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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu je zlepšení sociální situace výkonných umělců a zejména studiových hudebníků 
vzhledem k tomu, že výkonní umělci ve stále větší míře přežívají stávající padesátileté období 
ochrany svých výkonů.

Velkovýroba zvukových záznamů je v zásadě jevem, který se objevil v padesátých letech 
19. století. Pokud se v tomto ohledu nic nepodnikne, ztratí v příštích 10 letech velké množství 
výkonů zaznamenaných a vydaných v letech 1957–1967 ochranu. Přibližně 7 000 výkonných 
umělců ve všech velkých členských státech a příslušně menší množství umělců v menších 
členských státech ztratí veškeré své příjmy vyplývající ze smluvních autorských honorářů
a zákonných odměn za vysílání a předvedení jejich výkonů veřejnosti v barech a na 
diskotékách, jakmile jejich výkon, z něhož je pořízen zvukový záznam, již nebude chráněn. 

To se dotýká předních výkonných umělců (těch, kteří dostávají smluvní autorské honoráře), 
ale zejména tisíců anonymních studiových hudebníků (těch, kteří nedostávají autorské 
honoráře a spoléhají výhradně na zákonné odměny), kteří přispěli do zvukových záznamů 
koncem padesátých let a v šedesátých letech a vzdali se svých výlučných práv ve prospěch 
výrobců zvukových záznamů za paušální poplatek (vyplacení). Výplata jejich „jediné 
spravedlivé odměny“ za vysílání a předvedení veřejnosti, která není nikdy určena výrobci 
zvukového záznamu, by ustala. 

Navrhovatel velmi podporuje návrh Komise, který poskytuje rozšířené výhody pro výkonné 
umělce a výrobce zvukových záznamů a zejména podporuje doložky vztahující se ke 20 % 
poplatku a doložku „use it or lose it“, jež obě zajišťují, že výkonní umělci a zejména studioví 
hudebníci budou mít významný prospěch z prodloužení doby ochrany a že jsou jejich práva 
dobře chráněna.

Navrhovatel se domnívá, že omezení hranice pro výrobce zvukových záznamů na 2 miliony 
EUR není nutné, vzhledem k tomu, že to může některým výkonným umělcům zabránit 
získávat příjmy, které potřebují, a proto doporučuje, aby bylo toto omezení odstraněno. 
Obdobně by měly být odstraněny návrhy na odejmutí práv výkonným umělcům, protože by to 
mohlo vést k finančnímu znevýhodnění umělců a výkonných umělců. 

Navrhovatel důrazně podporuje použití čistých příjmů jako měřítka pro 20% poplatek, což 
zajistí, aby si výrobci zvukových záznamů mohli odečíst přiměřené náklady přímo se 
vztahující ke správě prodloužení doby ochrany zvukového záznamu. Je třeba zajistit, aby 
mohly být odečteny pouze tyto přímo se vztahující náklady s cílem zajistit spravedlivou
a stálou odměnu pro výkonné umělce.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro právní záležitosti jako příslušný výbor, aby 
do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nové technologie přináší zákonným 
on-line službám možnost digitálního 
šíření zvukových záznamů. Týká se to
i zvukových záznamů pořízených
v předchozích letech a vytváří se zde 
příležitost pro prodej méně známých 
zvukových nahrávek, které budou 
finančním přínosem pro starší a méně 
známé umělce.    

Odůvodnění
Prodloužení doby ochrany autorských práv zvýší zájem nahrávacích společností o digitalizaci 
jejich nahrávek. Služby distribuce on-line tak budou představovat perspektivu pro mnohé 
zvukové záznamy, a vytvoří tak nové zdroje příjmů umělců. Taktéž digitalizace starších 
hudebních nahrávek bude představovat příjmy pro starší nebo méně známé umělce, kteří 
budou mít prospěch z tzv. „prodejů longtail“.  

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

   (5b) Evropský parlament žádá Komisi, aby 
zahájila postup posuzování dopadů 
podobným způsobem jako v případě 
postupu prováděného pro oblast 
hudebního průmyslu s cílem zvážit, zda je 
nutné prodloužit období ochrany práv, 
které je v současné době uplatňováno
v audiovizuálním odvětví (umělci
a výkonní umělci, výrobci zvukových 
záznamů a vysílateli).

