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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice je součástí Digitální agendy pro Evropu. Informace veřejného sektoru lze 
použít k rozvoji nových digitálních produktů a služeb a skýtají velký růstový potenciál, který 
členské státy doposud nevyužívaly dostatečně.

Navrhovatelka vítá návrh Evropské komise v této věci, který přichází v pravý čas, protože 
internet už není považován za zdroj informací a znalostí, ale v mnohem větší míře za zdroj 
údajů.

Pokud jde o obsah návrhu směrnice, navrhovatelka ve svém stručném odůvodnění věnuje 
pozornost zejména těmto bodům:

1. Rozsah působnosti směrnice
Z rozsahu působnosti směrnice by měly být vyloučeny dokumenty, které nejsou běžně 
dostupné z důvodu ochrany osobních údajů.

2. Vymezení pojmů
Informace veřejného sektoru musí být zpřístupňovány ve strojově čitelných a technologicky 
neutrálních formátech, aby se tak usnadnilo jejich další využívání. Je třeba v největší možné 
míře zamezit tomu, aby k práci s dokumenty bylo zapotřebí zvláštní technologie.

3. Poplatky
Klíčovou otázkou, má-li být opakované využívání informací veřejného sektoru úspěšné, je 
otázka poplatků. Pokud budou poplatky příliš vysoké, náklady na vývoj nových digitálních 
produktů a služeb budou pro podniky, a zvláště pro začínající malé a střední podniky, 
neúnosně vysoké. Na druhou stranu některé subjekty veřejného sektoru využívají svá práva 
duševního vlastnictví jako jeden ze zdrojů příjmu. 

Navrhovatelka si uvědomuje, že je třeba najít střední cestu mezi lepším využíváním veřejných 
informací na jedné straně a financováním úkolů některých subjektů veřejné služby na straně 
druhé. Navrhovatelka doporučuje, aby některé veřejné instituce, jako jsou knihovny, muzea 
a archivy, měly i nadále možnost vybírat poplatky vyšší než mezní náklady na reprodukci 
a zpřístupnění, a sice na základě objektivních, transparentních a ověřitelných kritérií a za 
podmínky, že to schválí příslušné státní orgány dohlížející nad opakovaným použitím 
informací veřejného sektoru. 

4. Nezávislý orgán pověřený dohledem nad opakovaným využíváním informací veřejného 
sektoru
Závěrem se navrhovatelka domnívá, že není třeba vytvářet nový správní orgán, který by 
dohlížel nad opakovaným využíváním informací veřejného sektoru. Členské státy mohou 
vykonáváním této funkce pověřit některý ze stávajících orgánů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
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příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Protože tím 
dochází k omezení práv duševního 
vlastnictví autorů dokumentů, neměla by 
oblast působnosti takového propojení 
práva přístupu a práva užívání překročit 
rámec toho, co je nezbytně nutné 
k dosažení cílů v souvislosti se zavedením 
tohoto práva.  V tomto ohledu a 
s přihlédnutím k právním předpisům Unie 
a mezinárodním závazkům členských 
států a Unie, zejména v rámci Bernské 
úmluvy o ochraně literárních 
a uměleckých děl a Dohody o obchodních 
aspektech práv k duševnímu vlastnictví 
(Dohody TRIPS), by měly být z oblasti 
působnosti směrnice 2003/98/ES vyjmuty 
dokumenty, k nimž mají práva duševního 
vlastnictví třetí strany. Pokud byla 
původním vlastníkem dokumentu, který 
mají v držení knihovny (včetně 
univerzitních knihoven), muzea a archivy 
a který je stále chráněn právy duševního 
vlastnictví, třetí strana, měl by se takový 
dokument pro účely této směrnice 
považovat za dokument, k němuž mají 
práva duševního vlastnictví třetí strany.

(7) Směrnice 2003/98/ES by tedy měla 
jasně stanovit, že členské státy musí 
umožnit opakované použití všech obecně 
dostupných dokumentů. Tato povinnost se 
nevztahuje na dokumenty, které nejsou 
přístupné podle režimů přístupu 
v členských státech, ani na výjimky 
stanovené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) S ohledem na právní předpisy Unie 
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a členských států a mezinárodní závazky 
Unie, zejména v rámci Bernské úmluvy 
o ochraně literárních a uměleckých děl 
a Dohody o obchodních aspektech práv 
k duševnímu vlastnictví (Dohody TRIPS), 
by měly být z oblasti působnosti směrnice 
2003/98/ES vyjmuty dokumenty, k nimž 
práva duševního vlastnictví jsou v držení 
třetích stran. Pokud byla původním 
vlastníkem dokumentu, který mají 
v držení knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy a který je 
stále chráněn právy duševního vlastnictví, 
třetí strana, měl by se takový dokument 
pro účely této směrnice považovat za 
dokument, k němuž jsou práva duševního 
vlastnictví v držení třetí strany.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Oblast působnosti směrnice se 
rozšiřuje na knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy. Směrnice se 
nevztahuje na ostatní kulturní instituce, 
například opery, balety nebo divadla, 
včetně archivů, které jsou jejich součástí.

