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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Účelem návrhu Komise je umožnit spotřebitelům, aby si na své cesty po EU mohli s sebou na 

základě „právní fikce“ „vzít“ obsah on-line služeb, k nimž mají v členském státě svého 

bydliště právoplatný přístup.  Poskytovatelé služeb si za účelem splnění povinnosti 

přenositelnosti, kterou návrh zavádí, nemusí kupovat zvláštní licence ani nemusí stávající 

licence znovu sjednávat, ale je třeba, aby provedli náležité úkony spočívající v rozmnožování, 

sdělování veřejnosti, zpřístupňování děl atd. na základě příslušných oprávnění, která již 

obdrželi od nositelů práv pro zemi, v níž má daný účastník bydliště. Přenositelnost je tedy tak, 

jak je definovaná v tomto nařízení, nepopiratelným právem spotřebitele.  

Z pohledu výboru CULT je mimořádně důležité, aby v kontextu on-line služeb poskytujících 

obsah na základě přenositelnosti v celé Unii byla zaručena ochrana a podpora evropské 

kulturní a jazykové rozmanitosti a evropských děl. Navrhovatelka považuje nicméně za nutné 

objasnit, že přenositelnost neznamená přeshraniční přístup, neboť ten není předmětem tohoto 

nařízení. Přeshraniční přenositelnost neoslabí ani nezruší zásadu teritoriality, neboť tato 

zásada a hodnota vytvářená díky výhradním právům představují pro tvůrčí a kulturní odvětví 

prvky, jež jsou důležité pro zachování jejich konkurenceschopnosti a zajištění udržitelnosti 

jejich financování, zejména v oblasti audiovizuální tvorby. Vysoká míra ochrany poskytovaná 

podle právních předpisů Unie autorskému právu a právům s ním souvisejícím je pobídkou 

k tvorbě obsahů a základem evropské kulturní rozmanitosti.  

Oblast působnosti 
  

Navrhovatelka souhlasí s názorem Komise, že navrhované nařízení by se mělo vztahovat na 

on-line služby poskytující obsah, které na základě smlouvy zajišťují svým účastníkům přístup 

ke službám jakýmikoli prostředky včetně streamingu, stahování nebo jakékoli jiné techniky 

umožňující využívání dotčeného obsahu.  

Navrhovatelka se domnívá, že původní návrh Komise by měl být kvůli objasnění pozměněn 

tak, aby se vyloučilo, že by systém pouhého nalogování nebo úhrada povinného poplatku, 

např. poplatku za vysílání, představovaly podle tohoto nařízení smlouvu. 

Navrhovatelka se zcela ztotožňuje s pojetím Komise, podle něhož by do působnosti nařízení 

měly spadat jak on-line služby poskytující obsah, které jsou poskytovány za úplatu, tak i on-

line služby, které jsou poskytovány bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují členský stát 

bydliště svých účastníků. Pokud se poskytovatel neplacené služby rozhodl nabízet 

přenositelnost, pak musí v souladu s tímto nařízením zavést systém ověřování členského státu 

bydliště účastníka.  

  

Definice 
  

„Členský stát bydliště“ 

Navrhovatelka se domnívá, že je nutné vypracovat přesnější definici „členského státu 

bydliště“ jednak proto, aby se zabránilo právní nejistotě, a dále proto, aby poskytovatelé 

služeb byli schopni uplatňovat nařízení z provozního hlediska. V právních předpisech EU 

není jasně definována koncepce obvyklého bydliště. V sekundárním právu a v judikatuře EU 

se vyskytují rozdílné definice tohoto pojmu. Navrhovatelka pro účely tohoto stanoviska 

navrhuje řídit se definicí, kterou Evropský soudní dvůr použil ve věci C-452/93-P Petro 

Magdalena Fernández proti Komisi Evropských společenství, a již EU nyní používá 
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v předpisech a pravidlech pro své vlastní zaměstnance. Tato definice jasně uvádí, jak 

posuzovat členský stát bydliště jednotlivce.  

  

„Dočasná přítomnost“ 

Pokud jde o definici „dočasné přítomnosti“, navrhovatelka zcela podporuje názor Komise, že 

délka pobytu v jiném členském státě než ve státě bydliště by neměla být omezena na určitý 

počet dnů ani týdnů, neboť by to oslabilo hlavní účel nařízení, tj. poskytnout všem 

spotřebitelům možnost cestovat po EU a zachovat si při tom legálně získaný přístup k on-line 

službám poskytujícím obsah. Například student účastnící se programu Erasmus by měl mít 

možnost vzít si svůj legálně získaný obsah on-line služby s sebou na dobu svého pobytu 

v zahraničí. Totéž platí i pro spotřebitele, kteří hodně cestují z pracovních důvodů. Omezení 

počtu dnů by bylo na úkor těchto spotřebitelů. Navrhovatelka dále zcela podporuje názor 

Komise, že by nemělo být povoleno neustálé sledování polohy. Pokud by délka pobytu 

v zahraničí byla omezena na určitý počet dnů, bylo by nutné neustále sledovat IP adresy, 

čemuž by bylo dobré se vyhnout. Navíc pokud bude dobře definován pojem „obvyklé 

bydliště“ a ověřovací opatření budou účinná a přiměřená, pak není důvod omezovat délku 

pobytu na určitý počet dnů, neboť nebezpečí zneužití nebude jistě příliš velké.  

  

Účinná ověřování členského státu bydliště 
  

Navrhovatelka navrhuje, aby s cílem zajistit rychlé a úspěšné provádění nařízení i 

z provozního hlediska byly zavedeny účinné kontroly bydliště, které by ověřovaly obvyklé 

bydliště účastníka ve chvíli, kdy chce účastník službu použít, a později by bydliště ověřovaly 

průběžně. V zájmu zabránění zneužití by toto ověřování nicméně neprobíhalo na základě 

neustálého sledování, avšak na základě vzorkování IP adres.  

  

Za účelem poskytnutí co největší právní jistoty navrhuje navrhovatelka, že požádá Komisi, 

aby prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci a společně s příslušným odvětvím 

vypracovala otevřený seznam prostředků k ověřování bydliště, které by služby mohly použít 

k účinnému ověření obvyklého bydliště účastníka v okamžiku, kdy chce účastník využít 

přeshraničně přenositelných služeb. Tento seznam by zahrnoval například potvrzenou 

instalaci set-top boxu, účet v místní bance, místní seznam voličů, potvrzení o platbě daní 

apod. Na základě konzultací s poskytovateli služeb a nositeli práv může Komise seznam 

obměňovat. Pro účely průběžného ověřování obvyklého bydliště účastníka by mohlo být 

užitečné vzorkování IP adres.  

  

Na základě návrhu Komise navrhuje i navrhovatelka, aby za ověřování členského státu 

bydliště účastníka nesli odpovědnost poskytovatelé služeb. V zájmu posílení postavení 

nositelů práv dojde dále k tomu, že nositelé práv budou moci odejmout práva udělená 

poskytovateli služeb na základě licence, pokud tento poskytovatel nebude schopen na 

vyžádání prokázat, že v souladu s tímto nařízením ověřuje bydliště účastníka.  