Odůvodnění

V zásadě by ve směrnici měl být uznán a zohledněn tvůrčí přínos všech výkonných umělců. 
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Avšak vzhledem k tomu, že Evropská komise neprovedla žádné posouzení dopadu týkající se 
důsledků možného prodloužení doby ochrany pro výkonné umělce v jiných odvětvích, není 
prodloužení v této fázi přiměřené. Proto je tímto Komise pověřena provedením posouzení 
dopadu na audiovizuální odvětví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Prvním přechodným doprovodným 
opatřením by neměly vzniknout 
nepřiměřené administrativní překážky pro 
malé a střední výrobce zvukových 
záznamů. Proto by členské státy měly mít 
možnost vyjmout z tohoto opatření některé 
výrobce zvukových záznamů, kteří jsou na 
základě ročních příjmů z obchodního 
využívání zvukových záznamů považováni 
za malé a střední výrobce.

vypouští se

Odůvodnění

Protože přechodné doprovodné opatření (20%) bude vyměřováno z čistých příjmů, 
nevzniknou malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto je rozumné do opatření 
zahrnout výkonné umělce, aby bylo zajištěno, že každý z nich tyto finanční prostředky obdrží.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány 
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy 
mohou požadovat, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 

(13) Tyto finanční prostředky by měly být 
vyhrazeny pouze ve prospěch výkonných 
umělců, jejichž výkony jsou zaznamenány
na zvukovém záznamu a kteří převedli svá 
výlučná práva na výrobce zvukových 
záznamů za jednorázovou výplatu. 
Finanční prostředky tímto způsobem 
vyčleněné by měly být rozděleny málo 
známým výkonným umělcům individuálně, 
nejméně jednou ročně. Členské státy by 
měly zajistit, aby rozdělení těchto 
finančních prostředků byla svěřena 
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organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Pokud je 
rozdělení těchto finančních prostředků 
svěřeno organizacím pro kolektivní 
správu práv, použijí se vnitrostátní 
pravidla o nerozdělitelných příjmech. 

organizacím pro kolektivní správu práv, 
které zastupují výkonné umělce. Lze použít
vnitrostátní pravidla o nerozdělitelných 
příjmech. Podle zásad stanovených 
Všeobecnou deklarací UNESCO ke 
kulturní rozmanitosti musí mít organizace 
pro kolektivní správu práv zásadní roli 
významnou úlohu v ochraně kulturní 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že práva vzniklá při 
pořízení záznamu výkonu by se měla vrátit 
výkonnému umělci, pokud výrobce 
zvukových záznamů nenabídne k prodeji 
dostatečné množství kopií zvukového 
záznamu, které by bez prodloužení doby 
ochrany byly volné, nebo nezpřístupní 
tento zvukový záznam veřejnosti.
V důsledku toho práva výrobce zvukových 
záznamů na zvukový záznam zaniknou, 
aby nedošlo k situaci, kdy by tato práva 
existovala zároveň s právy výkonného 
umělce na záznam výkonu v případě, že 
tato práva již nejsou převedena nebo 
postoupena výrobci zvukového záznamu.

(15) Druhé doprovodné přechodné opatření 
by mělo být to, že pokud výrobce 
zvukových záznamů již nenabízí k prodeji 
dostatečné množství kopií alespoň jedné
verze zvukového záznamu, které by bez 
prodloužení doby ochrany byly volné, nebo 
již nezpřístupňuje alespoň jednu verzi
tohoto zvukového záznamu veřejnosti, 
může výkonný umělec požádat, aby tak 
výrobce učinil, a pokud výrobce 
zvukových záznamů této žádosti
v přiměřené lhůtě nevyhoví, může 
výkonný umělec ukončit postoupení práv 
na záznam daného výkonu.

Odůvodnění

Je přiměřené, aby výrobci zvukových záznamů museli v dostatečném množství dávat veřejnosti
k dispozici jednu verzi daného zvukového záznamu.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 
nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce.
V případě, že výkonný umělec po 
opětovném získání autorského práva měl
k dispozici přiměřený čas na to, aby 
zpřístupnil veřejnosti zvukový záznam, 
který by bez prodloužení doby ochrany již 
nebyl chráněn, a zvukový záznam nebyl 
veřejnosti zpřístupněn, práva na zvukový 
záznam a práva na záznam výkonu by 
měla uplynout.

