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NÁVRHY 

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá akční plán EU o prosazování práv duševního vlastnictví a za důležité pokládá (a tedy 

i podporuje) zejména uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci, přístup zaměřený 

na ‚sledování toku peněz‘, zlepšení občanskoprávních postupů prosazování práv 

duševního vlastnictví v případě malých a středních podniků, cíleně zaměřenou 

komunikační kampaň a zaměření se na porušování práv duševního vlastnictví 

v komerčním měřítku; 

2. žádá, aby byl akční plán proveden rychle, tak aby bylo možné v případě potřeby včas 

přizpůsobit nezbytná opatření na podporu práv duševního vlastnictví, zejména v kulturním 

a tvůrčím odvětví; 

3. zdůrazňuje, že akční plán by měl především zajistit účinné prosazování práv duševního 

vlastnictví založené na důkazech, které má klíčovou úlohu při podněcování inovací, 

kreativity, konkurenceschopnosti, růstu a kulturní rozmanitosti; poznamenává, že opatření 

přijímaná za účelem prosazování práv duševního vlastnictví by měla být založena na 

přesných a spolehlivých údajích; 

4. poznamenává, že zatímco existující údaje o počtu a druhu práv duševního vlastnictví lze 

poměrně snadno shromáždit a analyzovat, studie o závažnosti a míře porušování práv 

duševního vlastnictví a jejich souvislosti s trestnou činností byly mnohem náročnější; 

zdůrazňuje tedy důležitou úlohu, kterou hraje Evropské středisko pro sledování 

porušování práv duševního vlastnictví tím, že poskytuje údaje, nástroje a databáze na 

podporu boje proti porušování práv duševního vlastnictví; 

5. poznamenává, že kulturní a tvůrčí odvětví, která často intenzivně využívají práv 

duševního vlastnictví, tvoří podle Komise až 4,5 % HDP a vytvářejí až 8,5 milionu 

pracovních míst v EU a nejsou podstatné pouze z hlediska kulturní rozmanitosti, ale také 

proto, že významně přispívají k sociálnímu a hospodářskému rozvoji; 

6. zdůrazňuje, že v době finanční krize, kdy jsou finanční prostředky na kulturu výrazně 

omezovány, představuje odměna vyplácená na základě práv duševního vlastnictví často 

primární zdroj příjmu umělců a tvůrců; zdůrazňuje proto, že dosažení a zajištění 

spravedlivého odměňování umělců, tvůrců a nositelů práv by mělo být jedním z klíčových 

cílů akčního plánu; 

7. zdůrazňuje, že je důležité zajistit uplatňování náležité péče v dodavatelském řetězci, 

včetně digitálního dodavatelského řetězce a jeho veškerých klíčových aktérů 

a hospodářských subjektů, jako jsou tvůrci, umělci a nositelé práv, producenti, 

zprostředkovatelé, poskytovatelé internetových služeb, internetové prodejní platformy, 

koneční uživatelé a veřejné orgány; 

8. zdůrazňuje, že je důležité zlepšit občanskoprávní postupy prosazování práv duševního 

vlastnictví pro malé a střední podniky a jednotlivé tvůrce, neboť hrají klíčovou úlohu 
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v tvůrčím a kulturním odvětví a často nemají možnost prosadit svá práva kvůli složitosti, 

nákladnosti a délce takových postupů; 

9. podporuje zahájení cílených komunikačních kampaní na zvýšení informovanosti 

o hospodářských a případných zdravotních a bezpečnostních rizicích, jež souvisejí 

s porušováním práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku, zejména v rámci mladé 

generace vyrůstající v digitální éře; 

10. poznamenává, že při předcházení porušování práv duševního vlastnictví v komerčním 

měřítku je rovněž důležité rozšířit legální nabídku pestrého kulturního a tvůrčího 

digitálního obsahu a zvýšit jeho dostupnost; vyzývá za tímto účelem Komisi, aby přijala 

opatření na podporu těchto snah a aby propagovala investice do nových 

konkurenceschopných obchodních modelů, které by rozšířily legální nabídku tvůrčího 

a kulturního obsahu a obnovily důvěru spotřebitelů v digitálním prostředí; 

11. zdůrazňuje, že zejména v kulturním a tvůrčím odvětví by měla být podporována 

spolupráce, mimo jiné na základě autoregulace, mezi držiteli práv, autory, provozovateli 

platforem, zprostředkovateli a konečnými spotřebiteli, která by vedla k včasnému 

odhalení porušování práv duševního vlastnictví; zdůrazňuje, že účinnost takové 

autoregulace musí být Komisí v blízké době přezkoumána a že mohou být zapotřebí další 

legislativní opatření k dohledu nad ní; 