  

Datum použitelnosti 
  

Nositelé práv a poskytovatelé služeb budou mít stále pravděpodobně možnost projednávat 

s Komisí opatření k ověřování bydliště a vyměňovat si s ní osvědčené postupy z této oblasti. 

Tato jednání budou zřejmě trvat déle než 6 měsíců. Navrhovatelka by nicméně chtěla vyzvat 

nositele práv, poskytovatele služeb a Komisi, aby seznam účinných prostředků k ověřování 

bydliště vypracovali co nejdříve, aby tak toto nařízení mohlo vstoupit v platnost nejpozději 12 
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měsíců po svém zveřejnění. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je 

tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v 

němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb 

služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby 

spotřebitelé mohli využívat on-line služby 

poskytující obsah, které umožňují přístup k 

obsahu, jako je hudba, hry, filmy nebo 

sportovní události, nejen v členském státě 

bydliště, ale i tehdy, když jsou dočasně 

přítomni v jiných členských státech Unie. 

Proto by měly být odstraněny překážky, 

které brání přeshraničnímu přístupu k 

takovýmto on-line službám poskytujícím 

obsah a jejich využívání. 

(1) Vzhledem k tomu, že vnitřní trh je 

tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v 

němž je zajištěn mimo jiné volný pohyb 

služeb a osob, je nezbytné zajistit, aby 

spotřebitelé mohli využívat on-line služby 

poskytující obsah, které umožňují legální 

přístup k obsahu, jako je hudba, hry, filmy 

nebo sportovní události, nejen v členském 

státě bydliště, ale i tehdy, když jsou 

dočasně přítomni v jiných členských 

státech Unie. Proto by měly být odstraněny 

překážky, které brání dočasnému 

přeshraničnímu přístupu k legálně 

získaným on-line službám poskytujícím 

obsah a jejich využívání. 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Technologický rozvoj, který vede k 

rozšíření přenosných zařízení, jako jsou 

tablety a inteligentní telefony, stále více 

usnadňuje využívání on-line služeb 

poskytujících obsah, neboť k nim 

poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde 

se spotřebitel nachází. Rychle roste 

poptávka spotřebitelů po přístupu k obsahu 

a k inovativním on-line službám, a to nejen 

v jejich domovské zemi, ale i když jsou 

(2) Technologický rozvoj, který vede k 

rozšíření přenosných zařízení, jako jsou 

tablety a inteligentní telefony, stále více 

usnadňuje využívání on-line služeb 

poskytujících obsah, neboť k nim 

poskytuje přístup bez ohledu na místo, kde 

se spotřebitel nachází. Roste poptávka 

spotřebitelů po přístupu k obsahu a k 

inovativním on-line službám, a to nejen v 

členském státě bydliště, ale i když jsou 
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dočasně přítomni v jiném členském státě 

Unie. 

dočasně přítomni v jiném členském státě 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Pokud jde o on-line služby 

poskytující obsah, které jsou na základě 

přenositelnosti zajišťovány v celé Unii, je 

mimořádně důležité zaručit ochranu a 

podporu evropské kulturní a jazykové 

rozmanitosti a evropských děl. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2b) Vysoká míra ochrany poskytovaná 

podle právních předpisů Unie autorskému 

právu a právům s ním souvisejícím 

představuje pobídku k tvorbě obsahů a je 

základem evropské kulturní rozmanitosti. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 

smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 

poskytování on-line služeb poskytujících 

obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě Unie, však 

často nemají přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah, na jejichž využívání 

získali právo ve své domovské zemi, a 

(3) Spotřebitelé stále častěji uzavírají 

smluvní ujednání s poskytovateli služeb o 

poskytování on-line služeb poskytujících 

obsah. Spotřebitelé, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě Unie, však 

často nemají přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah, na jejichž využívání 

legálně získali právo v členském státě 
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nemohou je využívat. bydliště, a nemohou je využívat. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Existuje celá řada překážek, které 

brání poskytování těchto služeb 

spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 

členském státě. Některé on-line služby 

zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo 

filmy, které jsou chráněny autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími v 

souladu s právními předpisy Unie. 

Překážky přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah vyplývají 

zejména ze skutečnosti, že licence k 

právům na přenos obsahu chráněného 

autorským právem a/nebo právy s ním 

souvisejícími, jako jsou například 

audiovizuální díla, jsou často udělovány 

na územním základě, a rovněž ze 

skutečnosti, že poskytovatelé on-line 

služeb se mohou rozhodnout, že budou 

poskytovat své služby pouze na určitých 

trzích. 

(4) Existuje celá řada překážek, které 

brání poskytování těchto služeb 

spotřebitelům dočasně přítomným v jiném 

členském státě. Některé on-line služby 

zahrnují obsah, jako je hudba, hry nebo 

filmy, které jsou chráněny autorským 

právem a/nebo právy s ním souvisejícími v 

souladu s právními předpisy Unie. 

Překážky přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah vyplývají 

zejména ze skutečnosti, že licence k 

právům na přenos obsahu chráněného 

autorským právem a/nebo právy s ním 

souvisejícími, jako jsou například 

audiovizuální díla, nejsou vždy udělovány 

pro více území nebo jsou již v rámci 

daného území prodány jako výhradní 

licence, a rovněž ze skutečnosti, že 

poskytovatelé on-line služeb se mohou 

rozhodnout, že budou poskytovat své 

služby pouze na určitých trzích. Tyto 

postupy hrají významnou roli při 

financování evropského kulturního 

obsahu a reagují na potřeby evropských 

trhů. Ačkoliv takové postupy by neměly 

bránit spotřebitelům, kteří jsou dočasně 

přítomni v jiném členském státě, v 

legitimním přístupu a využívání on-line 

služeb poskytujících obsah, systém 

udělování licencí na územním základě je 

pro zachování bohaté evropské kulturní 

rozmanitosti i nadále zásadní. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Soudní dvůr navíc rozhodl ve 

spojených věcech C-403/08 a C-429/08, 

Football Association Premier League Ltd a 

další, EU:C:2011:631, že některá omezení 

poskytování služeb nelze odůvodnit s 

ohledem na cíl chránit práva duševního 

vlastnictví. 

(11) Soudní dvůr navíc rozhodl ve 

spojených věcech C-403/08 a C-429/08, 

Football Association Premier League Ltd a 

další, EU:C:2011:631, že omezení 

poskytování služeb, která spočívají v 

zákazu používání zahraničních 

dekódovacích zařízení v kontextu 

zašifrovaného satelitního vysílání živě 

přenášených sportovních událostí, nelze 

odůvodnit s ohledem na cíl chránit práva 

duševního vlastnictví. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 

upravit právní rámec tak, aby udělování 

licencí k právům již nebylo překážkou 

přeshraniční přenositelnosti on-line služeb 

poskytujících obsah v rámci Unie a aby 

bylo možné přeshraniční přenositelnost 

zajistit. 