(16) Toto doprovodné opatření by mělo 
zajistit, aby zvukový záznam již nebyl 
chráněn, pokud nebyl v určitém časovém 
období následujícím po prodloužení doby 
ochrany zpřístupněn veřejnosti, protože 
držitelé práv toto právo nevyužívají nebo 
nelze lokalizovat či identifikovat výrobce 
zvukových záznamu nebo výkonné umělce.

Odůvodnění

Doložka „use it or lose it“ je určena k ochraně práv výkonných umělců a k zajištění toho, aby 
výrobci zvukových záznamů nemohli tato práva nespravedlivě omezovat. Odůvodnění 15 
tohoto cíle dosahuje a další opatření uvedená v bodu odůvodnění 16 neznamenají pro 
výkonné umělce žádnou přínosnou změnu, což v mnoha případech povede k tomu, že umělci 
nebudou dosahovat zisku.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  (17a) Doprovodná přechodná opatření 
zahrnují povinný kolektivní výkon práv 
výkonných umělců a výrobců zvukových 
záznamů týkajících se služeb na požádání 
poskytovaných vysílateli rozhlasových 
nebo televizních pořadů v případech, kdy 
jejich nedílnou součástí je hudba
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z oprávněně vydaných zvukových 
záznamů. Tento systém kolektivní správy 
práv doplňuje režim zajišťující odměnu za 
vysílání oprávněně vydaných zvukových 
záznamů podle čl. 8 odst. 2 směrnice 
2006/115/ES a zaručuje, aby po celou 
dobu ochrany oprávněně vydaných 
zvukových záznamů dostávali příslušní 
výkonní umělci a výrobci zvukových 
záznamů spravedlivý podíl odměny za 
užívání pořadů vysílaných prostřednictvím 
služeb na požádání.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  (19a) Členské státy by měly zajistit, aby 
návrh na prodloužení doby ochrany práv 
výkonných umělců doplněn o právní 
ustanovení, která poskytnou ochranu 
výkonným umělcům ve formě 
spravedlivých smluvních podmínek pro 
převod nebo postoupení práv.

Odůvodnění

Na úrovni Evropské unie není nutná harmonizace podmínek smluv o převodu nebo
postoupení; členské státy by však měly být upozorněny na to, že studioví výkonní umělci 
obvykle nejsou ve faktické vyjednávací pozici, a proto jsou podmínky takových smluv obvykle 
jednostranné.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit, že výrobce vypouští se
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zvukových záznamů, jehož celkový roční 
příjem během roku, který předchází roku, 
za který se uvedená odměna vyplácí, 
nepřekročí minimální hranici 2 milióny 
EUR, není povinen vyhradit alespoň 20 
procent těchto příjmů, které získal během 
roku, který předchází roku, za který se 
uvedená odměna vyplácí, z rozmnožování, 
rozšiřování a zpřístupňování těch 
zvukových záznamů, vzhledem k nimž 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: 
číslo pozměňující směrnice]/ES výkonný 
umělec a výrobce zvukových záznamů již 
nebudou ke dni 31. prosince uvedeného 
roku chráněni.

Odůvodnění

Protože přechodné doprovodné opatření (20%) bude vyměřováno z čistých příjmů, 
nevzniknou malým a středním podnikům neúměrné náklady, proto je rozumné do opatření 
zahrnout výkonné umělce, aby bylo zajištěno, že každý z nich tyto finanční prostředky obdrží.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy mohou upravit, zda a do 
jaké míry může být stanovena správa 
tohoto práva na roční dodatečnou odměnu 
uvedeného v odstavci 3 organizacemi pro 
kolektivní správu práv.

5. Členské státy zajistí, aby právo na roční 
dodatečnou odměnu uvedené v odstavci 3 
bylo spravováno organizací pro kolektivní 
správu práv.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby organizace pro kolektivní správu práv co nejpřesněji a individuálně 
rozdělovaly odměnu vybranou v zastoupení výkonných umělců.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  5a. Organizace pro kolektivní správu práv 
tyto odměny rozdělují individuálně a 
s ohledem na využití výkonů každého 
výkonného umělce.

