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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto legislativního návrhu směrnice, který předložila Komise, je zavést vhodný 
právní rámec pro kolektivní správu práv, kterou vykonávají kolektivní správci jménem 
nositelů práv, a stanovit pravidla, která zajistí lepší řízení a větší transparentnost všech 
kolektivních správců, a rovněž podpořit a usnadnit udělování licencí pro více území k právům 
autorů na jejich hudební díla kolektivními správci, kteří autory zastupují, a to především
v kontextu nového digitálního prostředí.

Komise tímto návrhem reaguje na několik výzev Parlamentu na předložení návrhu závazného 
právního nástroje v této oblasti, které byly obsaženy v jeho usneseních z roku 20041, 20072

a 20083. Je třeba zdůraznit, že se v tomto návrhu Komise neřeší všechny otázky, které 
Parlament otevřel, zejména pokud jde o přeshraniční licence k právům užití hudebních děl 
online podle doporučení Komise z roku 20054.

Stávající právní rámec týkající se autorských práv v EU zaostává za rychle se rozvíjející 
digitální společností. Udělování licencí k obsahu online by mělo především ulehčit přístup
k hudebnímu obsahu online v celé EU (služby spojené se stahováním hudby nebo jejím 
poslechem ve streamingovém režimu) a kolektivní správci se sídlem na území EU budou 
udělovat licence v případě hudby zahraničního původu také poskytovatelům služeb online 
usazeným v zahraničí. Tyto otázky mají dopad na komerční aspekty duševního vlastnictví
a konkurenceschopnost a jednoznačný mezinárodní rozměr. Z tohoto pohledu by vytvoření 
rovných podmínek pro kolektivní správce zavedením standardů v oblasti řízení
a transparentnosti, které by se vztahovaly na všechny společnost, mělo usnadnit přístup
k hudbě online. 

Zpravodaj by se rád ujistil o tom, že zvýšené požadavky stanovené v tomto právním předpisu
v oblasti transparentnosti a správní kapacity kladené na kolektivní správce nepovedou
k diskriminaci kolektivních správců nebo obchodních agentů se sídlem v EU oproti jejich 
konkurentům se sídlem mimo EU, kteří působí na trhu EU, a že se zabrání tomu, aby 
docházelo k přesunům kolektivních správců do zahraničí. Zároveň má zpravodaj v úmyslu 
zajistit, aby kolektivní správci z EU plnili i nadále významnou úlohu při ochraně kulturní 
rozmanitosti a stali se atraktivními partnery v oblasti správy práv pro evropské a mezinárodní 
umělce, přičemž by se měla zajistit včasné vyplácení odměn pro autory a zachovat co možná 
největší kontrola z jejich strany, pokud jde o to, kdo je bude v případě kterých práv 
zastupovat.
Příspěvek obchodní politiky je nicméně v zásadě podpůrný – zabránění nadměrným 
překážkám a zajištění konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku. Proto je cílem tohoto 
stanoviska zaujmout umírněný přístup, omezující se na ty aspekty návrhu Komise, které jsou 
pro mezinárodní obchod nejvýznamnější.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
                                               
1 Usnesení ze dne 15. ledna 2004 (Úř. věst. C 92 E, s. 425).
2 Usnesení ze dne 13. března 2007 (Úř. věst. C 301 E, s. 64).
3 Usnesení ze dne 25. září 2008 (Úř. věst. C 8 E, s. 105).
4 Úř. věst. L 276, s. 54.
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Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Čl. 2 – odstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava I, články 13, 14, 15, 17 a 18 hlavy 
II a hlava IV s výjimkou článků 36 a 40 se 
použijí rovněž na všechny kolektivní 
správce usazené mimo Unii, pokud 
vykonávají svou činnost v Unii.
Hlava I, články 10, 11.1, 12, 15, 16, 18, 19
a 20 hlavy II, hlava III a články 34, 35, 37
a 38 hlavy III a hlava IV se použijí rovněž 
na všechny nezávislé poskytovatele služeb 
správy práv se sídlem v Unii či mimo ni, 
kteří jednají jako zástupci nositelů práv
a spravují jejich práva na komerčním 
základě a provozují v Unii svou činnost na 
komerčním základě.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh směrnice zavádí určité požadavky na správní kapacitu a transparentnost
v oblasti správy práv v EU. V prostředí konkurenčního mezinárodního trhu by tento předpis 
neměl vést k diskriminaci domácích (EU) operátorů. Proto by některá výše uvedená
ustanovení této směrnice měla být uplatňována na veškeré společnosti zabývající se kolektivní 
správou, jež působí na území Unie, i když se jejich sídlo nachází mimo ni. Mělo by se tak
zabránit tomu, aby se evropské podniky zabývající se kolektivní správou ocitly ve 
znevýhodněné pozici ve srovnání se subjekty se sídlem mimo EU a tomu, aby se činnosti 
správy práv přesouvaly mimo EU. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 

