SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA
1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a další související předpisy

Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo kultury

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte
patnáctým dnem po vyhlášení;
§ 2374a občanského zákoníku od 7. června 2022
(dělená účinnost)

Implementace práva EU: Ano
- uveďte termín stanovený pro implementaci: červen 2021
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU: ano
2. Cíl návrhu zákona
Cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)2019/790 o autorském
právu na jednotném digitálním trhu a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789,
kterou se stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí
na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových
programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS.
Konkrétními cíli jsou:
 zlepšit postupy poskytování licencí k užití autorskoprávně chráněného obsahu;
 zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněného obsahu, a to i přeshraničně;
 přizpůsobit právní úpravu výjimek z výlučných autorských práv pro účely vědy a
výzkumu, konkrétně pro účely vytěžování textů a dat, pro účely tzv. digitálního
vzdělávání (využití autorskoprávně chráněného obsahu v digitální podobě ve vzdělávání)
a pro účely digitalizace a uchovávání kulturního dědictví;
 dosáhnout dobře fungujícího trhu pro autorskoprávně chráněný obsah.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Přímý dopad na státní rozpočet bude mít zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách
pro nakladatele a vydavatele a valorizace odměny pro autory za půjčování v knihovnách.
Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude přibližně ve výši necelých 68 a půl milionu Kč,
včetně DPH, ročně, s předpokládaným postupným snižováním uvedené částky v závislosti na
vývoji (poklesu) počtu absenčních výpůjček v knihovnách. Vyčíslené finanční dopady na státní
rozpočet budou kryty v rámci rozpočtu Ministerstva kultury. V ostatních případech budou dopady
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty záviset na míře využívání předmětů ochrany a s tím
spojené platby licenčních odměn za digitální užití (v případě plateb za užití materiálů přímo
určených pro vzdělávací trh).
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano
V souvislosti s harmonizací právní úpravy v rámci EU, zejm. v oblasti výjimek a omezení práv,
přispěje nová úprava ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
Dopady na podnikatelské prostředí budou v jednotlivých hodnocených oblastech převážně
pozitivní a budou spočívat ve zvýšení právní jistoty nositelů práv i uživatelů předmětů ochrany

(zejm. v případě úpravy výjimek a omezení práv pro účely vytěžování textů a dat a digitálního
vzdělávání). Přínosem pro nositele práv budou dále zejm. nově zavedená práva vydavatelů
tiskových publikací, valorizovaná odměna pro autory za půjčování v knihovnách a nově zavedené
právo na odměnu v knihovnách pro nakladatele, dále nová úprava povinností poskytovatelů
služeb pro sdílení obsahu online a doplnění úpravy smluvního práva (licenčních smluv).
Negativní dopady budou spočívat zejm. v nákladech na zavedení opatření souvisejících s novou
úpravou omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
Dopad na územní samosprávné celky, jakožto zřizovatele vzdělávacích zařízení, se bude odvíjet
od míry využívání materiálů přímo určených pro vzdělávací trh při digitální výuce.
3.5 Sociální dopady: Ano
Návrh bude mít pozitivní sociální dopady na širokou veřejnost zejm. s ohledem na zvýšení právní
jistoty pro užití autorskoprávně chráněného obsahu ve vědě a výzkumu (v rámci vytěžování textů
a dat) a při digitálním vzdělávání výuce, dále s ohledem na zjednodušení vypořádávání
autorských práv pro účely online zpřístupňování kulturního dědictví institucemi kulturního
dědictví.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Návrh bude mít pozitivní dopady na spotřebitele zejm. v podobě zvýšené dostupnosti
autorskoprávně chráněného obsahu prostřednictvím institucí kulturního dědictví a zvýšení právní
jistoty uživatelů služeb pro sdílení obsahu online.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ano
Návrh bude mít pozitivní dopady na výkon státní statistické služby. Nově zakotvené způsoby
užití autorského díla rozšiřují rozsah zdrojů údajů získávaných na základě úřední licence pro
výkon státní statistické služby o vytěžování textů nebo dat automatizovanou formou.
3.10 Korupční rizika: Ne
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne

ZÁVĚRE NÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)
Obsah
1. Důvod předložení a cíle ...................................................................................................... 8
2.

Název ................................................................................................................................ 12

3.

Definice problému ............................................................................................................ 12

4.

Návrhy variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů, hodnocení dopadů .................... 14
4.1.

Princip země původu pro doplňkové online služby vysílatelů .................................. 14

4.1.1.

Definice problému .............................................................................................. 14

4.1.2.

Popis problematiky............................................................................................. 14

4.1.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 17

4.1.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 17

4.1.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 18

4.1.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 19
4.1.7.
4.2.

Hodnocení variant .............................................................................................. 20

Kolektivní správa práva na přenos vysílání ............................................................... 21

4.2.1.

Definice problému .............................................................................................. 21

4.2.2.

Popis problematiky............................................................................................. 21

4.2.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 22

4.2.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 23

4.2.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 23

4.2.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 23
4.2.7.
4.3.

Hodnocení variant .............................................................................................. 25

Přímé dodání signálu ................................................................................................. 26

4.3.1.

Definice problému .............................................................................................. 26

4.3.2.

Popis problematiky............................................................................................. 26

4.3.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 28

4.3.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 28

4.3.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 29

4.3.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 29
4.3.7.

Hodnocení variant .............................................................................................. 29

4.4.

Výjimky z výlučných práv pro vytěžování textů a dat .............................................. 30

4.4.1.

Definice problému .............................................................................................. 30

4.4.2.

Popis problematiky............................................................................................. 31

4.4.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 32

4.4.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 32

4.4.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 38

4.4.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 39
4.4.7.
4.5.

Hodnocení variant .............................................................................................. 40

Výjimka z výlučných práv pro digitální a přeshraniční vzdělávání ¨ ........................ 41

4.5.1.

Definice problému .............................................................................................. 41

4.5.2.

Popis problematiky............................................................................................. 42

4.5.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 45

4.5.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 47

4.5.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 49

4.5.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 49
4.5.7.
4.6.

Hodnocení variant .............................................................................................. 57

Rozšířená kolektivní správa práv pro užití děl nedostupných na trhu ¨ .................... 58

4.6.1.

Definice problému .............................................................................................. 58

4.6.2.

Popis problematiky............................................................................................. 59

4.6.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 67

4.6.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 68

4.6.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 70

4.6.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 70
4.6.7.
4.7.

Hodnocení variant .............................................................................................. 75

Mediátoři a alternativní řešení sporů ......................................................................... 77

4.7.1.

Definice problému .............................................................................................. 77

4.7.2.

Popis problematiky............................................................................................. 77

4.7.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 78

4.7.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 79

4.7.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 79

4.7.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 80
4.7.7.

Hodnocení variant .............................................................................................. 82

4.8. Práva vydavatelů tiskových publikací (Ochrana tiskových publikací v souvislosti
s užitím online) ..................................................................................................................... 83
4.8.1.

Definice problému .............................................................................................. 83

4.8.2.

Popis problematiky............................................................................................. 83

4.8.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................... 85

4.8.4.

Identifikace dotčených subjektů ......................................................................... 86

4.8.5.

Popis cílového stavu ........................................................................................... 93

4.8.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................... 93
4.8.7.

Hodnocení variant ............................................................................................ 109

4.9. Práva vydavatelů a nakladatelů na „náhradní odměny“ a jiné kompenzace (Nároky
na spravedlivou odměnu).................................................................................................... 109
4.9.1.

Definice problému ............................................................................................ 109

4.9.2.

Popis problematiky........................................................................................... 110

4.9.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti ............................................. 110

4.9.4.

Identifikace dotčených subjektů ....................................................................... 114

4.9.5.

Popis cílového stavu ......................................................................................... 116

4.9.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................. 117
4.9.7.

Hodnocení variant ............................................................................................ 121

4.10. Povinnosti online platforem pro sdílení obsahu ...................................................... 123
4.10.1.

Definice problému ........................................................................................ 123

4.10.2.

Popis problematiky ....................................................................................... 123

4.10.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti .......................................... 133

4.10.4.

Identifikace dotčených subjektů ................................................................... 135

4.10.5.

Popis cílového stavu ..................................................................................... 137

4.10.6.
Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................. 137
4.10.7.

Hodnocení variant......................................................................................... 153

4.11. Spravedlivá odměna a smluvní právo ...................................................................... 154
4.11.1.

Definice problému ........................................................................................ 154

4.11.2.

Popis problematiky ....................................................................................... 155

4.11.3.

Popis existujícího právního stavu v dané oblasti .......................................... 157

4.11.4.

Identifikace dotčených subjektů ................................................................... 158

4.11.5.

Popis cílového stavu ..................................................................................... 158

4.11.6.
Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik ................................................................................................................. 159
4.11.7.
5.

Hodnocení variant......................................................................................... 169

Návrhy právní úpravy, implementace doporučené varianty a vynucování ..................... 171
5.1. Implementace a vynucování právní úpravy principu země původu pro doplňkové
online služby vysílatelů ...................................................................................................... 171
5.2. Implementace a vynucování právní úpravy kolektivní správy práva na přenos
vysílání................................................................................................................................ 172
5.3.

Implementace a vynucování právní úpravy přímého dodání signálu ...................... 172

5.4. Implementace a vynucování právní úpravy výjimky z výlučných práv pro vytěžování
textů a dat............................................................................................................................ 173
5.5. Implementace a vynucování právní úpravy výjimky z výlučných práv pro digitální a
přeshraniční vzdělávání ...................................................................................................... 173
5.6.

Implementace a vynucování právní úpravy užití děl nedostupných na trhu ........... 174

5.7. Implementace a vynucování právní úpravy týkající se rozšíření působnosti
prostředníků (Mediátoři a alternativní řešení sporů) .......................................................... 176
5.8. Implementace a vynucování právní úpravy ochrany tiskových publikací v souvislosti
s užitím online .................................................................................................................... 177
5.9. Implementace a vynucování právní úpravy práva vydavatelů a nakladatelů na
odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a valorizace odměny pro autory
(Nároky na spravedlivou odměnu) ..................................................................................... 178
5.10. Implementace a vynucování právní úpravy odpovědnosti platforem pro sdílení
obsahu online (Povinnosti on-line platforem pro sdílení obsahu) ...................................... 178
5.11. Implementace a vynucování právní úpravy smluvního práva (Spravedlivá odměna a
smluvní právo) .................................................................................................................... 179
6.

Přezkum účinnosti regulace ............................................................................................ 180

7.

Konzultace a zdroje dat ................................................................................................... 183

8.

Hodnocení korupčních rizik zvolených řešení ................................................................ 186

Příloha č. 1.............................................................................................................................. 187
Příloha č. 2.............................................................................................................................. 189

Poznámka zpracovatele:
Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace byla vypracována na základě informací a dat,
které měl zpracovatel k dispozici z vlastních zdrojů, a dále z informací a dat poskytnutých
zástupci dotčených subjektů v rámci konzultací při přípravě návrhu. Hodnocení dopadů
nevyčísluje absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvalifikuje jejich
povahu a snaží se odhadnout jejich změny (tj. nárůst nebo pokles, popř. stagnaci) po zavedení
vybraných variant. Výběr řešení byl proveden převážně na základě kvalitativního hodnocení
variant s ohledem na to, že ve většině případů nedostatek vhodných informací neumožnil
provést hodnocení kvantitativní. V řadě případů jde v oblastech dotčených navrhovanou
úpravou o informace obchodní povahy, které dotčené subjekty nemají zájem, popř. výslovně
nemohou, poskytovat (resp. zveřejňovat). V těch oblastech, kde byly k dispozici nezbytné
údaje, bylo provedeno, podle zásad hodnocení dopadů regulace s využitím metodických a
pomocných dokumentů, také hodnocení kvantitativní.

1.