(12) Cílem tohoto nařízení je proto 

upravit právní rámec tak, aby stanovením 

jasně interpretovatelné právní fikce 

zajišťoval jednotný přístup k poskytování 

on-line služeb poskytujících obsah, a 

umožnil tak přeshraniční přenositelnost 

on-line služeb poskytujících obsah 

spotřebitelům, kteří legálně zakoupili 

obsah a jsou dočasně přítomni v jiném 

členském státě než v členském státě svého 

bydliště, a aby s ohledem na odvětví 

audiovizuální tvorby nebyla oslabena ani 

zrušena zásada teritoriality, neboť to by 

vedlo k nepřiměřeným ztrátám na úkor 

nositelů práv a ke značnému narušení 

trhu s audiovizuálním obsahem. Toto 

nařízení si neklade za cíl změnit stávající 

systém udělování licencí na územním 

základě a nemělo by na něj mít dopad, 

neboť tento systém má klíčový význam pro 

financování, výrobu a distribuci 

evropských audiovizuálních děl. 
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Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Přenositelnost by měla v každém 

případě být odlišena od pojmu 

přeshraničního přístupu, který nespadá do 

oblasti působnosti tohoto nařízení. 

Posílení přenositelnosti legálně 

dostupných a legálně získaných služeb 

poskytujících obsah by mohlo být 

významným krokem k ukončení 

bezdůvodného zeměpisného blokování. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13)  Toto nařízení by se proto mělo 

použít na on-line služby poskytující obsah, 

které poskytovatel služeb poté, co získal 

příslušná práva od nositelů práv na daném 

území, poskytuje na základě smlouvy svým 

účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 

včetně streamingu, stahování nebo jakékoli 

jiné techniky umožňující využívání 

dotčeného obsahu. Pro účely tohoto 

nařízení by se za smlouvu o poskytování 

on-line služeb poskytujících obsah neměla 

považovat registrace k odběru upozornění 

na obsah ani pouhé přijetí souborů HTML 

cookie. 

(13) Toto nařízení by se proto mělo 

použít na on-line služby poskytující obsah, 

které poskytovatel služeb poté, co získal 

příslušná práva od nositelů práv na daném 

území, poskytuje na základě smlouvy svým 

účastníkům, a to jakýmikoli prostředky 

včetně streamingu, stahování nebo jakékoli 

jiné techniky umožňující využívání 

dotčeného obsahu. Pro účely tohoto 

nařízení by se za smlouvu o poskytování 

on-line služeb poskytujících obsah neměly 

považovat registrace k odběru upozornění 

na obsah, pouhé přijetí souborů HTML 

cookie, systém pouhého nalogování, jako 

jsou systémy určené především k 

doporučení programu nebo 

individualizované reklamní služby, 

úhrady univerzálního povinného 

poplatku, jako je poplatek za vysílání, ani 

výměna či předávání dat. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

pouze na on-line služby poskytující obsah, 

k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 

a využívat je v členském státě, v němž mají 

obvyklé bydliště, aniž by byli omezeni na 

konkrétní místo, protože není vhodné 

vyžadovat, aby poskytovatelé služeb, kteří 

neposkytují přenositelné služby ve své 

domovské zemi, tak činili přeshraničně. 

(15) Toto nařízení by se mělo vztahovat 

pouze na on-line služby poskytující obsah, 

k nimž mohou účastníci účinně přistupovat 

a využívat je v členském státě bydliště, v 

němž mají obvyklé bydliště, aniž by byli v 

tomto členském státě omezeni na konkrétní 

místo, protože není vhodné vyžadovat, aby 

poskytovatelé služeb, kteří neposkytují 

přenositelné služby v členském státě 

bydliště účastníka, tak činili přeshraničně.  

 

 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadají rovněž on-line služby 

poskytující obsah, které jsou poskytovány 

bezúplatně, pokud poskytovatelé ověřují 

členský stát bydliště svých účastníků. On-

line služby poskytující obsah, které jsou 

poskytovány bezúplatně a jejichž 

poskytovatelé neověřují členský stát 

bydliště svých účastníků, by měly být 

mimo oblast působnosti tohoto nařízení, 

neboť jejich zahrnutí by vyžadovalo 

zásadní změnu způsobu poskytování těchto 

služeb a znamenalo by nepřiměřené 

náklady. Při ověřování členského státu 

bydliště účastníka by se měly používat 

informace, jako jsou například úhrada 

licenčního poplatku za jiné služby 

poskytované v členském státě bydliště, 

existence smlouvy o připojení k internetu 

nebo o telefonní přípojce, IP adresa či 

jiné způsoby ověřování totožnosti, pokud 

(17) Do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadají rovněž on-line služby 

poskytující obsah, které jsou poskytovány 

bezúplatně, pokud poskytovatelé již zavedli 

systém, jenž ověřuje členský stát bydliště 

jejich účastníků se stejnou jistotou jako 

služby, které jsou poskytovány za úplatu. 

On-line služby poskytující obsah, které 

jsou poskytovány bezúplatně, a jejichž 

poskytovatelé nezavedli systém ověřování, 

si mohou svobodně zvolit, zda umožní 

účastníkům přístup a využívání v souladu 

s tímto nařízením. On-line služby 

poskytující obsah, které jsou poskytovány 

bezúplatně a jejichž poskytovatelé ještě 

nezavedli systém, který ověřuje členský 

stát bydliště účastníků se stejnou jistotou 

jako služby, které jsou poskytovány za 

úplatu, by měly být mimo oblast 

působnosti tohoto nařízení, neboť jejich 

povinné zahrnutí by vyžadovalo zásadní 
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poskytovateli dávají přiměřené vodítko k 

určení členského státu bydliště jeho 

účastníků. 

změnu způsobu poskytování těchto služeb 

a znamenalo by nepřiměřené náklady. 

