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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o problémoch organizátorov športových podujatí v 
digitálnom prostredí
(2020/2073(INL))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 
2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom 
jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES1,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 
o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 
o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, 
najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 
o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v 
informačnej spoločnosti4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 
o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom 
alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania 
audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) 
5,

– so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 z 1. marca 2018 o opatreniach na 
účinný boj proti nezákonnému obsahu na internete6 a na oznámenie Komisie z 28. 
septembra 2017 Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru s názvom Boj proti nezákonnému obsahu na internete: Zvyšovanie 
zodpovednosti online platforiem (COM(2017)0555),

– so zreteľom na Vyhlásenie Komisie o organizátoroch športových podujatí pripojené k 
legislatívnemu uzneseniu Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu smernice 
Európskeho parlamentu a Rady o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu7,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. novembra 2017 Európskemu parlamentu, 

1 Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019, s. 92.
2 Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.
3 Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1.
4 Ú. v. ES L 167, 22.6.2001, s. 10.
5 Ú. v. EÚ L 095, 15.4.2010, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50.
7 P8_TA(2019)0231.
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Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Usmernenie k 
niektorým aspektom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o 
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (COM(2017)0708),

– so zreteľom na memorandum o porozumení z 25. júna 2018 o online reklame a právach 
duševného vlastníctva, ktoré uľahčila Európska komisia, a na správu Komisie o 
fungovaní memoranda o porozumení o online reklame a právach duševného vlastníctva 
(SWD(2020)0167/2),

– so zreteľom na články 47 a 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0000/2020),

A. keďže rozvoj digitálneho prostredia uľahčil všetkým fanúšikom prístup k športovým 
podujatiam na rôznych druhoch zariadení a podporil rozvoj nových online obchodných 
modelov; keďže zároveň umožnil nezákonný online prenos športových vysielaní v 
rámci a mimo Únie;

B. keďže nezákonný prenos športových podujatí nielen spôsobuje značné hospodárske 
škody tomuto odvetviu, ktoré vedú k stratám príjmov z predplatného a reklamy, ale 
patrí tiež k činnostiam zločineckých organizácií, ktoré poškodzujú spotrebiteľov;

C. keďže na rozdiel od iných odvetví väčšina hodnoty vysielania športového podujatia 
spočíva v tom, že ide o živé vysielanie, a väčšina tejto hodnoty sa stráca, keď sa 
podujatie skončí; keďže v dôsledku toho a len v tejto súvislosti je potrebná rýchla 
reakcia, aby sa skoncovalo s nezákonnými online prenosmi športových podujatí;

D. keďže opatrenia by mali byť zamerané na hlavnú príčinu strímingu nezákonného 
obsahu, konkrétne na tých, ktorí umožňujú používanie nezákonných webových lokalít, a 
nie na jednotlivcov, ktorí sa nedobrovoľne a nevedomky zapájajú do nezákonného 
strímingu;

E. keďže profesionálny nezákonný prenos celého športového podujatia by sa mal 
rozlišovať od krátkych úryvkov, ktoré si medzi sebou vymieňajú fanúšikovia a ktoré 
patria k fanúšikovskej kultúre, a od obsahu, ktorý uverejňujú novinári v záujme 
informovania širokej verejnosti, ako sa stanovuje v smernici o audiovizuálnych 
mediálnych službách;

F. keďže ochrana autorských práv podľa práva Únie sa nevzťahuje na športové podujatia 
samy osebe, no vzťahuje sa na audiovizuálne záznamy a prenosy týchto záznamov; 
keďže v práve Únie sa pre organizátorov športových podujatí nestanovuje žiadna 
harmonizovaná ochrana; keďže v právnych predpisoch niektorých členských štátov sa 
však osobitná ochrana organizátorov športových podujatí stanovuje;

G. keďže v práve Únie sa stanovuje všeobecný rámec pre mechanizmy oznamovania a 
prijímania opatrení, ktoré umožňujú odstránenie nezákonných informácií, ktoré 
uchovávajú sprostredkovatelia, alebo znemožnenie prístupu k týmto informáciám; 
keďže v práve Únie sa stanovujú opatrenia na občianskoprávne presadzovanie, ktoré 
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môžu súdne alebo administratívne orgány prijať s cieľom predchádzať porušovaniu práv 
duševného vlastníctva alebo mu zabrániť;