Důvod předložení a cíle

Návrh novely autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „autorský zákon“ nebo jen „AZ“), novely zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a novely zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Ministerstvo kultury ke splnění povinnosti
implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789, kterou se stanovují
pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá
online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů,
a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS (dále jen „směrnice o pravidlech pro online
vysílání a převzatá vysílání“ nebo „směrnice OnlineSatCab“) a směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu (dále jen
„směrnice o autorském právu“ nebo „směrnice o APnaJDT“ nebo jen „směrnice
APnaJDT“).
Cílem navrhované úpravy je přizpůsobit již existující právní rámec nové unijní úpravě a
doplnit novou právní úpravu zavedenou na unijní úrovni výše zmíněnými směrnicemi a
předpokládající transpozici do vnitrostátního právního řádu členského státu Evropské unie
(dále jen „EU“).
Navrhovanou implementací výše uvedených směrnic budou rovněž plněny úkoly plynoucí
z Plánu legislativních prací vlády na rok 2020 (schváleného usnesením vlády č. 870 ze dne
9.12.2019) a dále ze strategických dokumentů, zejm. ze Strategického rámce Česká
republika 20301, z vládního programu Digitální Česko (Vládní program digitalizace České
republiky 2018+)2 a z Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027
(s výhledem do roku 2030)3.
Přehled cílů uvedených směrnic a jednotlivých ustanovení směrnic přijatých k jejich realizaci:
Cíl

Směrnice
Čl.
OnlineSatCab
 zlepšit postupy poskytování licencí k užití čl. 3 – princip země původu pro
autorskoprávně chráněného obsahu
doplňkové online služby
 zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněného OnlineSatCab
obsahu, a to i přeshraničně
čl. 4 až 7 - výkon práv k přenosům
vysílání
OnlineSatCab
čl. 8 - přímé dodání signálu

1

Strategický rámec Česká republika 2030, , schválený usnesením vlády ze dne 19.4.2017 č. 292, dostupný z
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/Strategicky_ramec_Ceska_republika_2030-compressed_1_.pdf.
2
Schválen usnesením vlády ze dne 3.10.2018 č. 629, viz https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-proinformacni-spolecnost.aspx
3
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021-2027 (s výhledem do roku 2030), schválená
usnesením vlády ze dne 17.8.2020 č. 840, dostupná z https://www.mkcr.cz/metodiky-a-koncepce-345.html
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APnaJDT
čl. 8 až 11 – užití děl nedostupných
na trhu institucemi kulturního
dědictví
APnaJDT
čl. 13 – mechanismus vyjednávání
smluv k užití AVD službami VoD
 přizpůsobit právní úpravu výjimek z výlučných
autorských práv pro účely vědy a výzkumu,
konkrétně pro účely vytěžování textů a dat, pro
účely tzv. digitálního vzdělávání (využití
autorskoprávně chráněného obsahu v digitální
podobě ve vzdělávání) a pro účely digitalizace
a uchovávání kulturního dědictví

 dosáhnout dobře fungujícího
autorskoprávně chráněný obsah

trhu

APnaJDT
čl. 3 – výjimka pro vytěžování textů
a dat pro účely vědeckého výzkumu
APnaJDT
čl. 4 – výjimky a omezení pro
vytěžování textů a dat (pro jiné
účely, než VaV)
APnaJDT
čl. 5 – výjimky pro užití při
digitálních
a
přeshraničních
výukových činnostech
APnaJDT
čl. 6 – výjimky pro uchovávání
kulturního dědictví
APnaJDT
čl. 14 – volná díla výtvarného
umění
pro APnaJDT
čl. 15 – práva vydavatelů tiskových
publikací
APnaJDT
čl. 16 – nároky (nakladatelů a
vydavatelů)
na
spravedlivou
odměnu
APnaJDT
čl. 17 – užití chráněného obsahu
poskytovateli služeb pro sdílení
obsahu online
APnaJDT
čl. 18 – 23 – spravedlivá odměna a
další úpravy smluvního práva

Shodou okolností se příprava návrhu implementace směrnic sešla s obdobím celosvětové
pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojenými opatřeními, jako byl zejména nouzový stav a
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v jeho rámci mj. přerušení prezenční školní výuky, uzavření muzeí, galerií a knihoven, kin,
divadel, koncertních síní a dalších veřejnosti přístupných zařízení.4
Digitální a online forma distribuce a konzumace autorskoprávně chráněného obsahu se staly
běžnými i pro ty, kteří je zatím nevyužívali nebo je přinejmenším neupřednostňovali. Dotklo
se to nejen tzv. zábavního průmyslu, ale rovněž oblasti vzdělávání, o vědě a výzkumu (právě
ve spojení s celosvětovým úsilím o zvládnutí pandemie) ani nemluvě.
Pro ilustraci lze uvést několik (namátkou vybraných) příkladů aktivit a s nimi přímo nebo
přinejmenším zprostředkovaně souvisejících ustanovení implementovaných unijních směrnic:
Věda a výzkum v boji pro COVID-19
- využití TDM (text and data mining) apod.5

čl. 3 a 4 APnaJDT

Vzdělávání
- online výuka6

čl. 5 APnaJDT

Muzea, galerie, knihovny
- nárůst online prezentací7

čl. 6 APnaJDT
čl. 8 – 11 APnaJDT
čl. 14 APnaJDT
úprava KS obecně (mj. čl. 12
APnaJDT, čl. 8 – 11 APnaJDT, čl.
4 OnlineSatCab)

Kolektivní správci práv
- zjednodušené licencování užití
- podpora nositelů práv v době pandemie8

4

Viz např. nezávislý výzkum ekonomických a provozních dopadů krize v souvislosti s pandemií nemoci
COVID-19 na kulturní sektor, realizovaný Katedrou produkce DAMU a Katedrou Arts Managementu VŠE (více
informací dostupných např. z https://www.idu.cz/covid , naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
5
Viz např. informace Evropské komise o spuštění evropské datové platformy COVID-19 umožní rychle
shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace, dostupná z
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_680, nebo informace o nové vyhledávácí funkci
v celosvětové patentové databázi PATENTSCOPE vedené WIPO usnadňující vyhledávání informací obsažených
v publikovaných patentových dokumentech využitelných pro vývoj nových technologií pro boj s nemocí
COVID-19, dostupná z
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0008.html, naposledy navštíveno dne 19.9.2020
6
Viz např. informace a doporučení pro školy, dostupné z https://www.msmt.cz/doporucene-postupy-pro-skolyv-obdobi-vzdelavani-na-dalku nebo informace o zdrojích pro online výuku na webu Evropské komise, dostupné
z
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_cs,
naposledy
navštíveno dne 19.9.2020.
7
Viz např. informace z průzkumu provedeného NEMO (Network of Euroepan Musem Organisation), podle
kterého téměř 70 % muzeí zvýšilo svoji online prezentaci v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci COVID19, po třech týdnech od uzavření zvýšilo své aktivity na internetu již 80 % muzeí. Zároveň byl zaznamenán
nárůst návštěvnosti online prezentací. (Viz Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in
Europe Final Report, s. 12, dostupné z:
https://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf,
naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
8
Viz
např.
informace
OSA
https://www.osa.cz/covid-19-autori/
nebo
Intergram
https://www.intergram.cz/intergram-pomaha-umelcum-zasazenym-koronavirovou-krizi-2/,
naposledy
navštíveno dne 19.9.2020. Možnosti kolektivní správců poskytovat nositelům práv finanční podporu
v případech, kdy se tito dostanou do složité sociální situace z fondů pro takové účely vytvářených kolektivním
správcem jsou závislé na tom, kolik odměn kolektivní správci vyberou v předchozím období (zdrojem takových
fondů jsou částky stržené z odměn, ve výši odsouhlasené příslušným orgánem kolektivního správce). Pokud
nastane taková situace, jaká nastala v roce 2020 v souvislosti s pandemií covid-19, kdy po značnou část roku
k užívání předmětů ochrany objektivně nemohlo docházet (z důvodu uzavření restaurací, hotelů, kin, fitness
center atd.), budou možnosti kolektivních správců poskytovat finanční podpory ze sociálních fondů v obdobích
následujících značně omezené.
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Periodika
- důležitá role médií, mj. tiskového zpravodajství9

čl. 15 APnaJDT

Nakladatelská činnost
čl. 16 APnaJDT
- význam knihoven pro zajištění dostupnosti informací a
vzdělávání10
Sdílení obsahu online
- nárůst konzumace obsahu online11

čl. 17 APnaJDT

VoD a jiné streamingové služby
- růst počtu uživatelů streamovacích služeb12

čl. 13 APnaJDT, čl. 18 APnaJDT

Online služby TV a R
čl. 3 OnlineSatCab
- růst času stráveného s elektronickými médii (TV,
rozhlas, internet – prostřednictvím PC, mobilů i
mobilních aplikací13
Ke zmíněným souvislostem se vyslovil rovněž Evropský parlament ve svém usnesení ze dne
17. 9. 2020 o kulturním oživení Evropy. Mj. v něm uvádí, že
•

rozmanité kulturní prostředí v Evropě bylo vážně zasaženo pandemií COVID-19
a řada aktérů v kulturním a tvůrčím odvětví a průmyslu bude bez veřejných investic
a pomoci čelit finančnímu krachu; vzhledem k tomu, že přerušení činnosti v tomto
odvětví mělo dopad i na další odvětví, jako je doprava, cestovní ruch a vzdělávání;

•

krize způsobená pandemií COVID-19 také zvýraznila již existující zranitelná místa
kulturního a tvůrčího odvětví a průmyslu, např. nejisté životní podmínky umělců
a pracovníků v kulturním odvětví a napjaté rozpočty mnoha kulturních institucí;

•

se objevila řada nových možností přístupu ke kulturnímu obsahu on-line, čímž se
tento obsah stal dostupnějším a díky autorům, umělcům a jiným tvůrcům byl často
nabízen zdarma; (…) to ještě více snižuje příjmy tvůrců; (…) dostupnost kulturního

9

Viz např. STEM MARK, Výzkum Tisková média ( v době koronakrize), zpracováno exklusivně pro Unii
vydavatelů,
3.6.2020,
Dostupné
z:
https://www.median.eu/cs/wpcontent/uploads/2020/06/2020_06_03_zprava_realizatoru_v_16_UVCR.pdf,
naposledy
navštíveno
dne
19.9.2020
10
O významu knihovnictví v Česku viz např. https://epale.ec.europa.eu/cs/content/cesko-je-knihovnickavelmoc-knihovny-delaji-desetitisice-vzdelavacich-akci, nebo https://www.i60.cz/clanek/detail/24336/cesko-manejhustsi-sit-verejnych-knihoven-na-svete-rocne-je-navstivi-24-milionu-ctenaru, naposledy navštíveno dne
19.9.2020.
11
https://www.barrandov.tv/rubriky/zpravy/domaci/behem-pandemie-koronaviru-stouplo-v-cesku-nelegalnistahovani-filmu_10378.html,naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
12
Viz např. https://www.mobilmania.cz/clanky/behem-pandemie-jsme-vic-streamovali-hudebnim-sluzbamnadale-vevodi-spotify/sc-3-a-1348797/default.aspx; nebo Vlnu nových uživatelů zaznamenaly také online
streamovací služby, jako jsou Netflix nebo HBO GO. A nové filmy nabídla online třeba i distribuční společnost
Aerofilms, a to prostřednictvím platformy Aerovod. https://mallpay.cz/blog/10-segmentu-ktere-ovlivnujeepidemie-koronaviru/, naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
13
Viz např. https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/03/sledovanost-medii-v-dobe-pandemie-roste-zejmena-tv/ ,
naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
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obsahu on-line se nijak nepromítla do zvýšení příjmů držitelů práv a výkonných
umělců;
a dále (mj.)
•

naléhavě vyzývá členské státy, aby kulturní a tvůrčí odvětví a průmysl považovaly za
strategická odvětví a prioritu v rámci plánu oživení EU a aby stanovily jasný rozpočet
spolu s rychlými a konkrétními opatřeními zaměřenými na obnovu těchto subjektů, což
by mělo být přínosem pro všechny zúčastněné strany, včetně nezávislých umělců, nejen
za účelem hospodářského oživení, ale také s cílem zlepšit pracovní podmínky lidí
pracujících v kulturních a tvůrčích odvětvích a průmyslu;

•

uznává význam digitalizace při tvorbě, produkci, šíření a dostupnosti kulturních
a tvůrčích děl a vyzývá Komisi, aby dále určila financování digitalizace evropských
kulturních děl a usnadnila přístup malých a středních podniků a organizací
k digitálním dovednostem a infrastruktuře;

•

vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na zajištění co nejhladšího
provedení souvisejících právních předpisů, jako je (…) směrnice o autorském právu
na jednotném digitálním trhu14 a směrnice o družicovém vysílání a kabelovém
přenosu15; (…); zdůrazňuje, že provádění těchto směrnic a připravovaných
legislativních návrhů musí zachovávat a podporovat kolektivní mechanismy k zajištění
odpovídající ochrany jednotlivých tvůrců; (…).16

Výše uvedené jen podtrhuje význam a aktuálnost cílů sledovaných novými autorskoprávními
směrnicemi včetně jejich implementace do národních právních řádů členských států EU/EHP,
pro kulturní a kreativní sektor, pro který je autorské právo významnou součástí právního
rámce, kterým se řídí a o který se opírá.
2.

Název

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.