a) „kolektivním správcem“ se rozumí 
organizace, která je ze zákona nebo 
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prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 
hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých 
členů;

prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání zmocněna více 
než jedním nositelem práv výhradně nebo 
hlavně ke správě autorského práva nebo 
práv s ním souvisejících a která je ve 
vlastnictví nebo pod kontrolou svých členů 
nebo zcela či částečně ve vlastnictví 
jednoho nebo několika kolektivních 
správců;

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat také na pobočky, aby se tak zamezilo obcházení 
povinností a vytváření nerovných podmínek mezi konkurenty. Viz pozměňovací návrh k článku 
31.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nositelé práv mají právo zmocnit 
kolektivního správce podle své volby ke 
správě práv, kategorií práv nebo druhů děl
a jiných předmětů ochrany dle své volby
v členských státech podle svého výběru, 
bez ohledu na členský stát bydliště nebo 
usazení nebo na státní příslušnost 
kolektivního správce či nositele práv.

2. Nositelé práv mají právo zmocnit 
kolektivního správce se sídlem v Unii
podle své volby ke správě práv, kategorií 
práv nebo druhů děl a jiných předmětů 
ochrany dle své volby v členských státech 
podle svého výběru, bez ohledu na bydliště
nebo usazení nebo na státní příslušnost 
nositelů práv.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení možnosti pro nositele práv s bydlištěm mimo EU uzavírat smlouvy s kolektivním 
správci podle této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do dvanácti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech
a jiných předmětech ochrany nositelům 
práv brání kolektivnímu správci v dodržení 
této lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce pravidelně a s náležitou péčí 
rozděloval a vyplácel částky splatné všem 
nositelům práv, které zastupuje. Kolektivní 
správce uskuteční toto rozdělení a platby 
nejpozději do šesti měsíců od konce 
účetního období, v němž byly vybrány 
příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní 
důvody související zejména s podáváním 
zpráv uživateli, určením práv a nositelů 
práv nebo přiřazením informací o dílech
a jiných předmětech ochrany nositelům 
práv brání kolektivnímu správci v dodržení 
této lhůty. Kolektivní správce provede toto 
rozdělení a platby přesně a zajistí rovné 
zacházení se všemi kategoriemi nositelů 
práv.

Or. en

Odůvodnění

Zadržování odměn po dobu až dvou let je nepřiměřené; tvůrci by měli být odměňováni
v patřičných lhůtách.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Licenční podmínky musí být založeny 
na objektivních kritériích, zejména
v souvislosti se sazbami. 

2. Licenční podmínky musí být založeny 
na spravedlivých, přiměřených
a nediskriminačních kritériích, zejména
v souvislosti se sazbami. 

Or. en
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Odůvodnění

Spravedlivá, přiměřená a nediskriminační kritéria je standardní formulace používaná při 
udělování licencí. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sazby za výlučná práva odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu
a služeb poskytovaných kolektivním 
správcem.

Sazby za výlučná práva odrážejí 
hospodářskou hodnotu práv v obchodu
a jsou přiměřené ve vztahu k ekonomické 
hodnotě služeb poskytovaných 
kolektivním správcem.

Or. en

Odůvodnění

Je navržena změna, jejímž cílem je lepší zohlednění judikatury Soudního dvora, věc Kanal 5 
vs STIM (C-52/07).

