
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 18.5.2017 
C(2017) 3356 final

Vážený pan Milan ŠTĚCH 
Předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
118 01 PRAHA 1 
Česká republika

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho usnesení k návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu 
{COM(2016) 593 final}, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá 
online vysílání vysílacích organizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů 
{COM(2016) 594 final}, návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraniční 
výměně kopií některých děl a jiných předmětů, které jsou chráněny autorským právem 
a právy s ním souvisejícími, v přístupném formátu mezi Unií a třetími zeměmi, z níž budou 
mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení 
{COM(2016) 595 final} a návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých 
povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných na základě autorského práva 
a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby nevidomé, zrakově postižené či 
osoby s jinými poruchami čtení, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých 
aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti }COM(2016) 
596 final}.

Těmito návrhy Komise plní cíl strategie pro jednotný digitální trh1, totiž snížit rozdíly mezi 
systémy autorských práv v jednotlivých členských státech a umožnit uživatelům v EU širší 
přístup k dílům, jakož i akční plán pro modernizaci pravidel EU v oblasti autorského práva 
nastíněný ve sdělení „ Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského 
práva “2 z prosince 2015.

Návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu má za cíl přizpůsobit 
některé klíčové výjimky z autorského práva digitálnímu a přeshraničnímu prostředí, zkvalitnit 
postupy udělování licencí a zajistit širší přístup k obsahu, jakož i dosáhnout řádně 
fungujícího trhu v oblasti autorského práva.

Vážený pane předsedo,

1 COM(2015) 192 final.
2 COM(2015) 626 final.



Cílem navrhovaného nařízení o on-line vysíláních vysílacích organizací a přenosech vysílání 
televizních a rozhlasových pořadů je usnadnit vypořádávání autorských práv k přeshraničním 
on-line vysíláním televizních a rozhlasových pořadů a přenosům vysílání prostřednictvím 
uzavřených sítí, a tím usnadnit přeshraniční šíření televizních a rozhlasových pořadů.

Návrhem směrnice o některých povolených způsobech užití děl a jiných předmětů chráněných 
na základě autorského práva a práv s ním souvisejících, z nichž budou mít prospěch osoby 
nevidomé, zrakově postižené či osoby s jinými poruchami čtení, Komise provádí do práva 
Evropské unie Marrákešskou smlouvu prostřednictvím nové výjimky. Návrh nařízení v téže 
oblasti zajistí, že členské státy budou uplatňovat ustanovení Marrákešské smlouvy ve vztazích 
s třetími zeměmi.

Komise vítá podporu, kterou Senát vyslovil harmonizaci některých povinných výjimek 
z autorského práva a návrhům Komise kprovedení Marrákešské smlouvy. Jako odpověď 
na připomínky a otázky Senátu si Komise dovoluje odkázat na připojenou přílohu.

Návrh předložený Komisí je v současné době projednáván spolutvůrci právních předpisů, 
tj. Evropským parlamentem a Radou.

Komise doufá, že podané vysvětlení je dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se 
na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda

Andrus Ansip 
místopředseda
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě zvážila otázky, které Senát ve svém usnesení vznesl, a ráda by poskytla 
následující objasnění.

- K výjimce pro vytěžování textů a dat (článek 3 návrhu směrnice o autorském právu
na jednotném disitálním trhu) - bod 2 usnesení

Článek 3 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu zavádí novou 
povinnou výjimku pro vytěžování textů a dat prováděné výzkumnými organizacemi pro účely 
vědeckého výzkumu. Aby byly zohledněny reálné podmínky v současném prostředí výzkumu 
a podpořily se inovace, 10. bod odůvodnění návrhu výslovně uvádí, že „ výzkumné organizace 
by měly tuto výjimku využívat rovněž v případě, kdy se zapojí do partnerství veřejného 
a soukromého sektoru. “

- K ochraně tiskových publikací v souvislosti s disitálním užitím (článek 11 návrhu
směrnice o autorském právu na jednotném disitálním trhu) - body 3 až 6 usnesení

Článek 11 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu zavádí nové 
právo související s právem autorským pro vydavatele tiskových publikací. Účelem tohoto 
nového práva je zajistit, aby byl v právu Evropské unie uznán organizační a ekonomický 
přínos vydavatelů tisku (jako jsou vydavatelé novin a časopisů).

Návrh Komise se liší od jiných legislativních opatření přijatých v některých členských státech 
za účelem poskytnutí ochrany vydavatelům tisku. Právy udělenými vydavatelům tiskových 
publikací podle návrhu Komise jsou výlučná práva na rozmnožování a zpřístupňování 
veřejnosti, pokud jde o digitální užití. Vzhledem k tomu, že navrhovaná práva jsou svou 
povahou výlučná, poskytují vydavatelům právo udělit svolení nebo zakázat rozmnožování 
jejich tiskových publikací a jejich zpřístupňování veřejnosti, jakož i stanovit příslušné 
podmínky, též bezúplatně nebo za úhradu licenčních poplatků.

Zavedením nového souvisejícího práva vydavatelů tisku se vytvoří nová kategorie nositelů 
práv, ale nezmění se rozsah toho, co je autorským právem chráněno. To je vysvětleno 
zejména ve 34. bodě odůvodnění návrhu Komise. Proto by se judikatura Soudního dvora 
Evropské unie týkající se rozsahu práv na rozmnožování, též pokud jde o krátké úryvky3, a na 
zpřístupnění veřejnosti, též pokud jde o to, zda daný akt vložení hypertextového odkazu 
představuje akt sdělování veřejnosti4, měla rovněž vztahovat na práva přiznaná vydavatelům 
tisku.