Definice problému

Na jaře 2019 byly přijaty dvě nové autorskoprávní směrnice EU, směrnice OnlineSatCab a
směrnice o APnaJDT. Obě směrnice jsou součástí reformy (modernizace) unijního
autorského práva17, vytyčené ve Strategii pro jednotný digitální trh z května 2015. Cílem

14

Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92.
Úř. věst. L 248, 6.10.1993, s. 15.
16
Dostupné z https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0239_CS.html, naposledy navštíveno
dne 18.9.2020.
17
Pojmem „autorské právo“ je v dokumentu, není-li uvedeno jinak, chápáno pro zjednodušení textu souhrnně
autorské právo, práva s autorským právem související a zvláštní právo pořizovatele databáze.
15
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obou směrnic je modernizace unijního autorského práva a dosažení dalšího stupně
harmonizace vnitrostátních právních předpisů členských států EU a EHP18 týkajících se
autorského práva a práv s ním souvisejících. v oblastech upravených výše uvedenými
směrnicemi EU.
Přestože řada ustanovení obsažených ve výše zmíněných nových směrnicích EU je již
přinejmenším částečně, v některých případech ve značné míře, obsažena ve vnitrostátním
právním řádu České republiky (dále jen „ČR“), konkrétně v autorském zákoně a občanském
zákoníku, je nezbytné v rámci plnění povinností vyplývajících z členství ČR v EU některé
detaily nové unijní právní úpravy do vnitrostátního právního řádu doplnit. Stejně tak je nutno
doplnit ta ustanovení směrnic, která zatím v právním řádu ČR obsažena nejsou vůbec.
S ohledem na různorodost problematik upravených novými směrnicemi EU je tato závěrečná
zpráva rozdělena do 11 kapitol, věnovaných jednotlivým tematickým okruhům nové unijní
právní úpravy.
Přehled jednotlivých oblastí právní úpravy a ustanovení směrnic dotčených návrhem novely:
Oblast úpravy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Princip země původu pro doplňkové online služby vysílatelů
Kolektivní správa práva na přenos vysílání
Přímé dodání signálu
Výjimky z výlučných práv pro vytěžování textů a dat
Výjimka z výlučných práv pro digitální a přeshraniční vzdělávání
Rozšířená kolektivní správa práv pro užití děl nedostupných na trhu
Mediátoři a alternativní řešení sporů
Práva vydavatelů tiskových publikací (Ochrana tiskových publikací v souvislosti
s užitím online)
9. Práva vydavatelů a nakladatelů na „náhradní odměny“ a jiné kompenzace (Nároky na
spravedlivou odměnu)
10. Povinnosti on-line platforem pro sdílení obsahu
11. Spravedlivá odměna a smluvní právo

18

Závaznost pro členské státy EHP, které nejsou zároveň členy EU, tj. pro Island, Lichtenštejnsko a Norsko, se
směrnice stanou závaznými poté, co budou formálně zahrnuty do právního řádu EHP rozhodnutím společného
výboru EHP (stav projednávání lze sledovat na https://www.efta.int/eea-lexhttps://www.efta.int/eea-lex . K datu
16. 9. 2020 ani jedna ze směrnic ještě pro členské státy EHP závazná nebyla.
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4.

Návrhy variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů, hodnocení dopadů

4.1.

Princip země původu pro doplňkové online služby vysílatelů

4.1.1. Definice problému
Podle platné právní úpravy musí vysílací organizace (v terminologii českého autorského
zákona „vysílatel“, dále „vysílací organizace“ nebo jen „vysílatel“) při vypořádání všech práv
dotčených poskytováním tzv. doplňkových online služeb vysílatele (viz dále), tj. při
sjednávání licenčních smluv k autorskoprávně chráněnému obsahu sjednávat tyto licence pro
všechna teritoria (státy), v nichž chce tyto své doplňkové služby poskytovat. Na základě
konzultací vedených při přípravě návrhu směrnice OnlinSatCab dospěla Evropská komise
k závěru, že ke zvýšení dostupnosti autorskoprávně chráněného obsahu prostřednictvím
uvedených doplňkových služeb vysílatelů je nutno zjednodušit licenční postupy (sjednávání
licencí), přičemž jednou z možností takového zjednodušení je zavedení principu země
původu, na základě kterého bude možné prostřednictvím licence vymezené pro jedno území
(jednoho členského státu EU/EHP) získat licenci pro území celé EU/EHP. Po zavedení této
nové úpravy volali zejména veřejnoprávní vysílatelé.
4.1.2. Popis problematiky
Směrnice OnlineSatCab zavádí v čl. 3 zásadu „země původu“ na tzv. doplňkové online
služby. Tato zásada se vztahuje na vypořádání všech práv, která musí mít vysílatel k
dispozici, aby mohl v rámci poskytování doplňkových online služeb sdělovat nebo
zpřístupňovat veřejnosti své programy.
Cílem směrnice je usnadnit vypořádávání práv k autorskoprávně chráněnému obsahu
využívanému vysílateli nejen k samotnému vysílání (lineárnímu), ale stále více také v rámci
tzv. doplňkových online služeb, jako je souběžné online vysílání (tzv. simulcasting), služby
zpětného zhlédnutí (tzv. catch up), podcasty19, popř. také online zpřístupňování
doprovodných informací k vysílaným pořadům (upoutávky, fotografie nebo videa z natáčení,
recenze apod.), a to tak, aby obsah zpřístupňovaný prostřednictvím doplňkových služeb
vysílatelů byl ve větší míře dostupný v rámci celé EU/EHP, popř. ve více členských státech
EU/EHP současně.
Zásada země původu podle čl. 3 směrnice OnlineSatCab se bude týkat pouze takových služeb
vysílatelů, které spočívají ve zpřístupňování (online) autorskoprávně chráněného obsahu
současně s vysíláním takového obsahu nebo ve zpřístupňování takového (vysílaného) obsahu
po vymezené období po odvysílání a dále ve zpřístupňování jakýchkoli (autorskoprávně
chráněných) materiálů, které jsou k vysílání daného obsahu doplňkové (tj. s ním souvisí)20.
Zásada „země původu“ pro tzv. doplňkové online služby se bude týkat nejen televizních, ale

19

Podcast = zvukové záznamy (zprav. mluveného slova) zpřístupňované na internetu k poslechu v čase a místě
dle volby posluchače. Jde např. o monology, rozhovory nebo diskuze na určité téma, samostatné nebo v podobě
seriálu. Viz např. soutěž Podcast roku s příklady podcastů vysílatelů a s přehledy růstu oblíbenosti, informace
dostupné z https://www.podcastroku.cz/ , naposledy navštíveno dne 19.9.2020.
20
Viz např. internetový portál ČT (https://www.ceskatelevize.cz/ ).
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také rozhlasových vysílatelů, kteří rovněž ve stále větší míře tento způsob využívají,
přinejmenším v podobě současného vysílání (simulcastingu)21.
Zásada země původu se naopak nebude týkat takových služeb, poskytovaných některými
vysílateli, které nesouvisí přímo s vysílaným obsahem (např. služby typu video na vyžádání VoD, jako je „Videopůjčovna“ provozovaná FTV Prima22 nebo videotéka O2 TV23.
Doplňkové služby jsou i v ČR stále více nabízeny vysílateli a televizními diváky a
rozhlasovými posluchači využívány.24 Viz rovněž např. následující graf (ze Závěrečné zprávy
RIA k návrhu zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně zákona
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákona č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a dalších zákonů, zpracované pro
Ministerstvo kultury společností EEIP a.s. v roce 201825):
Rozklad sledovanosti (způsob sledování – živě/odloženě, zařízení), srovnání měsíců, 4+, 6:00
– 6:00

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, Měsíční zpráva o sledovanosti 1. 2. 2019 – 28. 2. 2019
Pozn.: ATS (Average Time Spent) – průměrná doba strávená v daném období u televize; Živá sledovanost (tj. TV
živě) – sledování živě vysílaného TV obsahu na televizorech v domácnosti (dále na TV“); Odložená sledovanost
(tj. TV TS0-7) – odložené (pozdější) shlédnutí TV obsahu odvysílaného v posledních 0–7 dnech na TV; TV TS0 –
odložená sledovanost „nultého“ dne na TV (označovaná TS0 nebo VOSDAL), jde o odložené sledování TV
obsahu ve stejný den, kdy byl pořad v TV živě odvysílán; TV TS1–3 – odložená sledovanost prvního (den po dni
odvysílání) až třetího dne na TV; TV TS4–7 – odložená sledovanost čtvrtého až sedmého dne na TV; TV živě +
TS0–3 – souhrn živé a odložené sledovanosti „nultého“ až třetího dne na TV; PEM D – Měření sledovanosti
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Viz např. definici doplňkové online služby odpovídající nabídka na internetovém portálu ČRo
(https://www.irozhlas.cz/ ).
22
https://www.iprima.cz/videopujcovna#_il=top-menu
23
https://www.o2tv.cz/filmy/videoteka/
24
Viz např. údaje o růstu průměrné hodnoty odložené sledovanosti v ČR, která v roce 2019 činila 6 %, přičemž
v případě tematických televizních stanic činila více než 15 %, v případě dokumentárních stanic až 33,9 %,
v případě dětských stanic 23,1 % (Zdroj: https://www.atmedia.cz/cr-postupne-naskakuje-na-zahranicni-trendodlozena-sledovanost-vzrostla-na-6 , naposledy navštíveno dne 11.9.2020). Oproti roku 2018 došlo k nárůstu o
více než 50 %. (Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/01/odlozena-televizni-sledovanost-se-loni-opetzvysila/ , naposledy navštíveno dne 11.9.2020).
25
II. ANALÝZA K TÉMATŮM Z NÁVRHU SMĚRNICE TÝKAJÍCÍM SE UŽITÍ PŘEDMĚTŮ OCHRANY
ONLINE, EEIP a.s. prosinec 2018, s. 12.
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videoobsahu internetu zapojených médií, šířených pomocí internetu na různá digitální zařízení (PC, Tablety,
Mobilní telefony, TV) pomocí různých platforem (internetový prohlížeč, mobilní aplikace, HbbTV), Internet živě
– sledování živého vysílání, šířeného přes internet na různá digitální zařízení, Internet VOD (video on demand) –
sledování videoobsahu vystavovaného na internetu ke shlédnutí v režimu „na vyžádání“

Podle zásady země původu podle čl. 3 bude platit domněnka, že k úkonu sdělování a
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž dochází při poskytování
konkrétních doplňkových online služeb vymezených v čl. 3 odst. 1 směrnice, dochází výlučně
v členském státě, v němž má vysílací organizace své ústředí. Půjde tak o teritoriální
vymezení licenční smlouvy, kterou bude vysílací organizace uzavírat s nositeli práv
k obsahu, který má být „doplňkově online“ zpřístupňován veřejnosti, pokud bude chtít
vysílací organizace tento obsah zpřístupnit také přeshraničně v rámci EU (a EHP26).
Zásada země původu se bude uplatňovat na vztahy mezi nositeli práv nebo subjekty
zastupujícími nositele práv (kolektivní správci), a vysílacími organizacemi.
V čl. 3 odst. 1 jsou vymezeny typy programů vysílacích organizací, na které se zásada
země původu bude vztahovat (resp. bude se vztahovat na smlouvy na užití předmětů
ochrany užívaných vysílateli v rámci poskytování doplňkových online služeb souvisejících
s vysíláním takových programů). Jde konkrétně o:
a) rozhlasové programy (jakékoli),
b) televizní programy (s výjimkou vysílání sportovních událostí a děl a jiných
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí), které jsou
i) zpravodajskými pořady a pořady o aktuálních událostech nebo
ii) plně financovanou vlastní produkcí vysílací organizace.
Směrnice obsahuje dále definici pojmu „doplňková online služba“ a pojmu „plně financovaná
vlastní produkce“.
Zásada země původu se uplatní pouze tehdy, když vysílací organizace využívají chráněný
obsah v rámci svých vlastních doplňkových online služeb. Nevztahuje se na udělování
licencí na vlastní produkci vysílací organizace třetím osobám, včetně udělování licencí jiným
vysílacím organizacím.
Zároveň není touto zásadou nijak dotčena smluvní svoboda nositelů práv a vysílacích
organizací, aby se v souladu s právem EU dohodli na omezení využívání těchto práv, včetně
teritoriálního vymezení (omezení) licence. V souvislosti se sjednáváním licenčních smluv
směrnice, konkrétně sjednávání licenční odměny, stanoví směrnice v čl. 3 odst. 2, k jakým
aspektům konkrétní doplňkové online služby mají strany při sjednávání licenční smlouvy,
resp. výše licenční odměny, přihlížet.