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace poskytované na žádost
nositelům práv, členům, jiným kolektivním 
správcům a uživatelům

Informace poskytované nositelům práv, 
členům, jiným kolektivním správcům
a uživatelům 

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit povinnosti v oblasti transparentnosti. Viz pozměňovací návrhy k čl. 18 odst. 1
a 2. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky 
na žádost nositele práv, kterého zastupuje, 
kolektivního správce, jehož jménem 
spravuje práva v rámci smlouvy
o zastupování, nebo uživatele bez 
zbytečného odkladu tyto informace:

1. Členské státy zajistí, aby kolektivní 
správce poskytl elektronickými prostředky 
nositeli práv, kterého zastupuje, 
kolektivnímu správci, jehož jménem 
spravuje práva v rámci smlouvy
o zastupování, nebo uživateli bez
zbytečného odkladu tyto informace:

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit povinnosti v oblasti transparentnosti. Viz pozměňovací návrhy k názvu článku 
18 a jeho odstavci 2. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) seznam uzavřených smluv
o zastupování, včetně informací o zapojení 
jiných kolektivních správců, zastoupeném 
repertoáru a územní působnosti těchto 
smluv.

c) seznam uzavřených smluv
o zastupování, včetně informací o zapojení 
jiných kolektivních správců, včetně 
správců se sídlem mimo Unii, 
zastoupeném repertoáru a územní 
působnosti těchto smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kolektivní správce kromě toho 
zpřístupní na žádost nositele práv nebo 
kolektivního správce veškeré informace
o dílech, u nichž nebyl určen jeden nebo 
více nositelů práv, případně i název díla, 

2. Kolektivní správce kromě toho 
zpřístupní nositeli práv nebo kolektivnímu 
správci veškeré informace o dílech, u nichž 
nebyl určen jeden nebo více nositelů práv, 
případně i název díla, jméno autora, jméno 



PA\931416CS.doc 9/12 PE508.022v01-00

CS

jméno autora, jméno vydavatele a další 
dostupné relevantní informace, které by 
mohly být k určení nositelů práv nezbytné.

vydavatele a další dostupné relevantní 
informace, které by mohly být k určení 
nositelů práv nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Cílem je posílit povinnosti v oblasti transparentnosti. Viz pozměňovací návrhy k názvu článku 
18 a jeho odstavci 1. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) platné sazby.

Or. en

Odůvodnění

Do požadavků týkajících se transparentnosti by mělo spadat i zveřejnění platných sazeb. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou rozhodnout, že 
příloha I bod 1 písm. a), f) a g) se 
nepoužijí na kolektivního správce, který
k rozvahovému dni nepřekročí meze dvou
z těchto tří kritérií:

vypouští se

a) bilanční suma: 350 000 EUR;
b) čistý obrat: 700 000 EUR;
c) průměrný počet zaměstnanců během 
účetního období: deset.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li se zajistit odpovědnost kolektivních správců, musí se povinnost předkládat výroční 
zprávu o transparentnosti vztahovat na všechny správce. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, musí mít zavedeny postupy, 
které nositelům práv a jiným kolektivním 
správcům umožní vznést námitku k obsahu 
údajů uvedených v čl. 22 odst. 2 nebo
informacím poskytovaným podle článku 
23, pokud se tito nositelé práv a kolektivní 
správci na základě přiměřených důkazů 
domnívají, že údaje nebo informace jsou ve 
vztahu k jejich právům k užití hudebních 
děl online nepřesné. Jsou-li námitky 
dostatečně opodstatněné, kolektivní 
správce zajistí, aby údaje nebo informace 
byly bez zbytečného odkladu opraveny.