12. zdůrazňuje, že poskytovatelé platebních služeb by měli být v kulturním a tvůrčím 

prostředí zapojeni do dialogu s cílem snížit zisky z porušování práv duševního vlastnictví 

v digitálním prostředí; 

13. poznamenává, že systém pro hlášení a odstraňování obsahu porušujícího práva duševního 

vlastnictví založený současně na jediné URL adrese, má praktická omezení s ohledem na 

rychlost, při níž může být dotčený obsah opět dostupný; vyzývá tedy hospodářské 

subjekty působící v tomto odvětví, aby se zamyslely nad tím, jak v dlouhodobém 

horizontu zvýšit účinnost systému pro hlášení a odstraňování obsahu; 

14. poznamenává, že v členských státech, ve kterých zákon umožňuje blokování 

internetových stránek dovolujících porušování práv duševního vlastnictví na základě 

rozhodnutí soudu, má toto opatření z dlouhodobého hlediska praktická omezení; 

15. poznamenává, že jsou-li práva duševního vlastnictví porušována ze strany veřejnosti, děje 

se tak často proto, že najít požadovaný obsah, který by byl dostupný legálně, je těžké nebo 

nemožné; žádá tedy, aby byla vytvořena široká a uživatelsky příznivá legální nabídka 

a aby s ní byla veřejnost seznámena; 

16. zdůrazňuje nezbytnost komplexnějšího přístupu se zaměřením na uspokojování 

spotřebitelské poptávky cestou zvyšování dostupnosti a spotřeby inovativní a cenově 

přijatelné legální nabídky založené na obchodních modelech uzpůsobených prostředí 

internetu, které umožní odstranit překážky, jež brání vytvoření skutečně evropského 

jednotného digitálního trhu, a který udrží rovnováhu mezi právy spotřebitelů a ochranou 

inovátorů a tvůrců; 

17. zdůrazňuje, že v zájmu inovací, kreativity a konkurenceschopnosti je zásadní dosáhnout 
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smysluplného prosazování práv duševního vlastnictví prostřednictvím zcela 

transparentního, komplexního, vyváženého a flexibilního systému, který dokáže rychle 

reagovat na měnící se výzvy, jimž čelí znalostní ekonomika EU v digitální éře; 

 

18. bere na vědomí nezbytnost stabilního a harmonizovaného rámce k prosazování práv 

duševního vlastnictví a připomíná, že stávající právní rámec není překážkou pro rozvoj 

systémů poskytování licencí pro více území; vybízí za tímto účelem Komisi, aby vzala na 

vědomí jednotný evropský patent a stávající revizi nařízení o ochranné známce a rovněž 

velkou roztříštěnost kulturních a tvůrčích trhů podél kulturních a jazykových hranic; 

19. zdůrazňuje, že všichni aktéři zapojení do distribučního řetězce by měli spolupracovat na 

vypracování informačních kampaní, jež by spotřebitelům umožnily přístup k informacím 

o jejich právech a povinnostech a současně by jim umožnily jednoduchý přístup 

k tvůrčímu obsahu a jeho využívání; 

 

20. opakuje, že je zapotřebí moderní a uživatelsky příznivý rámec autorského práva 

podporující hospodářskou soutěž, který by rovněž podporoval kreativitu a inovace tím, že 

by vynálezcům a tvůrcům zaručoval bezpečné, dostačující a chráněné prostředí; 

21. domnívá se, že uplatňování účinných opatření proti veškerým formám porušování práv 

duševního vlastnictví, které by zohledňovalo dnešní digitální svět a různé prostředky 

distribuce a práva držitelů a současně zajišťovalo rovnováhu mezi veškerými příslušnými 

zájmy a právy spotřebitelů a které by jim umožňovalo snadný přístup k co nejbohatšímu 

výběru legálního obsahu, pouze přispěje k hospodářskému rozvoji a růstu, ale 

i k zaměstnanosti a vytváření blahobytu; 

22. zdůrazňuje zejména skutečnost, že k dosažení smysluplného vymáhání práv duševního 

vlastnictví je třeba, aby úplné informace jasně specifikovaly také příslušný druh práv 

duševního vlastnictví (např. patent, ochranná známka, autorské právo), totožnost vlastníků 

a případně platnost těchto práv; 

23. zdůrazňuje, že mají-li se v Unii podněcovat inovace a konkurenceschopnost odvětví 

založených na znalostech takovým způsobem, který je slučitelný s právy duševního 

vlastnictví, je nezbytné podporovat otevřený výzkum a sdílení poznatků, které jsou také 

označovány jako klíčové prvky strategií Globální Evropa a Evropa 2020; 

24. zdůrazňuje nezbytnost přesných systémů detekce, které by vedly k okamžitému ukončení 

činností porušujících práva duševního vlastnictví v komerčním měřítku; 