H. keďže však súčasný právny rámec neumožňuje prijať okamžité opatrenia potrebné na 
riešenie problému nezákonného živého vysielania športových podujatí; keďže členské 
štáty navyše prijali pravidlá týkajúce sa mechanizmov oznamovania a prijímania 
opatrení, ktoré nie sú zharmonizované;

Úvod a všeobecné poznámky

1. žiada Komisiu, aby v nadväznosti na odporúčania uvedené v prílohe predložila čo 
najskôr návrhy legislatívnych aktov;

Športové podujatia a práva duševného vlastníctva

2. uznáva, že práva duševného vlastníctva sú dôležité pre organizátorov športových 
podujatí, keďže ich využívanie predstavuje zdroj príjmov, a to najmä v súvislosti s 
udeľovaním licencií na práva na vysielanie športových podujatí, ktoré organizujú;

Online pirátstvo živých vysielaní športových podujatí 

3. domnieva sa, že boj proti online pirátstvu športových podujatí, ktoré sú vysielané 
„naživo“ a ktorých hospodárska hodnota spočíva v „živom“ vysielaní, je hlavnou 
výzvou, ktorej čelia organizátori športových podujatí;

Potreba účinného presadzovania práv

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na osobitnú povahu živého vysielania športových podujatí a 
na to, že ich hodnota sa prevažne obmedzuje na trvanie daného športového podujatia, 
musia byť postupy presadzovania čo možno najrýchlejšie a musia umožňovať okamžité 
odstránenie nezákonného obsahu;

5. domnieva sa však, že súčasný právny rámec pre súdne príkazy a mechanizmy 
oznamovania a odstraňovania neumožňuje účinné a včasné presadzovanie práv v 
záujme riešenia nezákonného živého vysielania športových podujatí; domnieva sa preto, 
že by sa mali prijať konkrétne opatrenia špeciálne pre živé vysielania športových 
podujatí s cieľom prispôsobiť súčasný právny rámec týmto osobitným výzvam a tak, 
aby umožňoval rýchle odstránenie nezákonných vysielaní športových podujatí online; 
zastáva názor, že sledovaným cieľom by malo byť odstraňovanie v reálnom čase;

Cezhraničné presadzovanie práv 

6. zdôrazňuje tiež, že všeobecný rámec stanovený v práve Únie sa neuplatňuje podobným 
spôsobom vo vnútroštátnych právnych predpisoch a že občianske právo procesné a 
mechanizmy oznamovania a odstraňovania sa v jednotlivých členských štátoch líšia; 
zastáva názor, že nástroje presadzovania nie sú dostatočne účinné v cezhraničnom 
kontexte; v tejto konkrétnej súvislosti žiada ďalšiu harmonizáciu postupov a 
prostriedkov nápravy v Únii;

Postupy oznamovania a prijímania opatrení
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7. pripomína, že v smernici o elektronickom obchode sa stanovuje, že istí poskytovatelia 
online služieb majú rýchlo konať, aby nezákonné informácie, ktoré uchovávajú, 
odstránili alebo znemožnili prístup k nim po skutočnom dozvedení sa o týchto 
informáciách alebo po ich uvedomení si prostredníctvom oznámení, ktoré im boli 
predložené; domnieva sa však, že súčasný postup oznamovania a odstraňovania 
neumožňuje rýchle presadzovanie spôsobom, ktorý zabezpečuje účinné prostriedky 
nápravy, vzhľadom na osobitnú povahu športových podujatí vysielaných „naživo“;

8. vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia špeciálne prispôsobené športovým 
podujatiam vysielaným naživo, ktoré by umožňovali okamžite odstrániť obsah alebo 
znemožniť prístup k nemu, vrátane postupu odstraňovania v reálnom čase; 

Súdne príkazy na blokovanie 

9. konštatuje, že postupy vydávania súdnych príkazov sú relatívne zdĺhavé a neriešia 
konkrétny problém nezákonného vysielania športových podujatí; zdôrazňuje, že na 
vnútroštátnej úrovni boli vypracované postupy, ako sú súdne príkazy na zablokovanie 
živého vysielania alebo súdne príkazy na dynamické blokovanie, ktoré, ako sa ukázalo, 
sú riešením v záujme účinnejšieho boja proti pirátstvu vysielaní športových podujatí; 
vyzýva, aby sa v práve Únie zaviedli postupy vydávania súdnych príkazov, ktoré by 
umožnili zablokovanie prístupu k nezákonnému športovému obsahu vysielanému 
naživo online alebo odstránenie takéhoto obsahu v reálnom čase na základe modelu 
príkazov na zablokovanie „živého“ vysielania a príkazov na „dynamické“ blokovanie;