26

Pro členské státy EHP se směrnice stane závaznou teprve poté, co bude přijato rozhodnutí společného výboru
EHP o zahrnutí této směrnice do právního rámce EHP.
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Dle bodu 11 odůvodnění ze směrnice neplyne žádná povinnost poskytovat doplňkové
online služby také v jiném členském státě než v tom, kde má vysílací organizace své
ústředí.
Podle přechodného ustanovení v čl. 11 zůstanou dříve uzavřené (již existující) smlouvy
nedotčeny po dobu čtyř let od vstupu této směrnice v platnost. Podle čl. 11 první pododstavec
se na již uzavřené smlouvy, platné ke dni 7. června 2021, použije čl. 3 směrnice až ode dne 7.
června 2023, pokud platnost takových smluv skončí až po 7. červnu 2023.Popis existujícího
právního stavu v dané oblasti
4.1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Český právní řád úpravu doplňkových online služeb, jak jsou vymezeny čl. 2 směrnice, ani
úpravu principu země původu, který se pro ně uplatní, jak je upraven v čl. 3 směrnice,
neobsahuje. Způsoby užití autorských děl a jiných předmětů ochrany, které jsou podstatou
poskytování takovýchto služeb, však lze podřadit pod způsoby užití (práva), které autorský
zákon již upravuje. Jde především o úpravu obsaženou v § 18 odst. 2 autorského zákona
(sdělování autorských děl nebo jiných předmětů ochrany veřejnosti na vyžádání) a v § 21
odst. 4 autorského zákona (vysílání díla současným, úplným a nezměněným přenosem
vysílání, tzv. simulcasting).
Autorský zákon ani občanský zákoník (v části upravující licence) neobsahuje zvláštní
úpravu teritoriálního vymezení licenční smlouvy, jaká vyplývá z čl. 3 směrnice (tj. ze
zásady země původu pro určité doplňkové online služby), tj. rozšíření územního rozsahu
licence na území celé EU (resp. EHP). Územní rozsah licence je v současnosti upraven v
§ 2376 odst. 3 písm. a) občanského zákoníku, a to pouze dispozitivně, vyvratitelnou
domněnkou, podle které nevyplývá-li z účelu smlouvy jinak, má se za to, že je licence
omezena na území České republiky. Jedná se o územní vymezení rozsahu licencí ke všem
předmětům chráněným autorským zákonem.
Zásada přiměřenosti sazby odměny je v českém autorském zákoně upravena v souvislosti
se sazbami odměn vybíraných kolektivními správci v § 98e odst. 2. Výše odměny určená
individuálními smlouvami mezi nositeli práv nezastupovanými kolektivními správci a
vysílacími organizacemi není v autorském zákoně nijak limitována.
4.1.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými úpravou v čl. 3 OnlineSatCab směrnice jsou primárně vysílatelé
(provozovatelé rozhlasového nebo televizního vysílání), dále nositelé práv k vysílanému
obsahu a jejich zástupci, zejm. kolektivní správci práv, popř. teoreticky též nezávislí správci
práv, popř. agentury apod. Nepřímo dotčenými subjekty jsou rovněž spotřebitelé, jimž by se
v důsledku zjednodušení licencování měla zlepšit (rozšířit) nabídka obsahu poskytovaného
vysílacími organizacemi v rámci doplňkových online služeb.
Do konzultací vedených Ministerstvem kultury se zapojily zejm. následující subjekty –
zástupci dotčených subjektů: APA, ARAS, ASAF, AKTV, ATO, ČAEK, ČASO, ČRo, Dilia,
FITES, IFPI, Intergram, OSA, Prima TV, Seznam.cz, SKKP HK, TV NOVA.
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Z konzultací (a podobné závěry obsahuje rovněž studie Význam teritoriality pro audiovizuální
průmysl v České republice: Rekonstrukce postojů českých distributorů ke strategii pro
vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě a analýza dopadu legislativních změn na
obchodní modely audiovizuálního průmyslu na malém trhu z roku 201927), vyplynulo zejm.
následující:
•

autorské právo jako takové nebrání přeshraniční dostupnosti autorskoprávně
chráněného obsahu, neboť umožňuje nositelům práv udělovat licence teritoriálně
neomezené vůbec, tzv. multiteritoriální (celosvětové/pro Evropu/pro EU apod.) nebo
částečně (např. pro určitý region);

•

důvody, proč nejsou udělovány multiteritoriální licence jsou tržního rázu, konkrétně
jde např. o nedostatečnou poptávku po obsahu v určitém teritoriu v důsledku kulturní a
jazykové odlišnosti a odlišných spotřebitelských preferencí a o skutečnost, že systém
veřejné podpory nemotivuje investovat více do mezinárodní distribuce;

•

pokud jde o licencování užití předmětů ochrany v rámci doplňkových online služeb,
trh se teprve rozvíjí a většinou jsou licence poskytovány pro česko-slovenský trh;

•

předpokládá se (zejm. nositeli práv), že využití zásady země původu (v plném rozsahu,
tj. pro celé území EU/EHP) bude v praxi spíše malé, mj. také z důvodu neochoty
uživatelů (vysílatelů) platit jakoukoli vyšší odměnu za územně širší licenci;

•

bylo by vhodné vyjasnit režim výkonu práv (s ohledem na souvislost doplňkových
online služeb s vysíláním jako takovým, kdy právo na vysílání je spravováno v režimu
rozšířené kolektivní správy práv, resp. povinné kolektivní správy práv v případě
zvukových záznamů, zatímco užití v rámci doplňkových online služeb (s výjimkou
tzv. simulcastingu) spadá pod právo podle § 18 odst. 2 AZ spravované kolektivními
správci v režimu dobrovolné kolektivní správy.

4.1.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno minimálně doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní
úpravě obsažené ve směrnici OnlineSatCab. Do právního řádu je nutno doplnit zásadu země
původu pro doplňkové online služby, definici relevantních doplňkových online služeb, pro
které se bude zásada země původu uplatňovat, a přechodné ustanovení.
Novou právní úpravou dojde ke zjednodušení vypořádání práv k obsahu, což by mělo přispět
k rozšíření nabídky obsahu poskytovaného spotřebitelům v rámci doplňkových online služeb
vysílatelů. Vzhledem k tomu, že z konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě
návrhu implementace nové unijní úpravy vyplynulo (mj.), že trh se teprve rozvíjí a že licence
jsou většinou nositeli práv poskytovány pro česko-slovenský trh, mj. z důvodů jazykových
bariér a menší poptávky, lze obtížně odhadovat, zda nová právní úprava, zachovávající

27

Zahrádka, Pavel – Leška, Rudolf – Szczepanik, Petr, Význam teritoriality pro audiovizuální průmysl v České
republice: Rekonstrukce postojů českých distributorů ke strategii pro vytvoření jednotného digitálního trhu v
Evropě a analýza dopadu legislativních změn na obchodní modely audiovizuálního průmyslu na malém trhu.
Olomouc: Univerzita Palackého, 2019.
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smluvní volnost a tím možnost i nadále uzavírat licence teritoriálně omezené, přinese zásadní
změny do dosavadní smluvní praxe a zda skutečně dojde k rozšíření nabídky obsahu, a tím
k větší dostupnosti tohoto obsahu spotřebitelské veřejnosti.
4.1.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Varianta A.1. – nulová
Vzhledem k tomu, že příslušné ustanovení směrnice je závazné, nepřipadá v úvahu nulová
varianta, která by představovala riziko zahájení řízení o porušení povinnosti (infringement).
Varianta A.2. – implementace striktně dle směrnice
Varianta spočívá v (pouhém) striktním převzetí závazných ustanovení směrnice, tj.
doplnění zásady země původu, s tím související definice doplňkových online služeb a
přechodného ustanovení.
Varianta A.3. – implementace nad rámec směrnice
Z výstupů z konzultací vyplynula jako další možná varianta úprava jdoucí částečně nad rámec
stanovený směrnicí, konkrétně šlo o následující subvarianty:
A.3.a) převzetí závazných ustanovení směrnice, tj. doplnění zásady země původu,
s tím související definice doplňkových online služeb a přechodného ustanovení a dále
omezení doby, po kterou může vysílatel zpřístupňovat odvysílaná díla a jiné předměty
ochrany (záznamy) k tzv. zpětnému zhlédnutí (např. max. na 14 dní po odvysílání), a/nebo
rozšíření okruhu typu pořadů (v zásadě na veškerý autorskoprávně chráněný obsah,
s výjimkou sportovních pořadů)
Varianta spočívá v převzetí povinných ustanovení směrnice spolu s doplněním definice
doplňkových online služeb o konkrétní časové omezení jednoho z typů doplňkové online
služby a dále spolu s rozšířením okruhu pořadů, s výjimkou sportovních pořadů, na které by
se rovněž vztahoval princip země původu (tj. bez ohledu na to, zda jde o vlastní produkci
vysílatele, apod.).
Tato varianta by mohla ještě více zjednodušit sjednávání licencí, ovšem pouze za
předpokladu, že by nastavené časové limity a/nebo vymezené typy pořadů byly praxí skutečně
akceptovány (a nebyla využívána v rámci smluvní volnosti možnost sjednat jinak).
A.3.b) převzetí závazných ustanovení směrnice, tj. doplnění zásady země původu,
s tím související definice doplňkových online služeb a přechodného ustanovení a dále úprava
výkonu práv k užití předmětů ochrany v rámci doplňkových online služeb
Tato varianta spočívá v doplnění právní úpravy o režim výkonu práv nezbytných pro realizaci
doplňkové online služby tak, aby administrativní dopady na dotčené smluvní strany byly co
nejmenší. V úvahu připadá zavést pro výkon dotčených práv stejný režim, v jakém je
vykonáváno již nyní právo na vysílání, tj. rozšířenou kolektivní správu /srov. § 97e odst. 4
písm. c) AZ/, resp. povinnou kolektivní správu práva na odměnu při užití zvukových záznamů
vydaných k obchodním účelům /srov. § 97d odst. 1 písm. a) a b) AZ/.
Navrhovaná úprava vyloučí budoucí možné pochybnosti o režimu výkonu práv a tím přispěje
k sledovanému cíli, totiž usnadnit sjednávání licenčních smluv.
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4.1.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

A.1. nulová

(-) riziko zahájení
řízení pro porušení
závazků
(infringement)
(+) nebo (0)
(-)
riziko
buď zvýšených
zjednodušení
administrativních
licencování;
nákladů v případě
snížení
nesjednocení
administrativních výkonu práv
nákladů
spojených
se
sjednáváním
licencí pro více
území
nebo
stávající stav
(+)
(-)
omezení
zjednodušení
smluvní volnosti
vyjednávací
(-)
neexistence
pozice nositelů harmonizované
práv k obsahu
úpravy v rámci EU
(-)
riziko
infringementu

A.2. striktně dle
směrnice

A.3.a) omezení
doby
a/nebo
rozšíření
působnosti i na
jiný typ obsahu

problémy/rizika

A.3.b)
úprava (+) zjednodušení (0)
výkonu práv
licencování;
nepředpokládají se

náklady

celkově
nepřipadá
úvahu

v

(-), popř. (0)
v případě
nevyužívání
principu
–
náklady budou
v zásadě stejné,
jako nyní (i
nadále
budou
sjednávány
teritoriálně
omezené licence)

převažují (-)

(0)
nepředpokládají
se

převažují (-)

(+) předpokládá
se
snížení
administrativních
nákladů

převažují (+)

Z hlediska možností chování nebo postavení jednotlivých skupin dotčených subjektů
spočívají rozdíly v jednotlivých variantách, které připadají v úvahu, zejm. v následujícím.
V případě varianty A.2 hrozí riziko právní nejistoty ohledně režimu výkonu práv, což by
mohlo přinést zvýšené náklady buď na soudní spory, nebo na řešení sporu mimosoudní cestou
(např. s využitím prostředníka podle AZ).
V případě varianty A.3.a) by mohlo dojít k administrativnímu zjednodušení procesu
sjednávání licenčních smluv mezi vysílateli a nositeli práv (většinou zastoupenými
kolektivními správci). S ohledem na to, že není jisté, zda by byla tato úprava praxí skutečně
aplikována (tj. nebyla využívána možnost sjednat jinak), je obtížné odhadovat, zda by tento
předpokládaný přínos skutečně nastal.
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V případě varianty A.3.b) se předpokládají snížené administrativní náklady na sjednávání
licenčních smluv mezi vysílateli a nositeli práv (většinou zastoupenými kolektivními správci)Pokud jde o dopady na spotřebitele (tj. na televizní diváky a rozhlasové posluchače), v zásadě
by všechny varianty (variantu A.1. nepočítaje, s ohledem na riziko zahájení řízení pro
porušení závazků ČR vyplývajících z členství v EU) měly mít pozitivní dopad v tom smyslu,
že umožní vysílatelům jednodušeji rozšířit nabídku obsahu poskytovaného v rámci jejich
doplňkových online služeb.
S ohledem na výše uvedené porovnání jednotlivých variant zvažované právní úpravy byla
jako nejvíce vhodná zvolena varianta A.3.b).