25. zdůrazňuje, že příjmy plynoucí z prosazování práv duševního vlastnictví představují 

důležitý zdroj vnějšího financování výzkumných projektů, a tím hnací sílu pro inovace, 

rozvoj a spolupráci mezi univerzitami a podniky; 

26. zdůrazňuje, že v zájmu boje proti porušování práv duševního vlastnictví jsou důležité 

dohody založené na odvětvovém přístupu a příručky osvědčených postupů; vyzývá 

hospodářské subjekty působící v tomto odvětví, aby si vyměňovaly informace 

o platformách umožňujících přístup k obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví, 

a aby přijaly jednotná přiměřená opatření ke snížení příjmů z takových obsahů či 

platforem; poznamenává, že mezi taková opatření by nemělo patřit blokování 
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internetových stránek, které nebylo nařízeno soudem; 

27. trvá na tom, aby byla přijata opatření k nápravě platforem, na něž měla nepříznivý 

finanční dopad opatření proti porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku, 

jež na základě výměny informací přijaly hospodářské subjekty působící v tomto odvětví; 

28. poznamenává, že některé platformy na ukládání či výměnu dat („cyberlocker“) platí svým 

uživatelům na základě počtu zaregistrovaných stažených souborů, což představuje formu 

nabádání k šíření obsahu porušujícího práva duševního vlastnictví; vyzývá proto členské 

státy, aby přijaly vhodná opatření, jež by takovým praktikám zabránila; 

29. zdůrazňuje, že tyto platformy představují jedno z hlavních center porušování práv 

duševního vlastnictví, z něhož jim nepřímo plyne příjem prostřednictvím reklamy nebo 

předplatného; 

30. zdůrazňuje, že výrobky porušující práva duševního vlastnictví jsou nejen přímou příčinou 

ztráty příjmů legitimních podniků, ale také nepřímou příčinou ztrát pracovních míst, 

poškození jejich dobré pověsti a vyšších nákladů na vymáhání, přičemž tyto výrobky jsou 

často spojeny s trestnou činností a představují potenciální zdravotní a bezpečnostní rizika; 

31. vybízí Komisi, aby v případě, kdy bude zjišťovat, zda je nezbytné, aby právní předpisy 

upravující vymáhání práv duševního vlastnictví byly přizpůsobeny digitálnímu věku, 

zajistila spravedlivou rovnováhu mezi veškerými klíčovými aktéry v dodavatelském 

řetězci a plně přitom dodržovala Listinu základních práv Evropské unie, konkrétně 

ochranu osobních údajů a respektování soukromého života, právo vlastnit majetek a právo 

na přístup ke spravedlnosti; 

32. připomíná, že v rámci postupu konzultace o občanskoprávním prosazování práv 

duševního vlastnictví, který v letech 2012–2013 prováděla Komise, bylo identifikováno 

několik dalších závažných skutečností týkajících se prosazování práv duševního 

vlastnictví, které nejsou v akčním plánu zahrnuty, mimo jiné obtížnost rozpoznat 

protiprávně jednající subjekty a údajně protiprávně jednající subjekty, úloha 

zprostředkovatelů pomáhajících v boji proti porušování práv duševního vlastnictví 

a udělování náhrad škod při sporech týkajících se práv duševního vlastnictví; v této 

souvislosti připomíná, že akční plán je pro zajištění prosazování práv duševního 

vlastnictví pouhým odrazovým můstkem; 

33. vyzývá Komisi, aby zvážila veškeré možné způsoby, jak řešit prosazování práv duševního 

vlastnictví, včetně návrhu konkrétnějších legislativních opatření. 

34. zdůrazňuje, že distribuce padělaného a pirátského zboží v posledních letech vzrostla, 

neboť toto zboží velmi snadno koluje na internetu; znovu potvrzuje význam vzdělávací 

kampaně Komise, která by zvýšila informovanost spotřebitelů, zaměstnanců, zákazníků 

a především mladých lidí a vysvětlila jim, jaké hospodářské a sociální škody způsobuje 

porušování práv duševního vlastnictví a poučila je o této skutečnosti; 

35. připomíná, že činnost související s porušováním práv duševního vlastnictví 

v mezinárodním měřítku se prolíná s organizovanou trestnou činností a že za účelem 

ochrany zájmů spotřebitelů a celistvosti dodavatelského řetězce je velmi důležité přijít 
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s koordinovaným řešením na evropské úrovni, posílit audit a současně uplatňovat zásadu 

‚sledování toku peněz‘; 

36. vyzývá Komisi, aby prozkoumala realizovatelnost evropské značky, podle níž by 

veřejnost poznala, které internetové stránky neporušují práva duševního vlastnictví 

v komerčním měřítku. 
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