Záruky

10. zdôrazňuje potrebu záruk s cieľom zabezpečiť, že právnym rámcom sa dosiahne 
správna rovnováha medzi potrebou účinnosti opatrení na presadzovanie a potrebou 
chrániť práva tretích strán;

Právo súvisiace s autorským právom a právo sui generis pre organizátorov športových 
podujatí

11. konštatuje, že v práve Únie sa nestanovuje právo súvisiace s autorským právom pre 
organizátorov športových podujatí, no niektoré členské štáty zaviedli vo svojich 
právnych predpisoch osobitné práva pre organizátorov športových podujatí vrátane 
nového „práva súvisiaceho“ s autorským právom;

12. domnieva sa, že vytvorenie nového práva pre organizátorov športových podujatí v práve 
Únie neposkytne riešenie problému, ktorému čelia a ktorý sa týka nedostatočného 
účinného a včasného presadzovania ich existujúcich práv; domnieva sa preto, že cieľom 
návrhu by nemalo byť vytvorenie takéhoto nového práva;

Iné opatrenia 

13. žiada, aby sa zlepšila spolupráca medzi orgánmi členských štátov a medzi nositeľmi 
práv a sprostredkovateľmi; ďalej vyzýva Komisiu, aby v rámci svojej pôsobnosti 
podporovala členské štáty v ich úsilí o zlepšenie existujúcej infraštruktúry;

Záverečné aspekty 
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14. domnieva sa, že vyžiadaný návrh nemá žiadne finančné dôsledky;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a sprievodné odporúčania 
Komisii a Rade.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
ODPORÚČANIA K OBSAHU VYŽIADANÉHO NÁVRHU

A. ZÁSADY A CIELE VYŽIADANÉHO NÁVRHU

V záujme poskytnutia primeranej a účinnej právnej ochrany práv, pokiaľ ide o športové 
podujatia vysielané naživo, by sa mal zmeniť súčasný právny rámec Únie. To sa dosiahne 
zohľadnením týchto cieľov a zásad:

 zlepšiť a zefektívniť súčasný právny rámec pre presadzovanie práv duševného 
vlastníctva v súvislosti so športovými podujatiami vysielanými naživo vzhľadom na 
osobitnú povahu športových podujatí vysielaných naživo a najmä na ich krátkodobú 
hodnotu;

 objasniť existujúce právne predpisy a prijať konkrétne opatrenia s cieľom zabezpečiť 
okamžité odstránenie nezákonného obsahu, ktorý tvoria športové podujatia vysielané 
naživo, alebo znemožniť online prístup k takémuto obsahu v záujme účinného boja 
proti nezákonnému živému vysielaniu športových podujatí;

 ďalej zharmonizovať postupy a prostriedky nápravy v Únii s cieľom podporiť 
účinnosť nástrojov presadzovania, a to aj v cezhraničnom kontexte, bez toho, aby bol 
dotknutý všeobecný rámec Únie, ktorý sa má vymedziť v akte o digitálnych 
službách;

 zlepšiť nástroje presadzovania s cieľom umožniť odstránenie nezákonného 
športového obsahu vysielaného naživo v reálom čase vzhľadom na ich potrebu 
účinných mechanizmov oznamovania a odstraňovania, z čoho vyplýva, že sa musia 
prijať okamžité opatrenia;

 zharmonizovať používanie rýchlych a prispôsobiteľných postupov blokovania v 
prípade už zisteného opakovaného porušovania, čím sa umožní zablokovanie 
prístupu k nezákonným priamym prenosom športových podujatí online v reálnom 
čase na základe modelu príkazov na zablokovanie „živého vysielania“ a príkazov na 
„dynamické“ blokovanie;

 zabezpečiť, že v opatreniach sa zohľadní rozsah, závažnosť a opakovaný výskyt 
porušovania, a zamerať sa na profesionálne nezákonné prenosy s výnimkou 
nakrúcania a uverejňovania nezákonných amatérskych videozáznamov športových 
podujatí;

 zabezpečiť, že navrhované opatrenia budú primerané, a udržiavať správnu rovnováhu 
medzi potrebou účinnosti opatrení na presadzovanie a potrebou chrániť práva tretích 
strán;

 doplniť úpravu legislatívneho rámca nelegislatívnymi opatreniami vrátane lepšej 
spolupráce medzi orgánmi členských štátov a medzi nositeľmi práv a 
sprostredkovateľmi;