Vzhledem k tomu, že on-line služby 

poskytující obsah, které jsou poskytovány 

bezúplatně, jsou nicméně důležitými 

subjekty na trhu, mělo by jim být i nadále 

umožněno nabízet účastníkům 

přeshraniční přenositelnost, pokud vlastní 

prostředky, které umožní ověřování 

členského státu bydliště jejich účastníků se 

stejnou jistotou, jako je tomu u služeb, 

které jsou poskytovány za úplatu. Pokud si 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, 

budou přát tuto možnost využít, měli by 

být povinni dodržovat ustanovení tohoto 

nařízení stejně, jako poskytovatelé on-line 

služeb poskytujících obsah za úplatu. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) K zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících 

obsah je nezbytné vyžadovat, aby 

poskytovatelé on-line služeb umožnili 

svým účastníkům využívat dotčenou 

službu v členském státě, v němž jsou 

dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou 

přístup ke stejnému obsahu na stejných 

typech a stejném počtu zařízení, pro stejný 

počet uživatelů a se stejným rozsahem 

funkcí, jako nabízejí v jejich členském 

státě bydliště. Tento závazek je povinný, a 

proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit 

se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli 

kroky poskytovatele služby, které by 

účastníkovi bránily v přístupu ke službě 

nebo v jejím využívání po dobu dočasné 

přítomnosti v určitém členském státě, 

například omezení funkcí služby nebo 

kvality jejího poskytování, by se rovnaly 

obcházení povinnosti umožnit přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 

(18) K zajištění přeshraniční 

přenositelnosti on-line služeb poskytujících 

obsah je nezbytné vyžadovat, aby 

poskytovatelé on-line služeb umožnili 

svým účastníkům využívat dotčenou 

službu v členském státě, v němž jsou 

dočasně přítomni, tím, že jim poskytnou 

přístup ke stejnému obsahu na stejných 

typech a stejném počtu zařízení, pro stejný 

počet uživatelů a se stejným rozsahem 

funkcí, jako nabízejí v jejich členském 

státě bydliště. Tento závazek je povinný, a 

proto jej strany nemohou vyloučit, odchýlit 

se od něj či měnit jeho účinky. Jakékoli 

kroky poskytovatele služby, které by 

účastníkovi bránily v přístupu ke službě 

nebo v jejím využívání po dobu dočasné 

přítomnosti v určitém členském státě a 

které by neznamenaly porušení tohoto 

nařízení, například omezení funkcí služby 

nebo kvality jejího poskytování, by se 

rovnaly obcházení povinnosti umožnit 
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obsah, a proto by byly v rozporu s tímto 

nařízením. 

přeshraniční přenositelnost on-line služeb 

poskytujících obsah, a proto by byly v 

rozporu s tímto nařízením. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Nesplnění povinnosti nabízet 

přeshraniční přenositelnost pro jistá 

nepřenositelná zařízení může být za velmi 

omezených podmínek dovoleno, pokud by 

zajištění přístupu účastníků znamenalo, že 

by poskytovatel on-line služeb musel 

vstoupit do zvláštního smluvního vztahu s 

třetí stranou výrobce zařízení nebo 

správce platformy, protože to by mohlo být 

technicky neproveditelné nebo náročné z 

právního hlediska. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Aby bylo zaručeno, že 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah splní povinnost zajistit přeshraniční 

přenositelnost svých služeb, aniž by 

získávali příslušná práva v jiném 

členském státě, je nezbytné stanovit, že tito 

poskytovatelé služeb, kteří legálně 

poskytují přenositelné on-line služby 

poskytující obsah v členském státě bydliště 

svých účastníků, jsou vždy oprávněni 

poskytovat dotčené služby těmto 

účastníkům po dobu jejich dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě. Toho 

by se mělo dosáhnout stanovením, že se 

má za to, že k poskytování takové on-line 

služby poskytující obsah, přístupu k ní a 

jejímu využívání dochází v členském státě 

(20) Aby bylo zaručeno, že 

poskytovatelé on-line služeb poskytujících 

obsah splní povinnost zajistit přeshraniční 

přenositelnost svých služeb, aniž by 

porušovali územní exkluzivitu, je nezbytné 

stanovit, že tito poskytovatelé služeb, kteří 

legálně poskytují přenositelné on-line 

služby poskytující obsah v členském státě 

bydliště svých účastníků, jsou vždy 

oprávněni poskytovat dotčené služby těmto 

účastníkům po dobu jejich dočasné 

přítomnosti v jiném členském státě. Toho 

by se mělo dosáhnout stanovením, že se 

má za to, že k poskytování takové on-line 

služby poskytující obsah, přístupu k ní a 

jejímu využívání dochází v členském státě 

bydliště účastníka. Taková právní fikce by 
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bydliště účastníka. neměla poskytovateli bránit nabídnout 

účastníkovi dočasně přítomnému v jiném 

členském státě on-line obsah, který 

poskytovatel legálně poskytuje v daném 

členském státě. Navíc by to nemělo být 

interpretováno jako omezování 

poskytovatelů služeb, pokud jde o nabízení 

jejich služeb účastníkům trvale usazeným 

v jiném členském státě, pokud byly 

potřebné licence získány v souladu se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2001/29/ES a směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2014/26/EU1a a pokud 

má povolení nositelů práv k využívání 

jejich obsahu.  

 ______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o 

kolektivní správě autorského práva a práv 

s ním souvisejících a udělování licencí pro 

více území k právům k užití hudebních děl 

online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 284, 

20. 3. 2014, s. 72). 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o vydávání licencí k 

autorskému právu a právům s ním 

souvisejícím, znamená to, že u příslušných 

úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti 

a zpřístupňování děl a jiných předmětů 

ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo 

zužitkování databází chráněných 

zvláštními právy, k nimž dochází, když je 

služba poskytována účastníkům v době, 

kdy jsou dočasně přítomni v jiném 

členském státě než v členském státě 

bydliště, se má za to, že k nim dochází v 

členském státě bydliště účastníka. Mělo by 

se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb 

provádějí tyto úkony na základě 

příslušných oprávnění od dotčených 

(21) Pokud jde o vydávání licencí k 

autorskému právu a právům s ním 

souvisejícím, znamená to, že u příslušných 

úkonů rozmnožování, sdělování veřejnosti 

a zpřístupňování děl a jiných předmětů 

ochrany, jakož i u úkonů vytěžování nebo 

zužitkování databází chráněných 

zvláštními právy, k nimž dochází, když je 

služba poskytována účastníkům v době, 

kdy jsou dočasně přítomni v jiném 

členském státě než v členském státě 

bydliště, se má za to, že k nim dochází v 

členském státě bydliště účastníka. Mělo by 

se tedy mít za to, že poskytovatelé služeb 

provádějí tyto úkony na základě 

příslušných oprávnění od dotčených 
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nositelů práv pro členský stát bydliště 

těchto účastníků. Ve všech případech, kdy 

mohou poskytovatelé služeb provádět 

úkony sdělování veřejnosti nebo 

rozmnožování v členském státě účastníka 

na základě oprávnění od dotčených 

nositelů práv, by účastník, který je dočasně 

přítomen v jiném členském státě než v 

členském státě bydliště, měl mít možnost 

přistupovat k této službě a využívat ji a v 

případě potřeby provádět veškeré příslušné 

úkony rozmnožování, jako je například 

stahování, na které by měl nárok v 

členském státě bydliště. Poskytování on-

line služby poskytující obsah 

poskytovatelem služby účastníkovi 

dočasně přítomnému v jiném členském 

státě než v členském státě bydliště a 

využívání této služby takovým účastníkem 

v souladu s tímto nařízením by nemělo 

představovat porušení autorského práva a 

práv s ním souvisejících ani žádných 

jiných práv významných pro užití obsahu v 

rámci této služby. 

