
díla, orgány tohoto členského státu by dílu osiřelý status odňaly. Toto rozhodnutí by pak 
platilo i ve všech ostatních členských státech. 

Je důležité, že Komise odkazuje na dohodu „Google Books Settlement“ dosaženou v letech 
2008/2009 mezi společností Google a Svazem autorů a Sdružením amerických vydavatelů, 
která by umožňovala společnosti Google využívat většinu osiřelých děl bez předchozího 
povolení a zpřístupňovat je online ve Spojených státech, což by stavělo Evropu do velice 
nevýhodné pozice, pokud jde o konkurenceschopnost a přístup ke kulturnímu dědictví. 
Protože newyorský soud (U.S. District Court, Southern District of New York) se v březnu 
2011 postavil proti této dohodě (mimo jiné z důvodu údajného monopolního postavení 
v oblasti využívání osiřelých děl, které by dohoda společnosti Google zajistila) a nevrhl 
namísto ní legislativní akci1, Evropská unie by měla využít této příležitosti a dát příklad, jak 
tuto záležitost vyřešit ku prospěchu všech budoucích uživatelů a nabyvatelů, včetně nositelů 
práv.

Navrhovatel vítá návrh Komise a souhlasí s jeho specifickým cílem, že zpřístupnění osiřelých 
děl online v celé EU podpoří evropskou kulturní rozmanitost a zvětší zdroje pro čerpání 
znalostí a učení. 

Navrhovatel se nicméně domnívá, že je třeba zvážit některé pozměňovací návrhy k návrhu 
Komise. Obecně chce navrhovatel zdůraznit, že autorské právo tvoří základ pro inovace, 
tvorbu, investice a produkci v tvůrčích odvětvích. Problémy spojené s osiřelými díly by měly 
dostat řádný rámec, neboť je třeba, aby přijatá opatření nebyla příliš široká. K zachování 
kulturního dědictví je dále zapotřebí, aby povolené užití osiřelých děl nebylo využíváno 
k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo komerčního prospěchu. 
Navrhovatel se rovněž domnívá, že je třeba harmonizovat kritéria odměňování nositelů práv 
a vytvořit tak na úrovni EU právní jistotu a záruky. Považuje za důležité, aby nositelé práv 
mohli zrušit status osiřelého díla jednoduchým a jednotným postupem v členském státě svého 
výběru.

Konkrétněji by navrhovatel rád zdůraznil význam slučitelnosti a interoperability propojených 
databází. Je třeba zabránit tomu, aby dílo dostalo status osiřelého díla neoprávněně. 

Podle navrhovatele ještě zbývá zodpovědět otázky, zda by měli být nabyvatelé zmínění 
v návrhu Komise harmonizovaně definováni a jak budou členské státy řešit situaci, kdy musí 
jeden členský stát provést důsledné vyhledávání, ale informace dostupné v jiném členském 
státě jsou přesnější a aktuálnější, čili pro toto vyhledávání vhodnější. Pozornost rovněž 
vyžaduje škála povoleného užití, neboť návrh umožňuje nejen širokou interpretaci této 
definice, ale i různé formy užití jednotlivými členskými státy. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, s. 23.
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příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Autorské právo je hospodářským 
základem tvůrčích odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Než lze dílo považovat za osiřelé, 
mělo by být provedeno přiměřeně důsledné 
vyhledávání autora v dobré víře. Členské 
státy by měly mít možnost zadat provedení 
tohoto důsledného vyhledávání 
organizacím uvedeným v této směrnici 
nebo jiným organizacím.