B. NAVRHOVANÉ OPATRENIA
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Bez toho, aby bola v rámci budúceho aktu o digitálnych službách dotknutá zmena 
všeobecných pravidiel týkajúcich sa spôsobu, akým online sprostredkovatelia bojujú proti 
nezákonnému obsahu online, by sa mala zmeniť smernica 2000/31/ES (smernica o 
elektronickom obchode) alebo by sa v právnych predpisoch Únie mali zaviesť osobitné 
ustanovenia týkajúce sa práv organizátorov športových podujatí s cieľom:

 objasniť význam slovného spojenia „koná promptne“ uvedeného v článku 14 smernice 
o elektronickom obchode v súvislosti s online sprostredkovateľom tak, aby sa slovo 
„promptne“ vykladalo ako „okamžite po oznámení porušenia nositeľmi práv a 
najneskôr do 30 minút po začiatku športového podujatia“.

 umožniť postupy odstraňovania v reálnom čase zamerané proti nezákonnému 
športovému obsahu vysielanému naživo za podmienky, že neexistujú žiadne 
pochybnosti o vlastníctve práva a o tom, že prenos nebol povolený;

 zabezpečiť, že opatrenia, ktoré prijmú sprostredkovatelia, budú účinné, oprávnené, 
primerané a vhodné vzhľadom na vážnosť a rozsah porušenia; zabezpečiť napríklad, 
že zablokovanie prístupu k nezákonnému obsahu alebo odstránenie nezákonného 
obsahu si nebude nevyžadovať zablokovanie celej platformy, ktorá poskytuje aj 
služby, ktoré sú zákonné, keďže to by bolo neprimerané, pokiaľ podiel nezákonných 
služieb na konkrétnom serveri nedokazuje, že dostupnosť zákonných služieb je len 
vedľajšia;

 poskytovať podporu riešeniam v oblasti presadzovania, ako sú súkromné dohody 
medzi zainteresovanými stranami; Komisia by v tejto súvislosti mala posúdiť 
vhodnosť a vplyv vytvorenia povinnosti pre poskytovateľov strímingových služieb 
vykonávať odstraňovanie v reálnom čase a podať o tom správu;

Smernica 2004/48/ES (smernica o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva) by sa mala 
zmeniť s cieľom:

 zaviesť možnosť pre príslušný súdny alebo administratívny orgán vydávať príkazy, 
ktorými sa bude vyžadovať zablokovanie prístupu k nezákonnému športovému obsahu 
vysielanému naživo online alebo odstránenie tohto obsahu v reálnom čase;

 umožniť používanie súdnych príkazov na blokovanie, ktoré platia počas celého trvania 
živého vysielania športového podujatia, no obmedzujú sa na trvanie živého vysielania, 
čím webovú lokalitu, na ktorej dochádza k porušovaniu práv, blokujú iba počas 
trvania podujatia;  takéto súdne príkazy by mali byť dočasné;

 zharmonizovať právne predpisy, ktoré, pokiaľ ide o živé vysielania športových 
podujatí, umožňujú používať súdne príkazy, ktoré by mali mať účinok zablokovania 
prístupu nielen k webovej lokalite, na ktorej dochádza k porušovaniu práv, ale aj k 
akejkoľvek inej webovej lokalite, na ktorej dochádza k rovnakému porušovaniu, bez 
ohľadu na názov domény alebo použitú IP adresu a bez toho, aby bolo potrebné vydať 
nový súdny príkaz;

 upresniť, že odstránenie nezákonného obsahu by sa malo uskutočniť okamžite po 
doručení oznámenia a najneskôr do 30 minút po začiatku podujatia za predpokladu, že 
neexistujú žiadne pochybnosti o tom, kto daný obsah vlastní a či nositelia práv udelili 
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akýkoľvek priamy alebo nepriamy súhlas so sprístupnením daného obsahu verejnosti; 
nositelia práv by mali byť dôrazne upozornení, aby sa predišlo akémukoľvek 
odstráneniu zákonného obsahu; na tento účel by si zablokovanie prístupu k 
nezákonnému obsahu alebo odstránenie nezákonného obsahu v zásade nemalo 
vyžadovať zablokovanie prístupu k serveru, ktorý poskytuje zákonné služby a obsah;

 zlepšiť spoluprácu medzi orgánmi členských štátov, a to aj prostredníctvom výmeny 
údajov a najlepších postupov a vytvorením siete vnútroštátnych orgánov; Komisia by 
mala posúdiť pridanú hodnotu vymenovania nezávislého administratívneho orgánu v 
každom členskom štáte, ktorý by zohrával istú úlohu v systéme presadzovania práva, a 
to najmä v prípade rýchleho presadzovania napríklad v súvislosti s online pirátstvom 
športového obsahu vysielaného naživo;

 zlepšiť spoluprácu medzi sprostredkovateľmi a nositeľmi práv, a to aj prostredníctvom 
presadzovania uzavretia memoránd o porozumení, v ktorých by sa mohli stanoviť 
osobitné postupy oznamovania a prijímania opatrení;