nositelů práv pro členský stát bydliště 

těchto účastníků. Ve všech případech, kdy 

mohou poskytovatelé služeb provádět 

úkony sdělování veřejnosti nebo 

rozmnožování v členském státě účastníka 

na základě oprávnění od dotčených 

nositelů práv, by účastník, který je dočasně 

přítomen v jiném členském státě než v 

členském státě bydliště, měl mít možnost 

přistupovat k této službě a využívat ji a v 

případě potřeby provádět veškeré příslušné 

úkony rozmnožování, jako je například 

stahování, na které by měl nárok v 

členském státě bydliště. Pokud členský stát 

bydliště účastníka byl účinně ověřen v 

souladu s tímto nařízením, nemělo by 

poskytování on-line služby poskytující 

obsah poskytovatelem služby účastníkovi 

dočasně přítomnému v jiném členském 

státě než v členském státě bydliště a 

využívání této služby takovým účastníkem 

v souladu s tímto nařízením představovat 

porušení autorského práva a práv s ním 

souvisejících ani žádných jiných práv 

významných pro užití obsahu v rámci této 

služby. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) V zájmu ochrany kulturní a 

jazykové rozmanitosti, výroby, uvádění na 

trh a distribuce tvůrčího obsahu napříč 

Unií, zejména s ohledem na odvětví 

audiovizuální tvorby a na práva autorů a 

tvůrců, kteří jsou chráněni autorským 

právem, by toto nařízení mělo být 

omezeno na přeshraniční přenositelnost 

legálně získaného obsahu a nemělo by se 

tedy v žádném případě vztahovat také na 

přeshraniční přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah v členských státech, v 

nichž poskytovatel on-line služeb 

poskytujících obsah nemá na využívání 
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takového obsahu povolení od autorů a 

nositelů práv. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21b) Poskytovatelé a nositelé práv 

týkajících se poskytování on-line služeb 

poskytujících obsah by neměli mít 

možnost obcházet uplatňování tohoto 

nařízení prostřednictvím výběru práva 

třetí země jako práva, kterým se budou 

řídit smlouvy uzavírané mezi nimi nebo 

smlouvy uzavírané mezi poskytovateli a 

účastníky. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (22a) Pokud účastník neposkytne 

nezbytné informace a poskytovatel 

nemůže ověřit členský stát bydliště, jak je 

požadováno tímto nařízením, poskytovatel 

takovému účastníkovi v souladu s tímto 

nařízením neposkytne přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 

obsah. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Poskytovatelé služeb by měli 

zajistit, že jejich účastníci jsou řádně 

informováni o podmínkách využívání 

(23) Poskytovatelé služeb by měli 

zajistit, že jejich účastníci jsou řádně 

informováni o podmínkách využívání 
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služeb poskytujících obsah v jiných 

členských státech, než je členský stát 

bydliště účastníků. Toto nařízení umožňuje 

nositelům práv požadovat, aby 

poskytovatel služeb využíval účinných 

prostředků s cílem ověřit, že dotčená on-

line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s tímto nařízením. 

Je však nezbytné zajistit, aby tyto 

požadované prostředky byly přiměřené a 

nepřesahovaly rámec toho, co je nezbytné 

k dosažení tohoto cíle. Příklady 

nezbytných technických a organizačních 

opatření mohou zahrnovat vzorkování IP 

adresy namísto neustálého sledování 

polohy, poskytování transparentních 

informací jednotlivcům o používaných 

metodách ověřování a o jeho účelu a 

vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem 

k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na 

místě, ale na tom, v kterém členském státě 

účastník ke službě přistupuje, neměly by 

být za tímto účelem shromažďovány ani 

zpracovávány přesné lokalizační údaje. 

Obdobně platí, že když je ověření 

účastníka dostačující k poskytnutí 

poskytované služby, neměla by být 

požadována jeho identifikace. 

služeb poskytujících obsah v jiných 

členských státech, než je členský stát 

bydliště účastníků. Toto nařízení ukládá 

poskytovateli služeb smluvní povinnost 

využívat účinných prostředků s cílem 

ověřit, že dotčená on-line služba 

poskytující obsah je poskytována v souladu 

s tímto nařízením. Seznam prostředků k 

ověřování stanovený v tomto nařízení si 

klade za cíl poskytnout právní jistotu 

ohledně prostředků k ověřování, které 

mají používat poskytovatelé služeb, a 

současně zajistit dostatečné a flexibilní 

prostředky, s jejichž pomocí mohou 

poskytovatelé služeb ověřovat a 

kontrolovat přístup účastníka a jeho 

členský stát bydliště. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Nositelé práv mohou odejmout 

práva udělená poskytovateli služeb na 

základě licence, pokud poskytovatel není 

schopen prokázat, že v souladu s tímto 

nařízením účinně ověřuje členský stát 

bydliště účastníka. Je však nezbytné 

zajistit, aby požadované prostředky k 

ověřování a kontroly byly účinné, 

přizpůsobené povaze on-line služeb 

poskytujících obsah a současně byly 

přiměřené a nepřesahovaly rámec toho, 

co je nezbytné k dosažení tohoto cíle. V 
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každém případě by měly být zohledněny 

konkrétní prostředky k ověřování v daném 

členském státě a pro jednotlivé druhy on-

line služeb poskytujících obsah. V zájmu 

zajištění právní jistoty by poskytovatelé 

služeb měly uplatňovat alespoň dva 

prostředky k ověřování stanovené tímto 

nařízením, na nichž se dohodnou nositelé 

práv a poskytovatelé služeb. Příklady 

nezbytných technických a organizačních 

opatření mohou zahrnovat vzorkování IP 

adresy namísto neustálého sledování 

polohy, poskytování transparentních 

informací jednotlivcům o používaných 

metodách ověřování a o jeho účelu a 

vhodná bezpečnostní opatření. Vzhledem 

k tomu, že pro účely ověřování nezáleží na 

konkrétní poloze nebo zemi, ale na tom, 

zda jednotlivec využívá přístup ke službě v 

členském státě svého bydliště, nad rámec 

počátečního ověření bydliště by za tímto 

účelem neměly být shromažďovány ani 

zpracovávány přesné lokalizační údaje. 

Obdobně platí, že když je ověření 

účastníka dostačující k poskytování 

služby, neměla by být požadována jeho 

identifikace. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23b) S cílem umožnit přeshraniční 

přenositelnost on-line služeb poskytujících 

obsah by měla být na Komisi přenesena 

pravomoc přijímat akty v souladu s 

článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, a to pokud jde o změny v 

seznamu prostředků k ověřování 

členského státu bydliště účastníka, který 

je připravován a sestavován na základě 

konzultací s daným odvětvím, včetně 

malých nositelů práv. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
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to i na odborné úrovni, v souladu se 

zásadami stanovenými v 

interinstitucionální dohodě o zdokonalení 

tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

2016. V zájmu zajištění rovné účasti na 

vypracovávání aktů v přenesené 

pravomoci obdrží Evropský parlament a 

Rada veškeré dokumenty současně s 

odborníky z členských států a jejich 

odborníci mají systematicky přístup na 

setkání expertních skupin Komise, jež se 

věnují přípravě aktů v přenesené 

pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Proto by mělo být vykládáno a 

uplatňováno v souladu s těmito právy a 

zásadami, zejména s právem na 

respektování soukromého a rodinného 

života, s právem na ochranu osobních 

údajů, se svobodou projevu a svobodou 

podnikání. Při veškerém zpracování 

osobních údajů podle tohoto nařízení by 

měla být respektována základní práva, 

včetně práva na respektování soukromého 

a rodinného života a práva na ochranu 

osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny 

základních práv Evropské unie, a toto 

zpracování musí probíhat v souladu se 

směrnicemi 95/46/ES27 a 2002/58/ES28. 

Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, 

aby každé zpracování osobních údajů podle 

tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené 

z hlediska dosažení příslušného cíle. 

(24) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady zakotvené v 

Listině základních práv Evropské unie. 

Proto by mělo být vykládáno a 

uplatňováno v souladu s těmito právy a 

zásadami, zejména s právem na 

respektování soukromého a rodinného 

života, s právem na ochranu osobních 

údajů, s právem na vlastnictví, včetně 

práva na duševní vlastnictví, se svobodou 

projevu a svobodou podnikání. Při 

veškerém zpracování osobních údajů podle 

tohoto nařízení by měla být respektována 

základní práva, včetně práva na 

respektování soukromého a rodinného 

života a práva na ochranu osobních údajů 

podle článků 7 a 8 Listiny základních práv 

Evropské unie, a toto zpracování musí 

probíhat v souladu se směrnicemi 

95/46/ES27 a 2002/58/ES28. Poskytovatelé 

služeb musí zejména zajistit, aby každé 

zpracování osobních údajů podle tohoto 

nařízení bylo nezbytné a přiměřené z 

hlediska dosažení příslušného cíle. 

__________________ __________________ 

27Směrnice Evropského parlamentu a Rady 27 Směrnice Evropského parlamentu a 
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95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31. 

Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů, (Úř. věst. L 281, 

23.11.1995, s. 31). 

28 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 

o zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických 

komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích), Úř. věst. L 

201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 

2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen 

„směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích“. 

28Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 

zpracování osobních údajů a ochraně 

soukromí v odvětví elektronických 

komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích), Úř. věst. L 

201, 31.7.2002, s. 37, ve znění směrnic 

2006/24/ES a 2009/136/ES, dále jen 

„směrnice o soukromí a elektronických 

komunikacích“. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Toto nařízení by mělo respektovat 

závazky, které se na Unii vztahují na 

základě mezinárodních smluv chránících 

autorské právo a práva s ním související, 

včetně Bernské úmluvy o ochraně 

literárních a uměleckých děl, smlouvy 

Světové organizace duševního vlastnictví 

(WIPO) o právu autorském a Smlouvy 

WIPO o výkonech výkonných umělců a 

zvukových záznamech. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Vzhledem k tomu, že toto nařízení 

se tedy bude vztahovat na některé smlouvy 

a práva nabytá před datem jeho 

použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit 

přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto 

(27) Vzhledem k tomu, že toto nařízení 

se tedy bude vztahovat na některé smlouvy 

a práva nabytá před datem jeho 

použitelnosti, je rovněž vhodné stanovit 

přiměřenou dobu mezi datem vstupu tohoto 



 

PE578.729v04-00 20/32 AD\1101213CS.doc 

CS 

nařízení v platnost a datem jeho 

použitelnosti, která by nositelům práv a 

poskytovatelům služeb umožnila provést 

kroky nezbytné k přizpůsobení se nové 

situaci a poskytovatelům služeb umožnila 

upravit podmínky používání jejich služeb. 

nařízení v platnost a datem jeho 

použitelnosti, která by nositelům práv a 

poskytovatelům služeb umožnila provést 

kroky nezbytné k přizpůsobení se nové 

situaci a poskytovatelům služeb umožnila 

upravit podmínky používání jejich služeb. 

Změny týkající se používání on-line služeb 

poskytujících obsah nabízených v 

balíčcích, které kombinují elektronické 

komunikační služby a on-line služby 

poskytující obsah, prováděné výhradně s 

cílem dosáhnout souladu s tímto 

nařízením by neměly vést ke vzniku práva 

účastníků na odstoupení od smluv o 

poskytování takových elektronických 

komunikačních služeb na základě 

vnitrostátních právních předpisů 

provádějících předpisový rámec pro 

elektronické komunikace. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Aby bylo dosaženo cíle, kterým je 

zajištění přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah v Unii, je 

vhodné přijmout nařízení, které je přímo 

použitelné v členských státech. Je to 

nezbytné k zajištění toho, aby pravidla 

přeshraniční přenositelnosti byla jednotně 

uplatňována ve všech členských státech a 

aby vstoupila v platnost pro všechny on-

line služby poskytující obsah ve stejnou 

dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný 

stupeň právní jistoty, který spotřebitelům 

umožní plně využívat výhod přeshraniční 

přenositelnosti v celé Unii. 

(28) Aby bylo dosaženo cíle, kterým je 

zajištění přeshraniční přenositelnosti on-

line služeb poskytujících obsah v Unii, je 

vhodné přijmout nařízení, které je přímo 

použitelné v členských státech. Je to 

nezbytné k zajištění toho, aby pravidla 

přeshraniční přenositelnosti byla jednotně 

uplatňována ve všech členských státech a 

aby vstoupila v platnost pro všechny on-

line služby poskytující obsah ve stejnou 

dobu. Pouze nařízení zajišťuje nezbytný 

stupeň právní jistoty, který spotřebitelům 

umožní plně využívat výhod přeshraniční 

přenositelnosti v celé Unii; volba takového 

druhu právního aktu odráží zvláštní cíle 

pravidel pro přeshraniční přenositelnost a 

jedinečné okolnosti, které se k nim vážou, 

a proto by to nemělo být v žádném případě 

považováno za směrodatný precedens pro 

jakékoli pozdější právní akty Unie v 
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oblasti autorských práv. 

 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení zavádí společný přístup k 

zajištění toho, aby účastníci on-line služeb 

poskytujících obsah v Unii, kteří jsou 

dočasně přítomni v nějakém členském 

státě, měli k těmto službám přístup a mohli 

je využívat. 

Toto nařízení zavádí společný přístup k 

zajištění toho, aby měli účastníci legálně 

získaných on-line služeb poskytujících 

obsah v členském státě svého bydliště, 

kteří jsou dočasně přítomni v nějakém 

členském státě, který není jejich členským 

státem bydliště, k těmto službám přístup a 

mohli je využívat, pokud současně 

respektují všechna příslušná autorská 

práva a s nimi související práva na obsah, 

ke kterému přistupují a který využívají, 

pod podmínkou, že poskytovatel on-line 

služeb poskytujících obsah ověřil členský 

stát bydliště účastníka v souladu s novým 

článkem 3b. 