1. Kolektivní správce, jenž uděluje licence 
pro více území k právům k užití hudebních 
děl online, musí mít zavedeny postupy, 
které nositelům práv a jiným kolektivním 
správcům umožní vznést námitku k obsahu 
údajů uvedených v čl. 22 odst. 2
a nositelům práv, jiným kolektivním 
správcům nebo poskytovatelům online 
hudebních služeb vznést námitku
k informacím poskytovaným podle článku 
23, pokud se tito nositelé práv, kolektivní 
správci a poskytovatelé online hudebních 
služeb na základě přiměřených důkazů 
domnívají, že údaje nebo informace jsou ve 
vztahu k jejich právům nebo licencím
k užití hudebních děl online nepřesné. 
Jsou-li námitky dostatečně opodstatněné, 
kolektivní správce zajistí, aby údaje nebo 
informace byly bez zbytečného odkladu 
opraveny.

Or. en

Odůvodnění

Právo vznést námitku by mělo být poskytnuto i poskytovatelům online hudebních služeb. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce neudělí licence pro více 

Členské státy zajistí, aby v případě, že 
kolektivní správce neudělí licence pro více 
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území k právům k užití hudebních děl 
online nebo nenabídne jejich udělování 
nebo neumožní, aby jiný kolektivní 
správce zastupoval uvedená práva za tímto 
účelem, do jednoho roku od data provedení 
této směrnice do vnitrostátního práva, 
mohli nositelé práv, kteří zmocnili tohoto 
kolektivního správce k zastupování svých 
práv k užití hudebních děl online, 
poskytovat licence pro více území ke svým 
právům k užití hudebních děl online sami 
nebo prostřednictvím jakéhokoli 
kolektivního správce, který splňuje 
ustanovení této hlavy, nebo jakékoli jiné 
strany, kterou zmocní. Kolektivní správce, 
který neuděluje licence pro více území 
nebo nenabízí jejich udělování, nadále 
uděluje licence nebo nabízí udělování 
licencí k právům k užití hudebních děl 
online těchto nositelů práv pro jejich 
užívání na území členského státu, v němž 
je kolektivní správce usazen, ledaže 
nositelé práv ukončí své zmocnění k jejich 
správě.

území k právům k užití hudebních děl 
online nebo nenabídne jejich udělování 
nebo neumožní, aby jiný kolektivní 
správce zastupoval uvedená práva za tímto 
účelem, do jednoho roku od data provedení 
této směrnice do vnitrostátního práva, 
mohli nositelé práv, kteří zmocnili tohoto 
kolektivního správce k zastupování svých 
práv k užití hudebních děl online, 
poskytovat licence pro více území ke svým 
právům k užití hudebních děl online sami 
nebo prostřednictvím jakéhokoli 
kolektivního správce, který splňuje 
ustanovení této hlavy, nebo jakékoli jiné 
strany splňující ustanovení článku 2, 
kterou zmocní, a to za podmínky, že 
nositel práv nejdříve odejme danému 
kolektivnímu správci svá příslušná práva.
Kolektivní správce, který neuděluje licence 
pro více území nebo nenabízí jejich 
udělování, nadále uděluje licence nebo 
nabízí udělování licencí k právům k užití 
hudebních děl online těchto nositelů práv 
pro jejich užívání na území členského 
státu, v němž je kolektivní správce usazen, 
ledaže nositelé práv ukončí své zmocnění
k jejich správě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem předloženého pozměňovacího návrhu je zachovat exkluzivitu pozice a rovné podmínky
v rámci mezinárodní konkurence a srozumitelnost pro uživatele i nositele práv, pokud jde
o to, komu byla daná práva svěřena a kdo je spravuje. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 18 odst. 1 písm. a) a c)
a článků 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32 a 36 se 
použijí rovněž na subjekty, jež jsou

Tato směrnice se použije rovněž na 
subjekty, jež jsou v celém rozsahu nebo 
zčásti ve vlastnictví kolektivního správce



PE508.022v01-00 12/12 PA\931416CS.doc

CS

v celém rozsahu nebo zčásti ve vlastnictví 
kolektivního správce a které nabízejí nebo 
udělují licence pro více území k právům
k užití hudebních děl online.

a které nabízejí nebo udělují licence pro 
více území k právům k užití hudebních děl 
online

Or. en

Odůvodnění

Zakládání poboček by nemělo být způsobem, jak obcházet povinnosti vyplývající z této 
směrnice. Viz rovněž pozměňovací návrh k čl. 3 písm. a).