PR\1214027SK.docx 11/15 PE657.490v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Šport zohráva v spoločnosti významnú úlohu. Využívaním športových podujatí by sa mohlo 
prispieť k financovaniu ďalších činností, ktoré sú prínosom pre všetkých a zahŕňajú napríklad 
daňový príjem pre štáty. Najvýznamnejšia časť príjmov nositeľov práv (80 %) v súčasnosti 
pochádza z práv na vysielanie, na ktoré nepriaznivo vplýva nezákonné využívanie vysielaní 
športových podujatí.

Problém digitálneho pirátstva vysielaní športových podujatí sa neustále vyvíja, pokiaľ ide o 
rozsah a používané technológie, spôsoby a taktiky, ktoré porušovatelia práv používajú na 
zachytenie zákonného signálu, a spôsoby prenosu informácií a signálov. Existujú rôzne zdroje 
a formy pirátstva (sťahovanie, stríming, IPTV1) a tie vedú k rôznym možným riešeniam. 
Napríklad, videozáznamy nakrútené na mieste a priamy prenos, ktorý vykonávajú jednotlivci 
v publiku, sa líši od videozáznamov a prenosov živého televízneho vysielania online (v prvom 
prípade právo na vysielanie nie je porušené a pravidlá presadzovania práv duševného 
vlastníctva sa teda neuplatňujú a mohlo by sa uprednostniť presadzovanie zmluvného práva).

Ide o zložitú otázku a spravodajca by sa rád zameral na hlavný problém, ktorý sa týka 
vyhradených profesionálnych webových lokalít s obchodným modelom financovaným z 
poplatkov alebo reklamy, ktoré umožňujú prístup k nezákonnému športovému obsahu, teda 
činnosti, ktorú vykonávajú najmä zločinecké organizácie a ktorá by sa mala rozlišovať od 
činnosti fanúšikov, ktorí si vymieňajú fotografie. To, že pirátstvo vo veľkej miere zasahuje aj 
bezplatné vysielania, naznačuje, že pirátstvo vysielaní športových podujatí nie je nezištnou 
činnosťou a môže byť čímsi viac ako len odpoveďou na vysoké poplatky za predplatné za 
možnosť sledovať športové podujatia. Je to nezákonná podnikateľská činnosť s rôznymi 
spôsobmi vytvárania príjmov (priamym spôsobom, napr. poplatkami za predplatné, alebo 
nepriamym spôsobom, napr. reklamou, šírením malvéru) a vykonáva sa s cieľom dosiahnuť 
veľké zisky, ktoré sa nebudú opakovane investovať, z využívania práv, ktoré sa nezískali 
zákonným spôsobom. Spravodajca si neželá zameriavať sa na jednotlivcov, teda fanúšikov, 
ktorí si možno ani neuvedomujú, že sledujú nezákonný obsah, ale na tých profesionálnych 
pirátov, ktorí sa dopúšťajú porušovania v širokom rozsahu.

Ako sa tiež uvádza v nedávnej štúdii2 a ako uviedol Europol, riziko pre spotrebiteľov je 
reálne: vystavenie malvéru v bezplatných aplikáciách, krádež údajov o kreditných kartách 
atď.

Vzhľadom na uvedené sa spravodajca domnieva, že proti neoprávnenej distribúcii vysielaní 
športových podujatí by sa malo bojovať.

V tejto súvislosti je potrebné pochopiť, aké sú hlavné problémy, s cieľom určiť, či už existujú 
dostupné právne nástroje na riešenie týchto problémov, a aké nedostatky v právnom rámci je 

1 Pre viac podrobností o tom, ako funguje IPTV, v rámci ktorej dochádza k porušovaniu práv, pozri Úrad 
Európskej únie pre duševné vlastníctvo (2019), Illegal IPTV in the European Union, Research on online 
business models infringing intellectual property rights – Report (Nezákonná IPTV v Európskej únii, Výskum 
online obchodných modelov, v rámci ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva – správa), 
november 2019.
2 EUIPO – EUROPOL (2019), Intellectual Property Crime Threat Assessment (Posúdenie hrozieb trestnej 
činnosti v oblasti duševného vlastníctva).
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potrebné riešiť, a, na záver, aké sú možné riešenia.