(10) Oblast působnosti směrnice se 
rozšiřuje na knihovny (včetně univerzitních 
knihoven), muzea a archivy. Směrnice se 
nevztahuje na ostatní kulturní instituce, 
například opery, balety nebo divadla, 
včetně archivů, které jsou jejich součástí, 
ani na organizace veřejnoprávního 
vysílání.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty ve strojově 
čitelných formátech a spolu s jejich 
metadaty, je-li to možné a vhodné, ve 

(11) Pro usnadnění opakovaného použití by 
měly subjekty veřejného sektoru 
zpřístupnit dokumenty v technologicky 
neutrálních, strojově čitelných formátech 
a spolu s jejich metadaty, je-li to možné 
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formátu, který zajistí interoperabilitu, 
například jejich zpracováním v souladu se 
zásadami týkajícími se požadavků 
slučitelnosti a použitelnosti pro prostorové 
informace podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. 
března 2007 o zřízení Infrastruktury pro 
prostorové informace v Evropském 
společenství (INSPIRE).

a vhodné, ve formátu, který zajistí 
interoperabilitu, například jejich 
zpracováním v souladu se zásadami 
týkajícími se požadavků slučitelnosti 
a použitelnosti pro prostorové informace 
podle směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 
o zřízení Infrastruktury pro prostorové 
informace v Evropském společenství
(INSPIRE).

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky, 
měly by být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a šíření příslušných 
dokumentů, s výjimkou případů 
odůvodněných podle objektivních, 
průhledných a ověřitelných kritérií. 
Zejména je třeba dbát, aby nebyl omezen 
běžný provoz subjektů veřejného sektoru, 
které podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů hradí z užívání svých práv 
duševního vlastnictví. Subjekt veřejného 
sektoru vybírající poplatky za opakované 
použití dokumentů by měl mít povinnost 
prokázat, že poplatky jsou určeny 
z hlediska nákladů a jsou v souladu 
s příslušnými limity.

(12) V případě, že jsou za opakované 
použití dokumentů vybírány poplatky,
stanoví se jejich výše podle objektivních, 
transparentních a ověřitelných kritérií, 
která zajistí rovné zacházení. Poplatky by
měly být v zásadě omezeny na mezní 
náklady na reprodukci a zpřístupnění
příslušných dokumentů. Nicméně je třeba
vzít v úvahu skutečnost, že některé 
subjekty veřejného sektoru mohou mít 
příjmy z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, které pokryjí podstatnou část
jejich provozních nákladů souvisejících 
s výkonem jejich veřejných úkolů. Těmto 
subjektům a také knihovnám, muzeím 
a archivům by mělo být umožněno vybírat 
poplatky, které jsou vyšší než mezní 
náklady na reprodukci a zpřístupnění 
a které jim zajistí přiměřenou návratnost 
investic. Tyto poplatky by měly být 
stanoveny na základě objektivních, 
transparentních a ověřitelných kritérií, 
která zajistí rovné zacházení. Subjekt 
veřejného sektoru vybírající poplatky za 
opakované použití dokumentů by měl mít 
povinnost prokázat, že poplatky jsou 
určeny z hlediska nákladů a jsou v souladu 
s příslušnými limity.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) V souvislosti s každým opakovaným 
použitím dokumentu mohou subjekty 
veřejného sektoru ve vhodných případech 
uložit uživateli podmínky týkající se např. 
uvedení zdroje. Všechny licence na 
opakované použití informací veřejného 
sektoru by každopádně měly klást co 
možná nejméně omezení opakovaného 
použití. V tomto ohledu mohou hrát 
důležitou úlohu také otevřené licence 
dostupné on-line, které udělují širší práva 
k opakovanému použití bez 
technologických, finančních nebo 
zeměpisných omezení a využívají otevřené 
datové formáty. Proto by měly členské 
státy podporovat používání otevřených 
vládních licencí.

(13) V souvislosti s každým opakovaným 
použitím dokumentu mohou subjekty 
veřejného sektoru ve vhodných případech 
uložit uživateli podmínky týkající se např. 
uvedení zdroje. Všechny licence na 
opakované použití informací veřejného 
sektoru by každopádně měly klást co 
možná nejméně omezení opakovaného 
použití. V tomto ohledu by mohly hrát 
důležitou úlohu také otevřené licence 
dostupné on-line, které udělují širší práva 
k opakovanému použití bez 
technologických, finančních nebo 
zeměpisných omezení a využívají otevřené 
datové formáty. Proto by měly členské 
státy podporovat používání otevřených 
vládních licencí a udělování licencí na 
metadata související s informacemi 
veřejného sektoru by se mělo řídit 
zásadami udělování licencí stanovenými 
např. Evropskou digitální knihovnou 
(Europeana).