 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „členským státem bydliště“ se rozumí 

členský stát, v němž účastník obvykle 

pobývá; 

c) „členským státem bydliště“ se rozumí 

členský stát, v němž účastník obvykle 

pobývá, a který je definován jako místo, 

kde daná osoba trvale soustředí své zájmy 

s úmyslem dodat tomuto bydlišti trvalý 

charakter, místo, kam se jednotlivec 

pravidelně vrací a na něž má trvalé vazby, 

jak je stanoveno na základě prostředků k 

ověření v souladu s tímto nařízením; 
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Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „dočasnou přítomností“ se rozumí 

přítomnost účastníka v jiném členském 

státě, než je členský stát bydliště; 

d) „dočasnou přítomností“ se rozumí 

přechodná přítomnost účastníka v jiném 

členském státě, než je členský stát bydliště, 

pokud do tohoto státu účastník 

nesoustředí své zájmy; 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „on-line službou poskytující obsah“ 

se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

kterou poskytovatel služeb legálně 

poskytuje on-line v členském státě bydliště 

na základě přenositelnosti a která je 

audiovizuální mediální službou ve smyslu 

směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž 

hlavním rysem je poskytování přístupu k 

dílům, jiným předmětům ochrany nebo 

přenosům vysílacích organizací a jejich 

využívání, ať už lineárně, nebo na 

vyžádání, která je poskytována 

účastníkovi za dohodnutých podmínek 

buď: 

(e) „on-line službou poskytující obsah“ 

se rozumí služba ve smyslu článků 56 a 57 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

kterou poskytovatel služeb legálně 

poskytuje on-line v členském státě bydliště 

na základě přenositelnosti a která je 

audiovizuální mediální službou ve smyslu 

směrnice 2010/13/EU nebo službou, jejímž 

hlavním rysem je poskytování zákonného 

přístupu k dílům a jiným předmětům 

ochrany nebo přenosům vysílacích 

organizací a jejich využívání, ať už 

lineárně, nebo na vyžádání. 

(1) za úplatu, nebo  

(2) bezúplatně, pokud poskytovatel 

ověřuje členský stát bydliště účastníka; 

 

 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Povinnost stanovená v odstavci 1 

se nevztahuje na přeshraniční přístup k 

on-line službám poskytujícím obsah, u 

nichž poskytovatel nezískal od nositelů 

práv povolení k využívání. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah informuje účastníka o 

kvalitě poskytování on-line služby 

poskytující obsah poskytované podle 

odstavce 1. 

(3) Poskytovatel on-line služby 

poskytující obsah předem informuje 

účastníka, pokud možno na základě údajů, 

které má poskytovatel k dispozici, o kvalitě 

poskytování on-line služby poskytující 

obsah poskytované podle odstavce 1. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Článek 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3a 

 Volitelná možnost (opt-in) 

 Poskytovatel on-line služeb poskytujících 

obsah, které jsou poskytovány bezúplatně, 

jenž zatím nezavedl systém, který ověřuje 

členský stát bydliště účastníka se stejnou 

jistotou jako u služeb poskytovaných za 

úplatu, si může zvolit, zda umožní 

účastníkovi, který je dočasně přítomen v 

členském státě, přístup ke službám 

poskytujícím obsah a jejich využívání či 

nikoli, pod podmínkou, že: 

 a) ověří členský stát bydliště svých 

účastníků v souladu s tímto nařízením; 

 b) s přiměřeným předstihem před 
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umožněním takového přístupu a využívání 

informuje příslušné nositele autorského 

práva a práv s ním souvisejících nebo 

nositele jakýchkoli jiných práv k obsahu v 

rámci on-line služeb poskytujících obsah 

a své účastníky a 

 c) uplatňuje ustanovení tohoto 

nařízení od okamžiku, kdy svým 

účastníkům umožní přeshraniční 

přenositelnost. 

 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Článek 3 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 3b 

 Povinnost ověřování členského státu 

bydliště 

 1. Poskytovatel on-line služeb 

poskytujících obsah, který umožní 

účastníkovi, který je dočasně přítomen v 

členském státě přístup k on-line službám 

poskytujícím obsah a jejich využívání, 

účinně ověří členský stát bydliště 

účastníka. 

 2. V zájmu splnění povinností 

uvedených v odstavci 1 poskytovatel 

uplatní kombinaci alespoň dvou níže 

uvedených prostředků k ověřování: 

 a) průkazu totožnosti nebo jakéhokoli 

jiného platného dokladu, který potvrzuje 

členský stát bydliště účastníka; k takovým 

dokladům patří i prostředky pro 

elektronickou identifikaci; 

 b) fakturační nebo poštovní adresy 

účastníka; 

 c) platebních údajů, například čísla 

bankovního účtu nebo místní kreditní 

nebo debetní karty účastníka; 

 d) místa instalace set-top boxu nebo 
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podobného zařízení používaného pro 

dodávky služeb účastníkovi; 

 e) skutečnosti, zda účastník uzavřel v 

členském státě smlouvu o připojení k 

internetu, o telefonním připojení nebo 

obdobnou smlouvu; 

 f) dokladu o úhradě licenčních 

poplatků účastníkem za jiné služby 

poskytované v daném členském státě, jako 

například televizní a rozhlasové 

koncesionářské poplatky; 

 g) vzorkování adresy internetového 

protokolu (IP adresy) za účelem 

identifikace členského státu, kde účastník 

k on-line službě poskytující obsah 

přistupuje a kde ji využívá, nebo 

identifikace členského státu pomocí 

jiných prostředků geolokace; 

 h) registrace na místních seznamech 

voličů, pokud jsou veřejně přístupné;  

 i) údajů o placení místních daní 

nebo daně z hlavy, pokud jsou veřejně 

přístupné. 

 3. Prostředky k ověřování zohledňují 

povahu služby, musí být přiměřené a 

nesmí přesáhnout rámec toho, co je 

nezbytné k dosažení cíle ověřování 

členského státu bydliště účastníka. 

 4.  Poskytovatel a nositelé autorského 

práva a práv s ním souvisejících nebo 

nositelé jakýchkoli jiných práv k obsahu v 

rámci on-line služeb poskytujících obsah 

se mohou dohodnout na kombinaci a 

počtu prostředků k ověřování uvedených v 

odstavci 2, které použijí k ověření 

členského státu bydliště. 

 5. Zpracování osobních údajů 

nezbytných pro ověření se provádí v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady 2016/679/EU1a a se 

směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2022/58/ES1b. 

 6. Poskytovatel má právo požádat 

účastníka o poskytnutí informací 

nezbytných pro ověření členského státu 
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bydliště. Pokud účastník takové informace 

neposkytne, a poskytovatel tak nebude 

schopen účinně ověřit členský stát 

bydliště, jak požaduje toto nařízení, 

poskytovatel na základě tohoto nařízení 

neumožní účastníkovi přístup k on-line 

službám poskytujícím obsah, když je 

účastník dočasně přítomen v členském 

státě. 