Aktuálny problém

Hlavný problém organizátorov športových podujatí sa týka pirátstva športových podujatí, 
ktoré sú vysielané „naživo“ a ktorých hospodárska hodnota spočíva práve v „živom“ 
vysielaní. Platí to napríklad v prípade futbalových zápasov, boxu alebo cyklistických 
pretekov. Na rozdiel od iných druhov obsahu, ako sú filmy, seriály alebo knihy (a možno aj 
niektoré športové podujatia, ako sú súťaže v krasokorčuľovaní na základe choreografie, ktoré 
vzbudzujú záujem a udržiavajú si hodnotu roky po tom, čo sa podujatie skončilo) možno pri 
vysielaniach športových podujatí spôsobiť škodu hlavne počas podujatia a časový interval na 
prijatie príslušných opatrení proti pirátstvu je krátky a v podstate zodpovedá dĺžke trvania 
podujatia. Vzhľadom na osobitosť „živých“ vysielaní športových podujatí by vhodným 
prostriedkom nápravy malo byť okamžité ukončenie neoprávneného vysielania predtým, než 
stratí svoju hodnotu.

Problémom súčasných opatrení na presadzovanie je zvyčajne to, že k presadzovaniu dochádza 
príliš neskoro:  opatrenia na občianskoprávne presadzovanie, ako sú mechanizmy 
oznamovania a odstraňovania a súdne príkazy sú relatívne zdĺhavé a k samotnému 
odstráneniu obsahu alebo znemožneniu prístupu k nemu dochádza príliš neskoro.

Spravodajca sa domnieva, že by sa malo nájsť riešenie, ktoré by umožnilo okamžite ukončiť 
porušovanie; je však potrebné zdôrazniť, že toto riešenie by sa malo aj naďalej obmedzovať 
na živé vysielania športových podujatí a malo by byť odôvodnené len ich uvedenou osobitnou 
povahou a mali by ho sprevádzať primerané a účinné záruky.

Existujúci právny rámec Únie

Dostupnosť práv, ktoré sa majú presadzovať

Športové podujatie samo osebe nespĺňa podmienky na poskytnutie ochrany autorských práv, 
keďže nie je „dielom“, na ktoré sa vzťahuje ochrana poskytnutá podľa autorského práva3; 
Súdny dvor Európskej únie však vo veci Premier League4 rozhodol, že „vzhľadom na to majú 
športové zápasy samy osebe jedinečnú a v tomto kontexte originálnu povahu, ktorá ich môže 
transformovať na predmety hodné ochrany porovnateľnej s ochranou diel, pričom túto 
ochranu možno v prípade potreby poskytovať rôznymi vnútroštátnymi právnymi poriadkami.“ 
Inými slovami, členské štáty môžu prijať vnútroštátne pravidlá s cieľom poskytnúť športovým 
podujatiam právnu ochranu, ktorá je porovnateľná s ochranou autorských práv. Niektoré 
členské štáty zaviedli osobitné pravidlá. Taliansko vo svojich právnych predpisoch zaviedlo 
nové „právo súvisiace“ s autorským právom, v rámci ktorého sa poskytuje ochrana 
športových audiovizuálnych práv, ktoré môžu využívať organizátori športových podujatí. Vo 
Francúzsku sa vo francúzskom Športovom zákonníku zaviedla osobitná ochrana5 (mimo 
rámca právnych predpisov týkajúcich sa autorského práva), v rámci ktorej sa organizátorom 