4.2.

Kolektivní správa práva na přenos vysílání

4.2.1. Definice problému
Podle platné unijní právní úpravy se režim povinné kolektivní správy práva na přenos vysílání
vztahuje pouze na kabelové přenosy, nikoli na přenosy vysílání využívající jiné technologie.
Provozovatelé přenosů vysílání jiných než kabelových mají proto složitější situaci při
sjednávání licenčních smluv s nositeli práv. Z toho důvodu směrnice OnlineSatCab zavedla
pro celou EU/EHP režim povinné kolektivní správy práva na přenos vysílání bez ohledu na
používanou technologii přenosu, s jedinou výjimkou, kterou je přenos vysílání
prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném prostředí. Pro uvedený způsob přenosů není
směrnicí režim povinné kolektivní správy stanoven.
4.2.2. Popis problematiky
Směrnice OnlineSatCab, v rámci naplňování cíle zlepšit postupy poskytování licencí k užití
autorskoprávně chráněného obsahu, zavádí v čl. 4 odst. 1 a 2 první pododstavec v celé
EU/EHP režim povinné kolektivní správy práv pro přenos vysílání (ve smyslu § 22 AZ), a
to bez ohledu na použitou technologii přenosu (s výjimkou přenosů vysílání prostřednictvím
otevřeného internetu probíhajícího nikoli v tzv. řízeném prostředí). Dosud byla povinná
kolektivní správa stanovena unijním právem, tj. dříve přijatou „SatCab“ směrnicí Rady
93/83/EHS, jen pro kabelové přenosy. Nově se bude režim povinné kolektivní správy
vztahovat, jak uvedeno demonstrativním výčtem v bodu 14 odůvodnění směrnice i na přenosy
vysílání uskutečňované jinými technologiemi, tj. např. včetně přenosů vysílání
prostřednictvím družicových (satelitních) nebo zemských digitálních sítí nebo sítí
s uzavřeným okruhem založených na internetovém protokolu. Pokud jde o přenosy
prostřednictvím otevřeného internetu, bude se na ně režim povinné kolektivní správy podle
směrnice vztahovat pouze za předpokladu, že probíhají v tzv. řízeném prostředí, tedy že
podléhají určitému druhu digitální identifikace (srov. čl. 4 odst. 1 a čl. 2 bod 2 a 3 a rovněž
bod 14 odůvodnění)28.
28

Z konzultace s Evropskou komisí ohledně možnosti zavedení režimu povinné kolektivní správy práva na
přenos vysílání prostřednictvím otevřeného internetu v případě tzv. ne-řízeného prostředí, tj. tak, aby bylo právo
na přenos vysílání spravováno v režimu povinné kolektivní správy bez ohledu na to, zda jde o řízené nebo
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Směrnice OnlineSatCab obsahuje definici pojmu „převzaté vysílání“ (v terminologii českého
autorského zákona „přenos vysílání“) a dále definici pojmu „řízené prostředí“.
Směrnice OnlineSatCab dále upravuje pravidla výkonu kolektivní správy práv, přičemž
některá z pravidel jsou již obsažena v dříve přijaté směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě
práv (implementované do českého právního řádu novelou AZ č. 102/2017 Sb.).
Směrnice OnlineSatCab rovněž rozšiřuje působnost zprostředkovatelů (podle čl. 11 směrnice
93/83/EHS; v AZ od novely č. 102/2017 Sb., v návaznosti na terminologii občanského
zákoníku z r. 2012, označovaných jako „prostředníci“) i na vyjednávání licenčních smluv
podle směrnice OnlineSatCab.
Směrnice OnlineSatCab zároveň novelizuje definici pojmu „kabelový přenos“ obsaženou ve
směrnici 93/83/EHS tak, aby tato definice nově zahrnovala i případy kabelových přenosů, kdy
poskytovatel služby kabelového přenosu vysílání získává pro tyto účely programové signály
od vysílací organizace jakoukoli technologií, tedy včetně přímého dodání signálu.
Směrnice OnlineSatCab rovněž výslovně potvrzuje možnost členského státu stanovit stejný
režim výkonu práv (prostřednictvím povinné kolektivní správy práv) i pro situace, kdy jak
k původnímu vysílání, tak i k jeho přenosu dochází na území daného členského státu (tj.
nikoli jen pro přeshraniční přenosy vysílání).
4.2.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Směrnicí upravený režim povinné kolektivní správy práva na přenos vysílání, bez ohledu
na použitou technologii přenosu, byl v České republice již zaveden novelou autorského
zákona č. 102/2017 Sb., konkrétně v § 97d odst. 1 písm. c) autorského zákona. Platná právní
úprava se vztahuje jak na přeshraniční, tak i „vnitrostátní“ přenosy vysílání. S výkonem
povinné kolektivní správy práva na přenos vysílání souvisí také oznamovací povinnost
uživatelů stanovená v § 98c odst. 5 autorského zákona bez ohledu na technologii užitou
k přenosu vysílání (povinnost uživatele, kterému vznikne oprávnění k přenosu vysílání
registrací u Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, uvědomit o
tom příslušné kolektivní správce ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku takového oprávnění).
Autorský zákon upravuje v § 96a odst. 2 písm. c) a § 96a odst. 3 písm. d) tzv. zákonný
monopol v kolektivní správě, proto v České republice nemůže nastat situace řešená v čl. 4
odst. 2 druhý pododstavec směrnice (existence více organizací kolektivní správy pro právo na
přenos dané kategorie nositelů práv).
Pojem „přenos vysílání“ (směrnice v české jazykové verzi používá pojem ze zákona č.
231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších právních předpisů) je definován v § 22 odst. 1 autorského zákona, a to
technologicky zcela neutrálně (na rozdíl od směrnice), neboť v případech přenosů
prostřednictvím internetu nestanoví podmínku, že se musí uskutečňovat v tzv. řízeném
prostředí.

neřízené prostředí, vyplynulo, že s ohledem na znění směrnice není pro „ne-řízené prostředí“ vhodné režim
povinné kolektivní správy zavést.
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Pravidla pro výkon povinné kolektivní správy (zejm. pokud jde o záruky pro nositele práv
zastupované ze zákona kolektivním správcem práv) jsou upravena v části autorského zákona
týkající se kolektivní správy práv (zejm. v § 97a).
Institut zprostředkovatele (ve smyslu čl. 6 směrnice) je v autorském zákoně upraven v § 101
a násl.
4.2.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými úpravou v kapitole III směrnice OnlineSatCab jsou primárně
provozovatelé přenosu vysílání, kolektivní správci práv a jimi zastupovaní nositelé práv
k vysílanému autorskoprávně chráněnému obsahu.
Do konzultací vedených Ministerstvem kultury se zapojily zejm. následující subjekty –
zástupci dotčených subjektů: APA, ARAS, ASAF, AKTV, ATO, ČAEK, ČASO, ČRo, Dilia,
FITES, IFPI, Intergram, OSA, Prima TV, Seznam.cz, SKKP HK, TV NOVA.
4.2.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno upravit v části týkající se výkonu práv prostřednictvím
kolektivní správy tak, aby plně odpovídala nové závazné unijní úpravě obsažené ve směrnici.
Vzhledem k tomu, že režim povinné kolektivní správy práv pro veškeré typy přenosů vysílání
(bez ohledu na použitou technologii) již v právním řádu existuje od roku 2017, nepřinese
zpřesněná právní úprava žádné novinky. Jedinou výjimkou bude změna režimu kolektivní
správy v případě přenosů prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném prostředí, kde budou mít
nositelé práv možnost provést tzv. opt-out a vykonávat svá práva vůči provozovatelům
takových přenosů vysílání individuálně. S ohledem na to, že dosud byly opt-outy využívány
nositeli práv (v jiných oblastech kolektivní správy) zcela minimálně, neprojeví se,
pravděpodobně, nijak významně a jak nositelé práv, tak uživatelé (provozovatelé přenosů
vysílání výše zmíněným způsobem) budou i nadále využívat výhod kolektivní správy, tj.
možnosti vypořádávání (popř. také vymáhání) práv prostřednictvím jednoho kontaktního
místa.
4.2.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Varianta A.1. – nulová
Nulová varianta spočívá v ponechání platné právní úpravy – již od roku 2019 technologicky
zcela neutrální – beze změny. Pro tuto variantu se v rámci konzultací vyslovilo několik
subjektů (zastupujících nositele práv) s poukazem na praktičnost a jednoduchost stávající
platné právní úpravy. Vzhledem k tomu, že příslušná ustanovení směrnice OnlineSatCab jsou
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závazná, představuje však nulová varianta riziko zahájení řízení o porušení povinnosti
(infringement).29
Nulová varianta by nepřinesla žádné nové náklady pro uživatele (provozovatele přenosů
vysílání) ani pro nositele práv, resp. kolektivní správce, a nepředstavuje ani žádné přínosy pro
uvedené subjekty ani pro spotřebitele. Na rozsah nabídky obsahu poskytovaného
spotřebitelům prostřednictvím služeb dotčených touto právní úpravou nemá nulová varianta
vliv.
Nulová varianta odpovídá plně cíli sledovanému směrnicí o APnaJDT, tj. zavést
technologicky neutrální režim výkonu práv prostřednictvím povinné kolektivní správy práv.
Vzhledem k tomu, že v rámci vyjednávání směrnice nebylo dosaženo shody na stoprocentní
technologické neutralitě právní úpravy, byl z režimu povinné kolektivní správy vyčleněn
směrnicí specifikovaný typ přenosů vysílání prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném
prostředí. S ohledem na výstupy z konzultace vedené v této věci s Evropskou komisí, jejímž
cílem bylo ověřit možnost ponechání stávající vnitrostátní úpravy, však tato varianta
představuje riziko zahájení řízení pro porušení závazků ČR vyplývajících z členství v EU.
Varianta A.2. - upřesnění úpravy kolektivní správy práva na přenos vysílání
prostřednictvím internetu v neřízeném prostředí
Varianta spočívá v rozdělení režimu kolektivní správy práva na přenos vysílání, resp. ve
vyčlenění práva na přenos vysílání prostřednictvím internetu v neřízeném prostředí z režimu
povinné kolektivní správy a stanovení pro toto právo režim rozšířené kolektivní správy,
dávající nositelům práv možnost tzv. opt-outu (a individuálního licencování tohoto typu
přenosů).
Vychází-li se z údajů o počtu registrací provozovatelů přenosů vysílání zvláštními
přenosovými systémy30 (např. podle Výroční zprávy RRTV za rok 2019 byly v roce 2019
zaregistrovány pouze dva subjekty, přičemž celkově bylo u RRTV zaregistrováno pouze 14
subjektů31), lze předpokládat, že v praxi nebude takové (formální) vyčlenění činit větší
problémy. Zároveň tím bude nositelům práv poskytnuta možnost vyloučit své předměty
ochrany z režimu kolektivní správy a individuálně se rozhodovat, zda provozovatelům
takových přenosů vysílání licenci poskytnou či nikoli.
Tato varianta bude znamenat určité, nikoli nutně vysoké, náklady pro kolektivní správce práv,
kteří se budou muset přizpůsobit novému rozdělení výkonu práv, resp. vyčlenění určité,
relativně omezené skupiny uživatelů, provozujících přenosy vysílání (převzaté vysílání)
prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném prostředí. Změny budou souviset s tím, že
v režimu rozšířené kolektivní správy mají nositelé práv možnost provést tzv. opt-out a poté
své právo na tento konkrétní typ přenosu vysílání vykonávat individuálně. V případě, že by

29

Ministerstvo kultury konzultovalo možnost ponechání stávající platné právní úpravy neformálně s Evropskou
komisí a zvažovaná nulová varianta nebyla Evropskou komisí doporučena, alternativou může být režim
rozšířené kolektivní správy práv.
30
Od změny zákona č. 231/2001 Sb., provedené jeho novelou č. 304/2007 Sb., jsou RRTV registrováni rovněž
provozovatelé přenosů vysílání uskutečňovaných prostřednictvím internetu. Tento typ přenosů vysílání spadá do
množiny přenosů vysílání tzv. zvláštními přenosovými systémy. RRTV provádí registraci provozovatelů přenosů
vysílání tzv. zvláštními přenosovými systémy, kam spadají veškeré typy přenosů vysílání jiné, než
prostřednictvím kabelových systémů a družic, a nerozlišuje se ani mezi přenosy prostřednictví internetu
v řízeném nebo neřízeném prostředí (ve smyslu čl. 2 bodu 2 směrnice OnlineSatCab).
31
https://www.rrtv.cz/cz/files/zpravy/VZ2019.pdf
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k opt-outům docházelo ve větším rozsahu, projevilo by se to v zúžení repertoáru kolektivního
správce. S ohledem na to, že v praxi k tomu zatím - v jiných oblastech kolektivní správy dochází naprosto výjimečně, nepředpokládá se, že by k tomu ve větším rozsahu docházelo
v souvislosti s vyčleněním uvedeného specifického případu přenosů vysílání. Na rozsah
nabídky obsahu poskytovaného spotřebitelům prostřednictvím služeb dotčených touto právní
úpravou nemá ani tato varianta vliv.
4.2.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

A.1.