Odůvodnění

Aby se zabránilo šíření licencí a přetrvávání a vzniku rozdílů mezi členskými státy, co se týče 
využívání informací veřejného sektoru, udělování licencí na metadata související 
s informacemi veřejného sektoru by se mělo řídit normami, které stanoví např. Europeana, viz 
tisková zpráva knihovny Europeana ze 12. září na internetové stránce: http://goo.gl/inTkj.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 

(14) Řádné provádění některých 
ustanovení této směrnice, týkajících se 
například prostředků pro zjednání nápravy, 
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dodržování zásad vybírání poplatků 
a povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušných nezávislých orgánů pro 
opakované použití informací veřejného 
sektoru. Pro zajištění jednotnosti přístupů 
na úrovni Unie by měla být podporována 
koordinace mezi nezávislými orgány, 
zejména prostřednictvím výměny 
informací o osvědčených postupech 
a postupech v oblasti opakovaného použití 
údajů.

dodržování zásad vybírání poplatků 
a povinností podávat zprávy, vyžaduje 
dohled příslušných orgánů pro opakované 
použití informací veřejného sektoru.
Členské státy určí orgány odpovědné za 
dohled nad opakovaným použitím 
informací veřejného sektoru.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je třeba zajistit, aby členské státy (viz 
bod odůvodnění 19) podávaly Komisi 
zprávy o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a práci nezávislého
orgánu. Pro zajištění jednotnosti přístupů 
na úrovni Unie by měla být podporována 
koordinace mezi nezávislými orgány, 
zejména prostřednictvím výměny 
informací o osvědčených postupech 
a postupech v oblasti opakovaného použití 
údajů.

(17) Je třeba zajistit, aby členské státy (viz 
bod odůvodnění 19) podávaly Komisi 
zprávy o míře opakovaného použití 
informací veřejného sektoru, podmínkách 
jejich zpřístupňování a práci orgánu 
odpovědného za dohled nad opakovaným 
použitím informací veřejného sektoru. Pro 
zajištění jednotnosti přístupů na úrovni 
Unie by měla být podporována koordinace 
mezi nezávislými orgány, zejména 
prostřednictvím výměny informací 
o osvědčených postupech a postupech 
v oblasti opakovaného použití údajů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje 
tímto: 
„b) dokumenty, k nimž mají práva 
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duševního vlastnictví třetí strany, včetně 
dokumentů univerzitních knihoven, 
k nimž mají práva duševního vlastnictví 
univerzity;“

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„e) dokumenty, které mají v držení 
vzdělávací a výzkumné instituce jako
výzkumná zařízení, případně včetně 
organizací pro předávání výsledků 
výzkumu, školy a vysoké školy (kromě 
univerzitních knihoven v případě jiných 
než výzkumných dokumentů chráněných 
právy duševního vlastnictví třetích stran); 
a“

„e) dokumenty, které mají v držení 
vzdělávací a výzkumné instituce, včetně 
organizací pro předávání výsledků 
výzkumu, školy a vysoké školy (kromě 
univerzitních knihoven v případě jiných 
než výzkumných dokumentů chráněných 
právy duševního vlastnictví třetích stran); 
a“

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V odstavci 2 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„fa) dokumenty, které podle právních 
předpisů členských států nejsou z důvodu 
ochrany osobních údajů dostupné.“ 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2
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Směrnice 2003/98/ES
Čl. 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „strojově čitelným“ rozumí, že digitální 
dokumenty jsou dostatečně strukturovány
pro softwarové aplikace umožňující
spolehlivě rozpoznat jednotlivá uvedená 
fakta a jejich vnitřní strukturu.“

6. „strojově čitelným“ rozumí, že digitální 
dokumenty jsou strukturovány pro 
softwarové aplikace tak, aby z nich bylo 
možné technologicky neutrálními postupy
spolehlivě rozpoznat a získávat příslušné 
údaje;

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – bod 2
Směrnice 2003/98/ES 
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V odstavci 4 se doplňuje nová věta, 
která zní:

(2) Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nezávislým orgánem,
jemuž byly svěřeny zvláštní regulační 
pravomoci týkající se opakovaného použití
informací veřejného sektoru a jehož 
rozhodnutí jsou pro dotčený subjekt 
veřejného sektoru závazná.“