3 Pozri spojené veci C-403/08 a 429/08 Football Association Premier League Ltd a iní/QC Leisure a iní a Karen 
Murphy/Media Protection Services Ltd (2011) ECR-I-9083. Súdny dvor Európskej únie vo veci Premier League 
(C-403/08) rozhodol, že „športové zápasy však nemožno považovať za duševné diela, ktoré možno považovať za 
diela v zmysle smernice o autorskom práve. To platí najmä o futbalových zápasoch, ktoré majú pravidlá hry a 
ktoré neponechávajú nijaké miesto pre tvorivú slobodu v zmysle autorského práva. Za týchto okolností tieto 
zápasy nemožno ochraňovať na základe autorského práva.“ 
4 Pozri vec C-403/08.
5 Článok L 333-1 ods. 1 francúzskeho Športového zákonníka.
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športových podujatí poskytuje „právo na využívanie“ podujatí, ktoré organizujú. Týmto 
právom sui generis sa udeľuje monopol na právo na vysielanie ich podujatia. Toto konkrétne 
právo sa môže použiť na prijatie priamych opatrení proti webovej lokalite, na ktorej dochádza 
k porušovaniu práv. Vzniká však otázka týkajúca sa účinnosti opatrení založených na 
štatutárnom práve. V Portugalsku bolo zavedené osobitné pravidlo zamerané na ochranu 
organizátorov športových podujatí.

Navyše, kým športové podujatie samo osebe nemožno chrániť podľa žiadnych práv 
duševného vlastníctva6, záznam športového podujatia alebo jeho vysielanie možno chrániť 
podľa práva Únie. Za podmienky, že záznam dosahuje požadovanú úroveň originality (ako to 
zvyčajne býva7), je audiovizuálny záznam športového podujatia chránený autorským právom. 
Súvisiace právo sa udeľuje výrobcom audiovizuálnych diel k prvému záznamu ich 
audiovizuálnych diel a vysielateľom k signálu vysielania8. Ak organizátori športových 
podujatí konajú ako výrobcovia audiovizuálneho záznamu podujatia alebo ako vysielatelia 
alebo ak získajú právo zmluvou, budú nositeľmi práva. Predaj práv na vysielanie predstavuje 
hlavný zdroj príjmov organizátorov športových podujatí.

Organizátori športových podujatí majú teda práva, ktoré sa majú presadzovať, na základe 
ktorých môžu podať žalobu v súvislosti s neoprávneným prenosom športového podujatia, 
ktoré organizujú, vrátane „živých“ vysielaní podujatí. Právne nástroje ochrany existujú a 
právna ochrana organizátorov športových podujatí je dostatočná a nevyžaduje si vytvorenie 
nového práva.

Presadzovanie práv nie je účinné v prípade „živých“ vysielaní podujatí

V právnych predpisoch Únie sa už stanovuje všeobecný rámec, ktorý umožňuje nositeľom 
práv využívať opatrenia na presadzovanie vrátane mimosúdnych mechanizmov. V smernici o 
elektronickom obchode9 sa stanovuje horizontálny nástroj, podľa ktorého istí poskytovatelia 
online služieb majú promptne konať, aby odstránili nezákonné informácie, ktoré uchovávajú, 
alebo znemožnili prístup k nim na základe oznámení, ktoré im boli predložené (mechanizmus 
„oznamovania a odstraňovania“)10; v osobitnom prípade porušovania práv duševného 
vlastníctva sa v článku 11 smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva z roku 
200411 stanovuje, že príslušné súdne orgány môžu vydať príkazy zakazujúce ďalšie 
porušovanie na základe súdneho rozhodnutia vyslovujúceho porušenie práva proti priamym 
porušovateľom, ale aj proti sprostredkovateľom, ktorých služby využíva tretia strana na 
porušovanie práv. V článku 9 smernice o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva sa 
stanovujú príkazy na vykonanie predbežných opatrení s cieľom zabrániť bezprostrednému 
porušeniu práv alebo zakázať pokračovanie v údajnom porušovaní. V článku 8 smernice o 

6 Potvrdené Súdnym dvorom Európskej únie vo veci C-403/08: „právo Únie neochraňuje [športové podujatia] 
na základe nijakého iného dôvodu v oblasti duševného vlastníctva“.
7 Pozri Study on sports organisers’ rights in the European Union (Štúdia o právach organizátorov športových 
podujatí v Európskej únii). T.M.C. Asser Instituut/Asser International Sports Law Centre and Institute for 
Information Law – University of Amsterdam, február 2014, s. 53.
8 Pozri články 2 a 3 smernice o informačnej spoločnosti a článok 9 smernice o nájomnom práve.
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb 
informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom 
obchode).
10 Článok 14 ods. 1 písm. b). 
11 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného 
vlastníctva.
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informačnej spoločnosti12 sa stanovujú súdne zákazy proti sprostredkovateľom, ktorých 
služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.