(12) Než lze dílo považovat za osiřelé, 
mělo by být provedeno přiměřeně důsledné 
vyhledávání autora v dobré víře. Členské 
státy by měly mít možnost zadat provedení 
tohoto důsledného vyhledávání 
organizacím uvedeným v této směrnici 
nebo jiným organizacím, pokud tyto 
organizace provedou důsledné 
vyhledávání v dobré víře a přiměřeným 
způsobem a jeho výsledky použijí s cílem 
splnit cíle veřejného zájmu, není-li 
stanoveno jinak.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné stanovit harmonizovaný 
přístup k tomuto důslednému vyhledávání, 

(13) Je vhodné stanovit harmonizovaný 
přístup k tomuto důslednému vyhledávání, 
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aby se zajistila vysoká úroveň ochrany 
autorského práva v Unii. Důsledné 
vyhledávání by mělo zahrnovat nahlédnutí 
do veřejně přístupných databází, které 
poskytují informace o statusu autorských 
práv k dílu. Aby se zabránilo nákladné 
duplicitní digitalizaci, měly by členské 
státy zajistit, aby organizace uvedené 
v této směrnici užití osiřelých děl
zaznamenaly ve veřejně přístupné 
databázi. Měly by být vytvořeny co nejširší 
veřejně přístupné databáze výsledků 
vyhledávání a užití osiřelých děl, které 
umožní vzájemné propojení na 
celoevropské úrovni a nahlížení z jediného 
kontaktního místa.

aby se zajistila vysoká úroveň ochrany 
autorského práva v Unii. Důsledné 
vyhledávání by mělo zahrnovat nahlédnutí 
do veřejně přístupných databází, které 
poskytují informace o statusu autorských 
práv k dílu. Aby se zabránilo duplicitnímu 
vyhledávání, mělo by být důsledné 
vyhledávání provedeno pouze v členském 
státě, kde bylo dílo zveřejněno nebo 
vysíláno poprvé. S cílem zabránit nákladné 
duplicitní digitalizaci a zjistit, zda byl 
status osiřelého díla stanoven v jiném 
členském státě, by členské státy měly
zajistit, aby se výsledky důsledného 
vyhledávání provedeného na jejich území 
a užití osiřelých děl organizacemi 
uvedenými v této směrnici zaznamenávaly
ve veřejně přístupné databázi. Měly by být 
vytvořeny co nejširší veřejně a bez 
poplatku přístupné databáze výsledků 
vyhledávání a užití osiřelých děl, které 
umožní vzájemné propojení
a interoperabilitu na celoevropské úrovni 
a nahlížení z jediného kontaktního místa.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spojitosti se slučují body odůvodnění 13 a 15.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Přístupnost online kulturního 
obsahu a digitální záznamy často 
nenaplňují svůj potenciál, mimo jiné 
z důvodu nedostatečných zdrojů 
v členských státech a propojování 
neslučitelných databází. Pro účely této 
směrnice by měly být členské státy 
požádány, aby v zájmu zlepšení centrální 
registrace, přístupnosti a interoperability 
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svých veřejných databází zvážily 
celoevropskou standardizaci digitalizace 
děl.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zabránilo duplicitnímu 
vyhledávání, mělo by být důsledné 
vyhledávání provedeno pouze v členském 
státě, kde bylo dílo zveřejněno nebo 
vysíláno poprvé. S cílem umožnit jiným 
členským státům zjistit, zda byl status 
osiřelého díla stanoven v jiném členském 
státě, by členské státy měly zajistit, aby 
výsledky důsledného vyhledávání 
provedeného na jejich územích byly 
zaznamenány do veřejně přístupné 
databáze.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spojitosti se slučují body odůvodnění 13 a 15.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Směrnicí by neměla být dotčena 
stávající opatření v členských státech 
týkající se správy práv, například 
rozšířených kolektivních licencí.

(20) Směrnicí by neměla být dotčena 
stávající a budoucí opatření v členských 
státech týkající se správy práv, například 
rozšířených kolektivních licencí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by rovněž měly mít 
možnost povolit použití osiřelých děl pro 
účely přesahující poslání veřejného zájmu 
organizací spadajících do působnosti této 
směrnice. Za takových okolností by měla 
být chráněna práva a oprávněné zájmy 
nositelů práv.