Jak stanoví čl. 11 odst. 2, ochrana poskytovaná podle článku 11 je nezávislá na právech, 
která právní předpisy Unie poskytují autorům děl, jež jsou součástí tiskové publikace, 
a neměla by žádná taková práva nijak ovlivňovat.

Rozsudek ze dne 16. července 2009 ve věci Infopaq International (C-5/08) nebo usnesení Soudního dvora ze 
dne 17. ledna 2012 ve věci Infopaq International (C-302/10).
Rozsudek ze dne 13. února 2014 ve věci Svensson a další (C-466/12), usnesení ze dne 21. října 2014 ve věci 
BestWater (C-348/13) nebo rozsudek ze dne 8. září 2016 ve věci GS Media BV v. Sanoma Media 
Netherlands BY a další (C-160/15).
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Doba ochrany 20 let se považuje za přiměřenou, neboť staví vydavatele tisku do situace 
srovnatelné se situací jiných nositelů souvisejících práv, aniž by to mělo významný dopad 
na jiné zúčastněné strany včetně autorů, spotřebitelů a poskytovatelů online služeb.

- K užití chráněného obsahu poskytovateli služeb informační společnosti, kteří ukládají a
zpřístupňují velké množství děl a jiných předmětů ochrany nahrávaných jejich uživateli
(článek 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném disitálním trhu) - body 7
a 8 usnesení

Opatření zaměřená na služby obsahu nahrávaného uživateli (platformy pro sdílení obsahu) 
podle článku 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu by 
nositelům práv umožnila lépe rozhodovat o užití jejich obsahu těmito službami a získat za 
taková užití odměnu.

Opatření, která musí služby obsahu nahrávaného uživateli přijmout, by měla být „vhodná 
a přiměřená“. Vzhledem ktomu, že opatření musí být přiměřená, neměla by být příliš 
zatěžující či nákladná pro poskytovatele služeb, který se může rozhodnout zavést taková 
opatření, jež budou nejlépe odpovídat jeho specifické situaci (např. s ohledem na jeho 
prostředky, typ zpřístupňovaného obsahu atd.). Účelem těchto prvků je zajistit, aby nevznikly 
žádné překážky pro inovace a evropské platformy, avšak zároveň vytvořit vyváženější trh pro 
obsah.

Návrh Komise se zabývá pouze autorským právem. Širší souvislosti opatření uložených výše 
zmíněným službám jsou uvedeny v příslušných bodech odůvodnění návrhu Komise, které 
mimo jiné zmiňují uplatňování stávajících pravidel v oblasti autorského práva 
a elektronického obchodu na tyto účastníky trhu, aniž by se změnily základní směrnice, 
tj. směrnice 2000/31/ES5 a 2001/29/ES6.

- K opatřením stanoveným v návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla uro výkon
autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání
vysílacích orsanizací a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů - bod 9
usnesení

Zásada země původu zavedená návrhem nařízení by se vztahovala na udělování licencí 
kprávům pro doplňkové online služby provozovatelů vysílání, tj. služby spočívající 
v poskytování rozhlasových nebo televizních pořadů současně s jejich vysíláním nebo po 
vymezenou dobu poté (živé televizní vysílání online, služby zpětného zhlédnutí a doplňkové 
materiály jako upoutávky). Tento mechanismus by usnadnil vypořádávání autorských práv 
a nabídnul provozovatelům vysílání nové příležitosti ke zpřístupňování jejich pořadů online 
v Evropské unii, avšak neuložil by jim to jako povinnost. Očekává se, že to bude pro 
spotřebitele přínosem, a to díky rozšíření výběru televizních pořadů, zejména zpráv, 
aktuálních událostí, politických debat a kulturních a zábavních pořadů.

5 Úř. věst. L 178, 17.7.2000, s. 1.
6 Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10.
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Jak vysvětluje 11. bod odůvodnění, tímto návrhem není dotčena smluvní svoboda 
provozovatelů vysílání nebo nositelů práv, kteří by i nadále měli možnost smluvně omezit 
šíření obsahu na určitých územích, budou-li dodržena použitelná unijni a vnitrostátní 
pravidla.

Ustanovení čl. 2 odst. 2 navrhovaného nařízení stanoví, že v rámci použití zásady země 
původu se v licenčních poplatcích, které platí provozovatelé vysílání nositelům práv, zohlední 
všechny aspekty doplňkové online služby, zejména charakteristiky služby, diváci a posluchači 
a jazyková verze. Toto ustanovení je zásadním prvkem k zajištění, že nositelé práv obdrží 
odměnu za přístup k doplňkovým online službám a jejich využívání, k nimž dochází v jiných 
členských státech než ve členském státě, v němž má provozovatel vysílání své hlavní místo 
podnikání. Mělo by rovněž pomoci malým provozovatelům vysílání zpřístupnit jejich 
doplňkové online služby přes hranice bez nepřiměřených licenčních poplatků, zejména za 
účelem poskytování služeb příslušníkům jejich státu, kteří žijí v jiných členských státech 
a mají zájem sledovat dění ve své domovské zemi.
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