Napriek existencii tohto rámca sú mechanizmy oznamovania a odstraňovania, ako aj 
mechanizmy súdnych príkazov, obmedzené, a to najmä pokiaľ ide o podujatia vysielané 
„naživo“. Webové lokality, na ktorých dochádza k porušovaniu práv, môžu spôsobiť, že 
postupy oznamovania a prijímania opatrení sa stanú neúčinnými, a to tým, že oneskorene 
zareagujú na oznámenia o odstránení. Mechanizmy súdnych príkazov nie sú vzhľadom na 
dĺžku trvania postupu kompatibilné s včasnými prostriedkami nápravy, ktoré sú potrebné v 
prípade živého vysielania športu.

Riešenia vypracované na vnútroštátnej úrovni 

V Spojenom kráľovstve a v Írsku sa rozvinulo používanie „súdnych príkazov na zablokovanie 
živého vysielania“, ktoré majú okamžitú, no časovo obmedzenú platnosť (počas trvania 
športového podujatia vysielaného naživo). Tieto príkazy nie sú zamerané proti jednotlivým 
webovým lokalitám, ale proti serverom, z ktorých pochádza nezákonný stríming obsahu s 
použitím viacerých IP adries. Zameranie sa na distribučný bod nezákonného strímingu, t. j. na 
strímingové servery, zvyšuje účinnosť postupu presadzovania, ale zároveň môže byť 
neprimerané a poškodzovať práva tretích strán, keďže akékoľvek zablokovanie serveru by 
mohlo potenciálne znamenať aj zablokovanie zákonného obsahu uloženého na tomto serveri.

V iných členských štátoch boli vyvinuté správne konania a dobrovoľné opatrenia. Taliansko a 
Grécko prijali systém administratívneho blokovania. V Portugalsku dobrovoľná dohoda 
medzi zainteresovanými stranami, do ktorej je tiež zapojená administratíva, umožňuje 
blokovanie strímingu v reálnom čase. V Dánsku uzavreli asociácia Telecom Industry 
Association a aliancia Danish Rights Alliance kódex správania, ktorým sa riadia rozhodnutia 
o blokovaní prístupu k službám, v rámci ktorých sa porušujú práva duševného vlastníctva. 
Revízia tohto kódexu sa uskutočnila v máji 2020 a jeho cieľom je vykonávať blokovanie 
zjednodušeným spôsobom.

V usmerneniach Komisie k smernici o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva13 sa uznáva 
prípustnosť súdnych príkazov konkrétne zameraných na predchádzanie zrkadlovým webovým 
lokalitám – príkazov na dynamické blokovanie. Vo viacerých členských štátoch už bolo 
vydaných niekoľko príkazov na dynamické blokovanie, no s rôznymi rozsahmi pôsobnosti a 
cieľmi. Možnosť používať tieto príkazy vo všetkých členských štátoch by sa mala posilniť a 
zharmonizovať.

Vypracovanie opatrení s cieľom zabezpečiť, že sa podniknú okamžité kroky a vykoná 
okamžité odstránenie obsahu, musia sprevádzať primerané záruky vrátane požiadaviek 
týkajúcich sa transparentnosti.

Záver

Spravodajca sa domnieva, že pirátstvo obsahu, ktorý tvoria športové podujatia vysielané 
naživo, predstavuje skutočný problém so značnými dôsledkami, ktoré sa v budúcnosti 

12 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov 
autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.
13 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s 
názvom Usmernenie k niektorým aspektom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES o 
vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (COM(2017)0708) z 29. novembra 2017.
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neznížia a proti ktorým by sa malo bojovať. Spravodajca zastáva názor, že súčasný právny 
rámec dostatočne neumožňuje účinne chrániť športové podujatia vysielané „naživo“. Je však 
presvedčený, že riešenie nespočíva vo vytvorení nového práva pre organizátorov športových 
podujatí, ale v zlepšení presadzovania existujúcich práv s cieľom dosiahnuť ich účinné a plné 
presadzovanie.

Spravodajca následne zastáva názor, že Parlament by mal Komisiu vyzvať, aby objasnila a 
upravila existujúce právne predpisy s cieľom umožniť okamžité presadzovanie práv 
súvisiacich so športovými podujatiami vysielanými naživo vrátane možnosti vydávať súdne 
príkazy, ktorými sa vyžaduje zablokovanie prístupu k neoprávnenému športovému obsahu 
vysielanému naživo online a odstránenie tohto obsahu v reálnom čase. Navrhuje tiež, aby sa 
vyžiadali opatrenia na podporu rozvoja dobrovoľných dohôd medzi zainteresovanými 
stranami a spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi.