(+)
úplná
technologická
neutralita
(+)
nižší
administrativní
náročnost

A. 2.

problémy/rizika

(-) riziko zahájení
řízení
pro
porušení
povinností
(infringement)
(-)
omezení
smluvní volnosti
nositelů práv
zvýšení
(+)
zajištění (-)
smluvní volnosti administrativní
náročnosti
nositelům práv
kolektivní správy

náklady

celkově

(0) bez dopadů
snížení

s ohledem na
riziko
infringementu
nepřipadá v
úvahu

(-)
náklady
kolektivních
správců spojené
s rozdělením
režimu
licencování

s ohledem na
závaznou
právní úpravu
nutno zvolit
tuto variantu

Z hlediska možností chování nebo postavení jednotlivých skupin dotčených subjektů
spočívají rozdíly v jednotlivých variantách, které připadají v úvahu, zejm. v následujícím.
Varianta A.1 nepředstavuje žádné náklady pro přímo dotčené subjekty a nepřinesla by ani
žádné změny v chování dotčených subjektů, včetně spotřebitelů. Neměla by vliv ani na rozsah
nabídky obsahu poskytovaného těmito službami veřejnosti. S ohledem na riziko zahájení
řízení pro porušení závazků ČR vyplývajících z členství v EU by tato varianta mohla přinést
náklady na státní rozpočet (na úhradu sankcí) v případě neúspěchu ČR v uvedeném řízení.
Varianta A.2 by přinesla určité náklady pro kolektivní správce práv, kteří by se museli
přizpůsobit novému rozdělení výkonu práv. Z hlediska uživatelů, tj. provozovatelů přenosů
vysílání (převzatého vysílání) prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném prostředí, by mohla
tato varianta přinést v budoucnu zvýšené náklady na získávání licencí od nositelů práv
v případě, že by došlo k opt-outům nositelů práv ve větším rozsahu a tím by se větší část
obsahu, resp. práv, ocitla mimo katalog předmětů ochrany licencovaných „z jednoho místa“
(kolektivními správci). V takovém případě by se zvýšily náklady na licencování (a popřípadě
také vymáhání práv) nositelům práv, kteří by provedli opt-out.
S ohledem na výše uvedené porovnání jednotlivých variant zvažované právní úpravy byla
jako nejvíce vhodná zvolena varianta A.2.
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4.3.

Přímé dodání signálu

4.3.1. Definice problému
V souvislosti s novými technologiemi přenosů vysílání (provozování převzatého vysílání),
konkrétně prostřednictvím technického procesu označovaného jako tzv. přímé dodání signálu,
vyvstala potřeba nastolit právní jistotu ohledně právní povahy daného užití jednotlivými
aktéry (vysílatelem a tzv. distributorem signálu) a dále pak umožnit členským státům zvolit
optimální úpravu výkonu práva na přenos vysílání tak, aby se zjednodušilo poskytování (a
získávání) licencí k danému způsobu přenosů vysílání.
4.3.2. Popis problematiky
Směrnice OnlineSatCab, v rámci naplňování cíle zlepšit postupy poskytování licencí k užití
autorskoprávně chráněného obsahu, zavádí s odvoláním na vývoj technologií a obchodních
modelů a zejména pak v návaznosti na zkušenosti některých členských států EU32
a v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU33, novou právní úpravu přenosů vysílání tzv.
přímým dodáním signálu (angl. „direct injection“), resp. objasňuje autorskoprávní povahu
úkonu a právní postavení subjektů podílejících se na takovémto způsobu přenosu vysílání.
V praxi mohou nastat v zásadě tyto tři modelové situace:
povaha
(distribuce) úkonu
distributora
z hlediska
autorského
práva
Vysílatel přenáší své vysílání distributor
distributorovi, aniž by současně toto není
vysílání bylo přístupné veřejnosti uživatelem
(koncovým divákům/posluchačům);
distributor zajišťuje pro vysílatele
pouze služby ryze technické
povahy, jejichž prostřednictvím se
vysílání pod kontrolou a na
zodpovědnost vysílatele dostane
koncovým divákům.34
Vysílatel přenáší své vysílání pouze distributor
distributorovi, aniž by současně toto provádí „2.
vysílání bylo přístupné veřejnosti;
fázi“
distributor distribuuje vysílání vysílání
(vysílaný
obsah)
svým formou
zákazníkům,
jedná
se přímého
Způsob
vysílání

1.

2.

přenosu

uživatelé
z hlediska
autorského
práva

režim
kolektivní
správy
(podle platné, resp.
navrhované
úpravy)

vysílatel dle vysílatel:
§ 21 AZ
rozšířená KS
/§ 97e odst. 2 a 4
písm. c) AZ/
povinná KS
/§ 97d odst. 1 písm.
a) bod 1 a 2 AZ/

distributor

Distributor
(slovy návrhu/AZ
„provozovatel
přenosu
vysílání
podle § 22“):
povinná KS

32

Jak vyplynulo z konzultací vedených Ministerstvem kultury, v době projednávání a přijetí směrnice mezi tyto
státy nepatřila Česká republika.
33
Zejm. rozsudek SDEU ve věci C-325/14 SBS Belgium. (Směrnice nepřebírá přímo koncepci rozvinutou
SDEU.)
34
Srov. body 32 a 33 rozhodnutí SDEU ve věci C-325/14 SBS Belgium
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o samostatné poskytnutí služeb dodání
distributorem. (tzv. „pure“ direct signálu
injection)

3.

Vysílatel přenáší své vysílání přímo
distributorovi
a
současně
zpřístupňuje
toto
vysílání
veřejnosti
(koncovým
divákům/posluchačům).
Distributor distribuuje vysílání
(vysílaný
obsah)
svým
zákazníkům.
(tzv.
„parallel“
direct injection)

distributor
provádí
přenos
vysílání

/§ 97d odst. 1 písm.
c) AZ/

vysílatel dle vysílatel:
§ 21 AZ
rozšířená KS
/§ 97e odst. 2 a 4
písm. c) AZ/
povinná KS
/§ 97d odst. 1 písm.
a) bod 1 a 2 AZ/
distributor
provozovatel
přenosu vysílání
tj.
provozovatel povinná KS
přenosu
/§ 97d odst. 1 písm.
podle § 22 c) AZ/
AZ

vysílatel dle vysílatel:
§ 21 AZ
rozšířená KS
/§ 97e odst. 2 a 4
písm. c) AZ/
povinná KS
/§ 97d odst. 1 písm.
a) bod 1 a 2 AZ/
K „přímému dodání signálu“ dochází podle směrnice v případech, kdy vysílatel přenáší své
programové signály tzv. distributorům signálu (jinému subjektu) tak, že tyto signály nejsou
během takového způsobu přenosu (zároveň) přístupné veřejnosti. V takovém případě stanoví
směrnice (v čl. 8 odst. 1 a bod 20 odůvodnění) fikci, že jde o jediný úkon/akt sdělování
veřejnosti, na němž se společně podílejí svým příslušným příspěvkem vysílací organizace
a distributor signálu. Práva k takovému užití tak budou muset vypořádat jak vysílací
organizace (práva k první fázi „vysílání formou přímého dodání signálu“), tak také
distributor signálu (k druhé fázi „vysílání formou přímého dodání signálu“), proto by oba
měli od nositelů práv získat licenci, a to každý pro svůj konkrétní příspěvek k tomuto
jedinému aktu sdělování veřejnosti. Směrnice přitom zároveň v bodu 20 odůvodnění
konstatuje, že podíl vysílací organizace a distributora signálu na tomto jediném úkonu
sdělování veřejnosti by neměl zakládat společnou odpovědnost („joint liability“) vysílací
organizace a distributora signálu za daný úkon sdělování veřejnosti.
Za účastníky úkonu sdělování veřejnosti však nemají být považovány takové subjekty, které
pouze poskytují vysílacím organizacím technické prostředky k zajištění nebo zlepšení
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příjmu vysílání, tj. takové, které nevstupují do vztahu „poskytovatel služby-zákazník“
s koncovými uživateli.35
Směrnice dává členským státům možnost stanovit i pro licencování druhé fáze vysílání
prostřednictvím přímého dodání signálu režim povinné kolektivní správy.
Zároveň směrnice obsahuje přechodné ustanovení, podle kterého se čl. 8 bude aplikovat na
dříve uzavřené smlouvy, pokud budou platné ke dni 7. 6. 2021 a jejich platnost bude končit až
po tomto datu, až od 7. června 2025.
4.3.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Český právní řád úpravu přímého dodání signálu zatím neobsahuje.
4.3.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými úpravou v kapitole IV směrnice OnlineSatCab jsou primárně vysílatelé a
distributoři signálu, jež provozují tzv. „přímé dodání signálu“, nositelé práv k vysílanému
autorskoprávně chráněnému obsahu a kolektivní správci práv.
Pokud jde o distributory signálu (ve smyslu čl. 2 bod 4 a čl. 8 směrnice OnlineSatCab), z
konzultací vedených Ministerstvem kultury v průběhu projednávání návrhu směrnice
vyplynulo, že kolektivním správcům byly (v té době) známy pouze tři subjekty, působící
v České republice, které odmítaly uzavřít licenční smlouvy s kolektivními správci
s odvolávkou na využívání přímého dodání signálu, a že (v té době) nenastávaly v České
republice výkladové spory mezi kolektivními správci, vysílateli a provozovateli přenosů
vysílání a/nebo přímého dodání signálu ohledně nutnosti získat licenci k užití předmětů
ochrany (vysíláním a přenosem vysílání a/nebo přímým dodáním signálu).
Do konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě legislativního návrhu se zapojily
zejm. následující subjekty – zástupci dotčených subjektů: APA, ARAS, ASAF, AKTV, ATO,
ČAEK, ČASO, ČRo, Dilia, FITES, IFPI, Intergram, OSA, Prima TV, Seznam.cz, SKKP HK,
TV NOVA. Z konzultací vyplynulo, že od doby projednávání a přijetí návrhu směrnice (v
letech 2016 – 2019) se situace v České republice vyvinula následovně: kolektivní správci
(zejm. OSA a Integram) již mají zkušenosti s oběma způsoby přenosů (distribuce) signálu
(vysílání), tj. včetně tzv. přímého dodání signálu. Pokud jde o počet subjektů, které provozují
tzv. přímé dodání signálu, vzhledem k tomu, že až na výjimky s kolektivními správci
nekomunikují, mají tito zatím povědomí jen o jednotkách případů, ale domnívají se, že ve
skutečnosti jich bude více. Pokud s nimi kdy komunikace proběhla, bylo ze strany vysílatelů
argumentováno tím, že z jejich strany nedochází k užití, jelikož nesdělují veřejnosti, a naopak
distributoři se brání argumentem o pouhém technickém zprostředkování. Sporný výklad
stávajícího práva tak prakticky znemožňuje vyjednávání licenčních smluv či vymáhání
práv. Úprava ve směrnici a vnitrostátní implementace by měly nastolit v této oblasti právní
jistotu.