Odůvodnění

Je nezbytné, aby organizace pro kolektivní správu práv co nejpřesněji a individuálně 
rozdělovaly odměnu vybranou v zastoupení výkonných umělců.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud jde o správu práv týkajících se 
služeb na požádání poskytovaných 
vysílateli rozhlasových nebo televizních 
pořadů v případech, kdy tyto pořady jako 
svoji nedílnou součást obsahují hudbu
z oprávněně vydaných zvukových 
záznamů, členské státy zajistí, aby práva 
výkonných umělců a výrobci zvukových 
záznamů na udělení nebo zamítnutí 
souhlasu s takovým užitím mohla být 
vykonávána pouze prostřednictvím 
organizace pro kolektivní správu práv, 
která byla zřízena za účelem výběru
a rozdělování odměny za vysílání takových 
zvukových záznamů.

Odůvodnění
Prodloužení doby ochrany práv pro výkonné umělce a výrobce zvukového záznamu zvyšuje 
administrativní obtíže, s nimiž se potýkají subjekty rozhlasového či televizního vysílání pokud 
jde o vypořádání příslušných práv spojených s pořady těchto subjektů poskytovanými na 
vyžádání, zejména co se týče archívů. Za účelem dosažení účinné správy práv tak, jak je 
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doporučeno v bodu odůvodnění 26 směrnice o harmonizaci některých aspektů autorského 
práva z roku 2001 i spravedlivého podílu pro všechny nositele práv také za užívání pořadů 
vysílaných prostřednictvím služeb na požádání, je proto přiměřené doplnit tento režim 
odměny o povinný kolektivní licenční systém.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, přestane výrobce zvukových 
záznamů nabízet kopie zvukového 
záznamu na prodej v dostatečném množství 
nebo je zpřístupňovat veřejnosti po drátě 
nebo bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, může 
výkonný umělec ukončit smlouvu
o převodu nebo o postoupení. Pokud 
zvukový záznam obsahuje záznam výkonů 
více výkonných umělců, mohou tito 
výkonní umělci ukončit své smlouvy
o převodu nebo o postoupení společně. 
Pokud je smlouva o převodu nebo
o postoupení ukončena podle věty 1 nebo 
věty 2, práva výrobce zvukových záznamů 
zaniknou. 

6. Pokud po okamžiku, od něhož podle čl. 
3 odst. 1 a 2 ve znění před změnou 
provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, výrobce zvukových záznamů již 
nebude nabízet kopie alespoň jedné verze
zvukového záznamu na prodej
v dostatečném množství nebo 
zpřístupňovat veřejnosti alespoň jednu 
verzi záznamů po drátě nebo bezdrátovou 
cestou tak, aby k nim veřejnost měla 
přístup z osobně vybraného místa a 
v osobně vybraném čase, může výkonný 
umělec požádat, aby tak výrobce učinil,
a pokud výrobce této žádosti v přiměřené 
lhůtě nevyhoví, může výkonný umělec 
postoupení práv k danému zvukovému 
záznamu ukončit. 

Odůvodnění

Je přiměřené, aby výrobci zvukových záznamů museli v dostatečném množství dávat veřejnosti
k dispozici jednu verzi daného zvukového záznamu.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2006/116/ES
Čl. 10 a – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že jeden rok od chvíle, kdy 
podle čl. 3 odst. 1 a 2 ve znění před 
změnou provedenou směrnicí [// vlož: číslo 
pozměňující směrnice]/ES výkonný umělec 
již nebude chráněn vzhledem k záznamu 
výkonu a výrobce zvukových záznamů již 
nebude chráněn vzhledem ke zvukovému 
záznamu, zvukový záznam není 
zpřístupněn veřejnosti po drátě nebo 
bezdrátovou cestou tak, aby k nim 
veřejnost měla přístup z osobně vybraného 
místa a v osobně vybraném čase, práva 
výrobce zvukových záznamů vzhledem ke 
zvukovému záznamu a práva výkonných 
umělců vzhledem k záznamu jejich výkonu 
uplynou.“

vypouští se

Odůvodnění

Doložka „use it or lose it“ je určena k ochraně práv výkonných umělců a k zajištění toho, aby 
výrobci zvukových záznamů nemohli tato práva nespravedlivě omezovat. Článek 10 odst.1 
pododstavec 1 tohoto dociluje a další opatření uvedená v pododstavci 2 neznamenají pro 
výkonné umělce žádnou přínosnou změnu, což v mnoha případech povede k tomu, že umělci 
nebudou dosahovat zisku.
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