(21) Členské státy by rovněž měly mít 
možnost povolit použití osiřelých děl pro 
účely přesahující poslání veřejného zájmu 
organizací spadajících do působnosti této 
směrnice. Za takových okolností by měla 
být chráněna práva a oprávněné zájmy 
nositelů práv, a to v souladu 
s mezinárodním právem a právem EU, 
jako je Dohoda o obchodních aspektech 
práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS), 
Bernská úmluva o ochraně literárních 
a uměleckých děl z roku 1986 a směrnice 
2001/29/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – úvodní text

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice se vztahuje na díla poprvé 
zveřejněná nebo vysílaná v jednom 
z členských států, a to na:

2. Tato směrnice se vztahuje na díla poprvé 
zveřejněná, vysílaná nebo sdělená 
veřejnosti v jednom z členských států, a to 
na:

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dílo se považuje za osiřelé, není-li 
nositel práv k dílu určen, nebo i když je 
určen, není nalezen po důsledném 
vyhledávání nositele práv provedeném 
a zaznamenaném v souladu s článkem 3.

1. Dílo se považuje za osiřelé, není-li 
nositel práv k dílu určen, nebo i když je 
určen, není nalezen po přiměřeně
důsledném vyhledávání nositele práv 
provedeném v dobré víře a zaznamenaném 
v souladu s článkem 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Důsledné vyhledávání musí být 
provedeno pouze v členském státě prvního
zveřejnění/vysílání.

3. Důsledné vyhledávání musí být 
provedeno pouze v členském státě prvního
zveřejnění, vysílání nebo jiného sdělení 
díla veřejnosti. Pokud došlo k prvnímu 
zveřejnění, vysílání nebo jiného sdělení 
díla veřejnosti ve dvou nebo více 
členských státech současně, provede se 
důsledné vyhledávání ve všech těchto 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby výsledky 
důsledného vyhledávání provedeného na 
jejich územích byly zaznamenány do 

4. Členské státy zajistí, aby výsledky 
důsledného vyhledávání provedeného na 
jejich územích byly zaznamenány do 
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veřejně přístupné databáze. veřejně a bez poplatku přístupné databáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby nositel práv k dílu 
považovanému za osiřelé měl kdykoliv 
možnost status osiřelého díla ukončit.

Členské státy zajistí, aby nositel práv k dílu 
považovanému za osiřelé měl kdykoliv
reálnou možnost status osiřelého díla 
ukončit, a to rychlým, jednotným 
a nákladově efektivním způsobem 
v členském státě svého výběru.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Není-li v článku 7 stanoveno jinak, 
nesmějí však organizace uvedené v čl. 1 
odst. 1 užívat osiřelá díla k dosažení jiných 
cílů, než je jejich poslání, kterým je 
veřejný zájem, zejména zachování, obnova 
a poskytování kulturního a vzdělávacího 
přístupu k dílům obsaženým v jejich 
sbírkách.

2. Není-li v článku 7 stanoveno jinak, 
nesmějí však organizace uvedené v čl. 1 
odst. 1 užívat osiřelá díla k dosažení
přímého nebo nepřímého hospodářského 
nebo komerčního prospěchu 
nebo k dosažení jiných cílů, než je jejich 
poslání, kterým je veřejný zájem, zejména 
zachování, obnova a poskytování 
kulturního a vzdělávacího přístupu k dílům 
obsaženým v jejich sbírkách.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) nositelé práv, kteří ukončí status 
osiřelého díla ve smyslu článku 5, obdrží 
za užití díla organizacemi uvedenými v č. 1 
odst. 1 odměnu,

4) nositelé práv, kteří ukončí status 
osiřelého díla ve smyslu článku 5, obdrží 
za užití díla organizacemi uvedenými v č. 1 
odst. 1 odpovídající a náležitou odměnu,
přičemž tato odměna se stává splatnou 
ode dne prvního vykonání skutku, kterým 
nárok vznikl.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a) konečná odpovědnost za platbu 
odměny přísluší členskému státu, v němž 
bylo důsledné vyhledávání provedeno.

Or. en