35

V ČR jde např. o České radiokomunikace nebo Czech Digital Group, a.s.
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4.3.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě
obsažené ve směrnici OnlineSatCab. Do právního řádu je proto nutno doplnit definici pojmu
„přímé dodání signálu“, vyjasnit režim výkonu práv a doplnit přechodné ustanovení.
Vzhledem k tomu, že režim povinné kolektivní správy práv pro veškeré typy přenosů vysílání
(bez ohledu na použitou technologii) již v právním řádu existuje od roku 2017, nepřinese
zpřesněná právní úprava žádné novinky. Jedinou výjimkou bude změna režimu kolektivní
správy v případě přenosů prostřednictvím internetu v tzv. neřízeném prostředí, kde budou mít
nositelé práv možnost provést tzv. opt-out a vykonávat svá práva vůči provozovatelům
takových přenosů vysílání individuálně. S ohledem na to, že dosud byly opt-outy využívány
nositeli práv (v jiných oblastech kolektivní správy) zcela minimálně, neprojeví se,
pravděpodobně, nijak významně a jak nositelé práv, tak uživatelé (provozovatelé přenosů
vysílání výše zmíněným způsobem) budou i nadále využívat výhod kolektivní správy, tj.
možnosti vypořádávání (popř. také vymáhání) práv prostřednictvím jednoho kontaktního
místa.
4.3.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Varianta A.1. – nulová
Nulová varianta spočívající v nepromítnutí nové unijní úpravy do vnitrostátního práva
nepřipadá s ohledem na závaznost unijní úpravy v úvahu.
Varianta A.2. – implementace závazných ustanovení směrnice a upřesnění režimu
výkonu práv (prostřednictvím kolektivní správy práv)
Varianta spočívá v implementaci závazných ustanovení směrnice tak, aby nevznikaly
výkladové spory o to, kdo je z hlediska autorského práva uživatelem předmětů ochrany
(vysíláním a/nebo přímým dodáním signálu), a v upřesnění režimu výkonu příslušných práv –
vysílatelem a provozovatelem přenosu vysílání (slovy směrnice „distributorem“) na vysílání a
na přenos vysílání. Oproti stávající právní úpravě nijak nemění možnosti vysílatelů a tzv.
distributorů signálu vysílat autorská díla a jiné předměty ochrany. Zvýšením právní jistoty by
mohlo dojít ke snížení nákladů na případné spory ohledně povahy úkonu a s tím souvisejícího
režimu výkonu práv. Na spotřebitele nemá tato varianta dopady žádné.

4.3.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

A.1.

---

(-) riziko zahájení --řízení pro porušení
povinností
(infringement)

celkově
s ohledem
na
závaznost
unijní
úpravy
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A. 2.

(-)
přetrvávající
nepřipadá v
právní nejistota
úvahu
(+) odstranění (+)
(0)
neutrální, převažují
právní nejistoty nepředpokládají se resp.
(+)
předpokládané
minimální
náklady
na
administrativní
zajištění
(přizpůsobení)
kolektivní správy

Z hlediska možností chování nebo postavení jednotlivých skupin dotčených subjektů
spočívají rozdíly v jednotlivých variantách, které připadají v úvahu, zejm. v následujícím.
Varianta A.1 by neznamenala žádné nové náklady ani přínosy pro přímo dotčené subjekty, tj.
nositele práv a uživatele (vysílatele a tzv. distributory signálu). S ohledem na riziko zahájení
řízení pro porušení závazků ČR vyplývajících z členství v EU by tato varianta mohla přinést
náklady na státní rozpočet (na úhradu sankcí) v případě neúspěchu ČR v uvedeném řízení.
Varianta A.2 by představovala přínos v podobě snížení administrativních nákladů pro přímo
dotčené subjekty, tj. vysílatele, tzv. distributory signálu a kolektivní správce v podobě
nastolení právní jistoty a vyjasnění režimu výkonu práv. Uvedené snížení administrativních
nákladů kolektivních správců by se mělo promítnout do zvýšení odměn vyplácených
nositelům práv (s ohledem na to, že náklady kolektivního správce, tj. účelně vynaložené
náklady, jsou hrazeny z odměn vybraných kolektivním správcem pro nositele práv).
S ohledem na výše uvedené porovnání jednotlivých variant zvažované právní úpravy byla
jako nejvíce vhodná zvolena varianta A.2.

4.4.

Výjimky z výlučných práv pro vytěžování textů a dat

4.4.1. Definice problému
V souvislosti se stále větším využíváním digitálních technologií, konkrétně pak technologií
pro tzv. vytěžování textů a dat v rámci vědeckého výzkumu i pro jiné, než ryze vědecké účely,
se ukázalo, že dosavadní unijní právní úprava výjimek a omezení autorských práv ve
prospěch vědy a výzkumu není dostatečná. Jednak byla formulována velmi obecně („pro užití
při vědeckém výzkumu, a to v rozsahu opodstatněném nekomerčním účelem“, bez jakýchkoli
podrobnějších podmínek užití), jednak jen jako fakultativní (tj. členské státy neměly
povinnost ji do svého právního řádu převzít). Důsledkem toho byly výkladové pochybnosti a
právní nejistota na straně výzkumných institucí a dalších subjektů provádějících vytěžování
textů a dat, které bránily nebo mohly bránit využívání předmětů ochrany pro dané účely,
ačkoli takové užití bylo a je obecně považováno za přínosné jak pro výzkumnou obec, tak i
pro další subjekty a obecně pro celou společnost. Z toho důvodu se v rámci unijního práva
upravila závazná pravidla pro uplatňování výjimky z výlučných práv pro účely vytěžování
textů a dat tak, aby bylo dosaženo harmonizované právní úpravy v celé EU/EHP.
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4.4.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT zavádí novou unijní úpravu výjimek z výlučných autorských práv pro
účely vytěžování textů a dat (v angl. text and data mining - TDM), a to jednak pro účely
vědeckého výzkumu (čl. 3 směrnice) a dále pro jakékoli jiné účely, včetně komerčních (čl. 4
směrnice). Nová unijní úprava obsahuje, kromě definic některých pojmů, podmínky, které je
nutno splnit a dodržovat k tomu, aby pro stanovené účely a stanovenými subjekty mohla být
užívána autorská díla a další předměty ochrany bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy s
nositeli práv.
Jde o další opatření sledující přizpůsobení právní úpravy výjimek z výlučných autorských
práv novým technologiím a novým způsobům využívání autorskoprávně chráněného obsahu
ve vědě a výzkumu, včetně výzkumů prováděných pro účely jiné než vědecké (např. pro
průzkumy trhu nebo pro potřeby státní správy – např. statistiky apod.).
Dosavadní unijní právní úprava výjimek z výlučných autorských práv, práv souvisejících s
právem autorským a zvláštních práv pořizovatele databáze (dále rovněž zjednodušeně jen
„autorských práv“) pro účely vědeckého výzkumu obsažená ve směrnici 2001/29/ES o
informační společnosti a ve směrnici 96/9/ES o právní ochraně databází byla pouze
fakultativní, čl. státy nebyly povinny ji do svých vnitrostátních právních řádů zavést (např. ve
Španělsku a Nizozemí zavedena nebyla, naopak jen ve Spojeném království byla zavedena
výjimka z výlučných práv výslovně pro účely vytěžování textů a dat ), byla navíc
formulována velmi obecně a nezohledňovala dostatečně existující a ve vědecké praxi
využívané technologie. Tyto technologie jsou již běžně využívány výzkumnými institucemi,
vysokými školami provádějícími rovněž vědecký výzkum a dalšími subjekty, včetně institucí
kulturního dědictví a podnikatelských subjektů. Dosavadní unijní úprava tak představovala
značnou právní nejistotu pro subjekty provádějící vědecký výzkum, zejm. pak vytěžování
textů a dat (TDM).
Jak vyplynulo z konzultací vedených Ministerstvem kultury již v průběhu projednávání
návrhu směrnice o APnaJDT v roce 2016, se zmíněnou právní nejistotou se potýkaly i české
subjekty provádějící výzkum, zejm. v případě spolupráce se soukromým sektorem (např. v
rámci „Public Private Partnership“ projektů).
Pojmem „vytěžování textů a dat“ (popř. „dolování textů a dat“ nebo jen „TDM“) se rozumí
jakákoli automatizovaná výpočetní analýza informací v digitální podobě (např. textu, zvuků,
obrazů nebo dat), jejímž účelem je získávání nových poznatků a objevování nových trendů
(srov. bod 8 odůvodnění a čl. 2 bod 2 směrnice).
Technologie TDM se v dnešní době využívají v celé digitální ekonomice, obecně je uznáván
jejich přínos zejména pro vědu a výzkum, ale zároveň jsou běžně používány také soukromými
a veřejnými subjekty k analýzám dat z různých oblastí života a pro různé účely. Typickou
oblastí aplikace TDM je oblast umělé inteligence. Podrobné vysvětlení pojmu a příklady
aplikace TDM ve vědě a výzkumu a v dalších oblastech viz analýza zpracovaná společností
EEIP v roce 2019 nebo informace na internetových stránkách Evropského parlamentu.
Příklady využití TDM (a umělé inteligence) ve státní správě lze nalézt např. ve zprávě AI
Watch - Artificial Intelligence in public services.

31

O důležitosti této oblasti právní úpravy konkrétně pro Českou republiku svědčí mj. Národní
strategie umělé inteligence v České republice, přijatá vládou v roce 2019, jako jeden z kroků
na cestě České republiky mezi inovační lídry Evropy.
4.4.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Platný AZ obsahuje velmi obecně formulovanou bezúplatnou zákonnou licenci pro užití
autorských děl (s výjimkou počítačových programů, srov. § 66 odst. 7) pro účely vědeckého
výzkumu v § 31 odst. 1 písm. c). Uvedená právní úprava platí obdobně i pro užití ostatních
předmětů chráněných AZ, tj. pro výkon výkonného umělce (§ 74), zvukový záznam (§ 78),
zvukově obrazový záznam (§ 82) a vysílání (§ 86).
Dále upravuje autorský zákon v § 92 odst. 1 písm. b) bezúplatnou zákonnou licenci pro
vytěžování a zužitkování podstatné části obsahu databáze, chráněné zvláštním právem
pořizovatele databáze dle § 88 a násl. AZ, pro vědecké účely.
Kromě toho upravuje § 34 písm. a) AZ obecně formulovanou bezúplatnou výjimku z práv zákonnou licenci pro užití autorských děl (a obdobně ostatních předmětů chráněných AZ) pro
úřední účely, např. pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní řízení nebo pro
jiné úřední účely. Podobně, nikoli však zcela shodně, je upravena bezúplatná výjimka z práv
pořizovatele databáze v § 92 písm. c) AZ, a to pro užití databáze pro účely veřejné
bezpečnosti nebo správního či soudního řízení.
4.4.4. Identifikace dotčených subjektů
Přehled dotčených subjektů
nositelé práv

tvůrci autorskoprávně chráněného obsahu
investoři do tvorby / publikace nakladatelé neperiodických
autorskoprávně
chráněného publikací
obsahu (online, offline)
vydavatelé periodik
pořizovatelé databází
výrobci (producenti) jiného
autorskoprávně chráněného
obsahu využitelného pro
TDM

uživatelé
ochrany

předmětů subjekty provádějící TDM

pro vědecké účely
pro jiné než komerční
vědecké
účely
účely
nekomerční
účely (např.
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st. správa)
ostatní
(sekundárně) subjekty vyvíjející produkty (nástroje) pro provádění TDM
dotčené subjekty
veřejnost
Subjekty dotčenými novou unijní úpravou výjimek z výlučných práv pro účely vytěžování
textů a dat v rámci vědeckého výzkumu jsou především nositelé práv k autorskoprávně
chráněnému obsahu, využívaného nebo využitelného k provádění TDM (tj. zejména autoři a
další tvůrci obsahu, dále nakladatelé a vydavatelé odborné a vědecké literatury, ale i další
subjekty).
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Z dotazníkového šetření provedeného společností EEIP vyplynuly násl. poznatky:
Kategorie využívaných zdrojů
Veřejné výzkumné instituce