 7. S cílem zajistit, aby byl seznam 

prostředků k ověřování v souladu s 

příslušným technologickým vývojem, je 

Komise zmocněna přijímat akty v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

7a, kterými v souladu s odstavcem 3 

provádí změny v tomto seznamu a 

doplňuje inovativní prostředky k 

ověřování, jestliže se ukáže, že seznam 

prostředků k ověřování uvedený v odstavci 

2 je před tříletým obdobím hodnocení 

tohoto nařízení zastaralý.  

 _________________ 

 1a Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 

věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 

 1b Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 

2002 o zpracování osobních údajů 

a ochraně soukromí v odvětví 

elektronických komunikací (směrnice 

o soukromí a elektronických 

komunikacích) (Úř. věst. L 201, 

31.7.2002, s. 37). 

 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Má se za to, že k poskytování on-line 

služby poskytující obsah účastníkovi, jakož 

i k přístupu k této službě a k jejímu 

využívání ze strany účastníka v souladu s 

čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském 

státě bydliště, a to i pro účely směrnice 

96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 

2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a 

směrnice 2010/13/EU. 

Má se za to, že k poskytování on-line 

služby poskytující obsah účastníkovi, jakož 

i k přístupu k této službě a k jejímu 

využívání ze strany účastníka v souladu s 

čl. 3 odst. 1 dochází pouze v členském 

státě bydliště, a to i pro účely směrnice 

96/9/ES, směrnice 2001/29/ES, směrnice 

2006/115/ES, směrnice 2009/24/ES a 

směrnice 2009/24/EU. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Veškerá smluvní ujednání, včetně 

smluvních ujednání mezi nositeli 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných 

práv významných pro užití obsahu v rámci 

on-line služeb poskytujících obsah a 

poskytovateli služeb, jakož i mezi 

poskytovateli služeb a účastníky, která jsou 

v rozporu s čl. 3 odst. 1 a s článkem 4, 

jsou nevymahatelná. 

(1) Veškerá smluvní ujednání, včetně 

smluvních ujednání mezi nositeli 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících, nositeli jakýchkoli jiných 

práv významných pro užití a přístup k 

obsahu v rámci on-line služeb 

poskytujících obsah a poskytovateli služeb, 

jakož i mezi poskytovateli služeb a 

účastníky, která jsou v rozporu s tímto 

nařízením, jsou nevymahatelná. Smluvní 

změny vyplývající z uplatňování tohoto 

nařízení nezakládají nárok na odstoupení 

od smlouvy nebo dohody, ať už byla 

uzavřena mezi účastníkem a 

poskytovatelem, nebo mezi poskytovatelem 

a nositelem práv. Pozměňovací návrhy, 

úpravy nebo jiné smluvní změny 

vyplývající z uplatňování tohoto nařízení 

nejsou oprávněným důvodem pro úpravu 

poplatků, sazeb nebo jakýchkoli jiných 

finančních vyrovnání mezi účastníkem, 

poskytovatelem nebo nositelem práv. 
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Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Aniž je dotčen odstavec 1, nositelé 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících nebo nositelé jakýchkoli 

jiných práv k obsahu v rámci on-line 

služeb poskytujících obsah jsou oprávněni 
požadovat, aby poskytovatel služeb 

používal účinné prostředky k ověření, že 

on-line služba poskytující obsah je 

poskytována v souladu s čl. 3 odst. 1, 

pokud jsou požadované prostředky 

přiměřené a nepřesahují rámec toho, co je 

nezbytné k dosažení jejich cíle. 

(2) Poskytovatelé on-line služeb 

poskytujících obsah používají účinné 

prostředky k ověření, že on-line služba 

poskytující obsah je poskytována v souladu 

s tímto nařízením a s novým článkem 3b. 

Je-li to přiměřené a bezpodmínečně 

nutné, mohou nositelé práv požadovat 

uplatňování dalších opatření za 

předpokladu, že tato opatření budou 

přiměřená a nepřesáhnou rámec toho, co 

je nezbytné k dosažení jejich cíle, nebo 

mohou požadovat jakoukoli změnu ve 

smlouvách uzavřených mezi nositeli práv 

a poskytovateli služeb. Nositelé 

autorského práva a práv s ním 

souvisejících nebo nositelé jakýchkoli 

jiných práv k obsahu v rámci on-line 

služeb poskytujících obsah mohou 

poskytovateli odejmout licenci k využívání 

obsahu, na který se vztahují jejich práva, 

pokud poskytovatel nejedná v souladu s 

novým článkem 3b. 

 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Nositelé autorského práva a práv s 

ním souvisejících nebo nositelé jakýchkoli 

jiných práv k obsahu v rámci on-line 

služeb poskytujících obsah mohou na 

základě tohoto nařízení povolit 

poskytovatelům služeb vlastnícím licence 

pro více území v souladu s hlavou III 

směrnice 2014/26/EU Evropského 

parlamentu a Rady1a přístup k obsahu 

těchto služeb a jeho využívání bez ověření 
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členského státu bydliště. 

 _______________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 

o kolektivní správě autorského práva 

a práv s ním souvisejících a udělování 

licencí pro více území k právům k užití 

hudebních děl online na vnitřním trhu 

(Úř. věst. L 84, 28.3.2014, s. 72). 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Článek 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1.  Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci je svěřena Komisi za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

 2.  Pravomoc přijímat akty v 

přenesené pravomoci uvedená v novém 

článku 3b je svěřena Komisi na dobu 

neurčitou počínaje …. [datum vstupu 

základního legislativního aktu v platnost 

či jiné datum stanovené společně 

normotvůrci].  

 3.  Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

novém článku 3b kdykoli zrušit. 

Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 

přenesení pravomoci v něm blíže určené. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4.  Před přijetím aktu v přenesené 

pravomoci Komise vede konzultace s 

odborníky jmenovanými jednotlivými 

členskými státy v souladu se zásadami 

stanovenými v interinstitucionální dohodě 



 

PE578.729v04-00 30/32 AD\1101213CS.doc 

CS 

o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 

dne 13. dubna 2016. 

 5.  Přijetí právního aktu v přenesené 

pravomoci Komise neprodleně oznámí 

současně Evropskému parlamentu a 

Radě. 

 6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle nového článku 3b vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 

ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim 

byl tento akt oznámen, nebo pokud 

Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o [dva měsíce]. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Článek 7 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7b 

 Hodnocení 

 Tři roky po vstupu tohoto nařízení v 

platnost Komise zhodnotí používání 

tohoto nařízení a předloží o něm zprávu 

Evropskému parlamentu a Radě. Tato 

zpráva bude obsahovat hodnocení 

využívání přeshraniční přenositelnosti a 

ověřování členského státu bydliště a 

případně i hodnocení týkající se potřeby 

revize. Zpráva bude doplněna návrhy na 

zlepšení provádění tohoto nařízení. 

 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Použije se ode dne [date: 6 months 

following the day of its publication]. 

Použije se ode dne [datum: po uplynutí 12 

měsíců ode dne vyhlášení].  
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