„4. „Každé rozhodnutí ohledně 
opakovaného použití uvádí odkaz na
prostředky pro zjednání nápravy, chce-li
se žadatel proti rozhodnutí odvolat.
Prostředky pro zjednání nápravy zahrnují 
možnost přezkumu nestranným 
přezkumným orgánem, jako je vnitrostátní 
orgán pro hospodářskou soutěž, 
vnitrostátní přístup k orgánu 
odpovědnému za dokumenty nebo 
vnitrostátnímu soudnímu orgánu, který je 
oprávněn vyšetřovat stížnosti týkající se
opakovaného použití dokumentů
veřejného sektoru a jehož rozhodnutí musí 
subjekt veřejného sektoru pokládat za
závazná.“

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES 
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„2. Aniž jsou dotčeny odstavce 3 a 4 
tohoto článku, může být subjektům
veřejného sektoru ve výjimečných 
případech, zejména pokud tyto subjekty 
hradí podstatnou část svých provozních 
nákladů souvisejících s výkonem jejich 
veřejných úkolů z užívání svých práv 
duševního vlastnictví, povoleno vybírat
podle objektivních, průhledných 
a ověřitelných kritérií poplatky za 
opakované použití dokumentů převyšující 
mezní náklady, je-li to ve veřejném zájmu 
a podmíněno schválením nezávislého 
orgánu uvedeného v čl. 4 odst. 4.“

„2. Pokud subjekty veřejného sektoru mají 
příjmy z užívání svých práv duševního 
vlastnictví, aby pokryly podstatnou část 
svých provozních nákladů souvisejících 
s výkonem jejich veřejných úkolů nebo 
jinou konkrétní činností, která patří mezi 
jejich veřejné úkoly a představuje jejich 
podstatnou část, může být subjektům 
veřejného sektoru povoleno vybírat 
poplatky za opakované použití dokumentů 
převyšující mezní náklady.“”

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6 – bod 1
Směrnice 2003/98/ES 
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavce 1 a 2 mohou 
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea a archivy vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení.“

„3. Bez ohledu na odstavec 1 mohou 
knihovny (včetně univerzitních knihoven), 
muzea, archivy a subjekty veřejného 
sektoru, které plní podobné účely jako 
jmenované instituce, vybírat poplatky 
převyšující mezní náklady na opakované 
použití dokumentů, které mají v držení na 
základě objektivních, transparentních 
a ověřitelných kritérií, pokud to schválí 
orgán uvedený v čl. 4 odst. 4.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2003/98/ES
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla učiněna Členské státy učiní praktická opatření, 
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praktická opatření, která usnadňují
vícejazyčné vyhledávání dokumentů
dostupných pro opakované použití, jako 
seznamy fondů hlavních dokumentů 
s příslušnými metadaty, pokud možno 
přístupné on-line a ve strojově čitelném 
formátu, a internetové portály, které jsou 
propojeny s decentralizovanými seznamy 
fondů.

která usnadňují vícejazyčné vyhledávání 
dokumentů dostupných pro opakované 
použití, jako seznamy fondů hlavních 
dokumentů s příslušnými metadaty, pokud 
možno přístupné on-line a v technologicky 
neutrálním, strojově čitelném formátu, 
a internetové portály, které jsou propojeny 
s decentralizovanými seznamy fondů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2003/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. V čl. 11 odst. 3 (Zákaz výhradních 
dohod) se doplňuje nová věta, která zní:

10. Článek 11 (Zákaz výhradních dohod) 
se mění takto: 

1) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Aniž je dotčen odstavec 1, je platnost 
důvodů udělení takového výhradního 
práva pravidelně přezkoumávána, je-li pro 
poskytování služby ve veřejném zájmu, 
jako je digitalizace, výhradní právo 
nezbytné, a to alespoň každé tři roky. 
Výhradní dohody uzavřené po vstupu této 
směrnice v platnost musí být 
transparentní a musí být zveřejněny. 
Pokud výhradní právo spojené 
s preferenčním komerčním využíváním 
nutným k digitalizaci kulturních zdrojů 
vyprší, subjektu veřejného sektoru se 
poskytne kopie digitalizovaných 
kulturních zdrojů jako součást takové 
dohody.“

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 10 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2003/98/ES 
Čl. 11 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Na konec odstavce 3 se doplňuje věta, 
která zní:

„Dohody zahrnující kulturní instituce 
a univerzitní knihovny se ukončí 
uplynutím smlouvy, nejpozději však dne 
31. prosince 20XX [6 let po vstupu 
směrnice v platnost].“

„Dohody zahrnující archivy, muzea 
a knihovny (včetně univerzitních 
knihoven) se ukončí uplynutím smlouvy, 
nejpozději však dne 31. prosince 20XX [10
let po vstupu směrnice v platnost].“
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