Ostatní

Komerční výzkumné instituce

Celkem

Pozn.:
Při TDM využíváte:
A [Vlastní zdroje textu a dat], B [Veřejně dostupné zdroje textu a dat], C [Autorskoprávně chráněný
obsah po uzavření licenční smlouvy], D [Autorskoprávně chráněný obsah bez uzavření licenční smlouvy, protože
není možné uzavřít licenční smlouvu se všemi nositeli práv z důvodu jejich velkého množství], E
[Autorskoprávně chráněný obsah bez uzavření licenční smlouvy z jiného důvodu]
Hlavní poznatky z dotazníkového řešení jsou následující.
Zdroje
− Jako hlavní zdroj TDM byl nejčastěji uváděn text, příp. databáze, u v.v.i. častěji než u
ostatních skupin dotčených subjektů vědecké články, vytěžování veřejných databází (databází
nakupovaných pro výzkumný účel), databází vědeckých výstupů (WOS, PubMed) či využití
databází, jež si v.v.i. samy vytváří.
− Často se ale v odpovědích objevuje i kombinace několika druhů zdrojů – text, obrázky a
videa z databází vědecké, odborné/technické literatury, jiné obrázky, hlasové či hudební
záznamy, videa.
− Konkrétně byly zmíněny např. obrázky, data z geodetických a geofyzikálních měření,
vytěžování databází pro budoucí rozpoznávání tvarů, barev, scén, zvuků, automatické
komparativní analýzy s dostupnými genomickými nebo proteomickými databázemi, jazykové
korpusy.
− V komerčních zákaznických projektech to bývá text, obrázky, video ze skenerů, mobilních
zařízení, kamer, multifunkčních zařízení apod. Data bývají poskytována klientem. Je
sledováno chování uživatelů na webu při dodržení pravidel GDPR a následně vytěžována
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zákaznická databáze na základě pokynů zákazníka apod.
− K TDM jsou též využívány archivy médií.
− Obsah tvoříme, sledujeme statistiky o jeho využití. Stahování dat z webu využíváme okrajově
a vždy na základě dohody s jejich poskytovatelem.
− V několika případech byla uvedena kombinace scrapingu a nákupu dat.
− Vydavatelé uvedli, že publikují svůj obsah v podobě textu, obrázků, infografiky, videa i
zvukových záznamů. Pro účely MMO (Marketing Monitoring Organization) poskytují na
základě licenční smlouvy svůj obsah k dalšímu využití. Web scraping však probíhá bez jejich
možnosti této činnosti zabránit.
Licenční praxe tam, kde je TDM využíván
− U v.v.i. bylo několikrát zmíněno, že instituce spoléhá na výjimky z autorského zákona ve
vztahu k činnosti výzkumné či paměťové instituce.
− Dále byl u v.v.i. častěji než u zbývajících subjektů uváděn licencovaný online přístup do
citačních databází (EBSCO, WoS, DB ČSÚ výběrové šetření pracovních sil, Trexima,
administrativní data MPSV), databází výsledků VaV, dalších elektronických zdrojů či
knihoven (Springer, SCOPUS a fultextové i abstraktové odborné časopisy); v jiné obdobě pak
předplacené konsorciální zdroje (Scopus, Medline, nakladatelské portály).
− V několika případech bylo uvedeno využívání zdrojů s licencemi Creative Commons či
publikací s Open Access.
− Při pohledu z druhé strany v.v.i. zdůraznily, že pokud používají TDM a data, neposkytují je
komerčnímu sektoru.
− Konkrétní příklad z hlediska v.v.i. jako zdroje dat: Data jsou zpřístupňována veřejnosti po
třech letech od odevzdání nálezové zprávy, s ostatními oprávněnými organizacemi uzavíráme
licenční smlouvu o poskytování dat ve stejném režimu. Ne všechny organizace jsou ochotné
takto data poskytnout.
− Většinou byl legální přístup ke zdrojům chápán i jako možnost provádění TDM nad těmito
daty.
− Komerční subjekty dodaly, že pokud pracují s externími dodavateli, vždy vyžadují licence na
autorskoprávně chráněný obsah. Licenci si řeší klienti.
− Jeden subjekt uvedl, že v případě autorskoprávně chráněných dat hledá alternativní řešení.
− Subjekty, které vytváří produkty na zakázky klientů, využívají především data, která pořizují
zákazníci, zaměstnanci nebo je nakupují na základě licenční smlouvy.
− Mezi odpověďmi jiných subjektů se několikrát objevilo i následující: subjekty využívají
autorskoprávně nechráněná data, nicméně pokud je třeba, menší subjekty využívají i veřejně
dostupná data, která jsou chráněná; získání licence je pak řešen v případech, pokud by se měl
výsledný model stát součástí produktu. Pokud se neprodává obsah, licence se neřeší.
Obdobně např. odpověď: „snažíme se využívat pouze obsah, který není autorskoprávně
chráněn“ či „pro komerční praxi se využívají data s vyřešenými právy (obvykle ze zahraničí),
nebo data ze šedé zóny“.
− Korpusy jsou pořizovány včetně licence.
− Data jsou pořizována i na základě smlouvy s poskytovatelem dat typu Newton IT, Čekia atd.
− Při pohledu z druhé strany bylo konstatováno, že „…v současné době jsou vydavatelská
autorská práva porušována bez potřebných licenčních ujednání. Specifickou oblastí jsou
vztahy mezi RRO vs MMO (Reproduction Right Organization vs Marketing Monitoring
Organization), které platí pro B2B vztahy a většinou hráčů na trhu (Newton Media,
Monitora) jsou příslušná licenční ujednání respektována“ či „…textový a částečně i
multimediální obsah je poměrně silně zneužíván, velmi časté jsou případy jeho
nelicencovaného využití pro interní účely, poměrně často i ke komerčním účelům“.
− Dále pak bylo např. uvedeno: „Jako pořizovatel databází poskytujeme k některým databázím
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přístup otevřený pod licencí Creative Commons, k některým v režimu individuálních licencí.
Licence poskytujeme k vědeckým účelům bezplatně, jinak dle dohody. Při využívání cizích
zdrojů se řídíme jejich licenční politikou“.
Zdroj: ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ
ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE
(VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad
2019, s. 53 a násl.

Dotčenými subjekty jsou dále subjekty provádějící vytěžování textů a dat v rámci vědeckého
výzkumu, tj. především výzkumné instituce, včetně vysokých škol a institucí kulturního
dědictví, a další subjekty provádějící vědecký výzkum.
Vzhledem k definici pojmu „výzkumná organizace“ obsažené ve směrnici o APnaJDT36,
budou v České republice dotčenými subjekty, zejména:
•

veřejné výzkumné instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných
výzkumných institucích (viz Rejstřík v.v.i. vedený MŠMT37, v němž bylo k 7.11.2019
zapsáno 77 aktivních subjektů38);

•

výzkumné organizace uvedené v seznamu výzkumných organizací vedených MŠMT
na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací 39 (k 7.11.2019 bylo v seznamu uvedeno přes 200 subjektů40);

•

instituce kulturního dědictví jako jsou veřejně přístupné knihovny a muzea, archivy,
včetně filmových archivů, a také archivy veřejnoprávního rozhlasu a televize (srov.
body 11 a 13 odůvodnění směrnice).

Kromě toho lze příklady subjektů, které provádějí vědecký výzkum, nalézt v údajích ČSÚ:
Údaje z analýzy EEIP z r. 2019
Český statistický úřad sleduje ukazatele VaV ve čtyřech sektorech provádění VaV –
podnikatelském, vládním, vysokoškolském a soukromém neziskovém. Rozdělení
(vymezení) subjektů provádějících VaV do těchto sektorů je dle informací ČSÚ prováděno podle
doporučení uvedených ve Frascati manuálu, a to na základě těchto informačních zdrojů:

36

Podle čl. 2 bod 1 směrnice o APnaJDT se výzkumnou organizací rozumí: vysoká škola včetně jejích knihoven,
výzkumný ústav nebo jakýkoli jiný subjekt, jejichž hlavním cílem je provádět vědecký výzkum nebo vykonávat
vzdělávací činnosti, jejichž součástí je rovněž vědecký výzkum:
a) na neziskovém základě nebo tak, že zpětně investuje všechny zisky do svého vědeckého výzkumu, nebo
b) v souladu s úkoly ve veřejném zájmu uznávanými členským státem takovým způsobem, že přístup
k výsledkům tohoto vědeckého výzkumu není přednostně umožněn podniku, který na tuto organizaci vykonává
rozhodující vliv.
37
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/rejstrik-verejnych-vyzkumnych-instituci-1
38
ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ
ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE
(VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad
2019, s. 13.
39
https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/seznam-vyzkumnych-organizaci
40
ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ
ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE
(VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad
2019, s. 15.
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− Institucionálního sektoru přiřazeného těmto subjektům v rámci Národních účtů ČSÚ, a to
podle Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (S.XY) podle systému ESA 2010.
− Převažující ekonomické činnosti podle klasifikace CZ NACE,
− Právní formy uvedené v Registru ekonomických subjektů.
Dle publikace ČSÚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ ZA REFERENČNÍ ROK 201741
zahrnuje podnikatelský sektor všechny ekonomické subjekty, jejichž hlavní činností je tržní výroba zboží
nebo služeb pro prodej široké veřejnosti za ekonomicky významnou cenu. Podnikatelský sektor je zaměřený
především na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Výsledky těchto činností souvisí především
s inovacemi vyšších řádů při vývoji nových či významným zlepšením stávajících produktů nebo procesů.
Subjekty a pracoviště VaV v podnikatelském sektoru jsou členěny podle druhu pracoviště na základě
vlastnictví do následujících tří kategorií:
− Veřejné podniky zahrnující všechny podniky, finanční instituce, kvazikorporace a neziskové instituce
uznané za nezávislé právnické osoby, jež jsou tržními výrobci nebo poskytovateli služeb pod kontrolou
jednotek vládních institucí. … Mezi veřejné podniky ve VaV patří i výzkumné, zkušební a jiné
specializované ústavy, kde majoritu stále vlastní stát, ale nemají charakter veřejných výzkumných institucí.
Jde například o Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s. nebo Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.;
− Národní soukromé podniky zahrnující všechny nefinanční podniky, OSVČ, finanční instituce,
kvazikorporace a neziskové instituce, které jsou uznány za nezávislé právnické nebo fyzické osoby a jsou
tržními výrobci nebo poskytovateli služeb, jež nejsou pod kontrolou vládních nebo nerezidentských
institucionálních jednotek;
− Podniky pod zahraniční kontrolou zahrnující všechny podniky, finanční instituce a kvazikorporace,
které jsou ovládány nerezidentskými (zahraničními) jednotkami (zahraniční afilace). Nejčastěji jde o dceřiné
společnosti nerezidentských (zahraničních) mateřských korporací.
Vládní sektor zahrnuje orgány státní správy a samosprávy na všech úrovních s výjimkou vyššího odborného a
vysokého školství. Z hlediska VaV patří do vládního sektoru v České republice především všechny veřejné
výzkumné instituce provádějící ve většině případů VaV jako svoji převažující ekonomickou činnost.
Subjekty ve vládním sektoru jsou dále členěny na:
− Výzkumná pracoviště Akademie věd (AV ČR)
− Resortní výzkumná pracoviště jedná se většinou o oborové veřejné výzkumné instituce, které dříve
spadaly přímo pod jednotlivá ministerstva jako např. ministerstvo zemědělství nebo dopravy (proto resortní).
− Kulturní zařízení jde především o velké knihovny, archivy a muzea provádějící VaV jako svoji vedlejší
ekonomickou činnost (Národní muzeum, Národní památkový ústav, Národní archiv nebo Moravskou
zemskou knihovnu v Brně);
− Zdravotnická zařízení jde především o veřejná zdravotnická zařízení s převažujícími příjmy
pocházejícími ze zdravotního pojištění, např. Institut klinické a experimentální medicíny nebo Masarykův
onkologický ústav;
− Ostatní pracoviště vládního sektoru s VaV činností jde například o Institut ochrany
obyvatelstva, Vojenský historický ústav, Národní bezpečnostní úřad atd. (Zdroj: ČSÚ (2017))
Veřejná výzkumná instituce je definovaná zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných
institucích. Jde o právnickou osobu, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně
zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací.
Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z
veřejných prostředků. Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo
územním samosprávným celkem; jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné
výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České
republiky v postavení organizačních složek České republiky.42
41
42

Dále jen ČSÚ (2017)
Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
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Vysokoškolský sektor zahrnuje všechny veřejné i soukromé univerzity, vysoké školy a další instituce
pomaturitního vzdělávání a také všechny výzkumné ústavy, experimentální zařízení a kliniky pracující pod
přímou kontrolou nebo řízené či spojené s organizacemi vyššího vzdělávání (např. fakultní nemocnice).
Soukromý neziskový sektor zahrnuje neziskové instituce, které jsou samostatnými právnickými osobami,
poskytují služby domácnostem a jsou soukromými netržními výrobci. Jejich základní zdroje pocházejí
z dobrovolných peněžních nebo naturálních příspěvků domácností jakožto spotřebitelů, z plateb poskytovaných
vládními institucemi a z důchodů z vlastnictví. Soukromý neziskový sektor je v rámci prováděného VaV v ČR
zanedbatelný. (Zdroj: ČSÚ (2017))
Zdroj: ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ
ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE
(VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad
2019, s. 19 a násl.

Subjekty dotčenými novou unijní úpravou výjimek z výlučných práv pro účely vytěžování
textů a dat pro jiné, než vědecko-výzkumné účely, jsou kromě těch výše uvedených, také
jakékoli subjekty provádějící vytěžování textů a dat (TDM) pro jiné účely než pro vědecký
výzkum, tj. zejména subjekty podnikatelské. TDM je rovněž stále častěji využíváno např.
statistickými úřady43 a jinými orgány státní správy, resp. orgány veřejné moci44.
Podnikatelské subjekty provádějí TDM jako součást nebo základ obchodních aktivit, a to
zejm. v oblasti marketingu, získávání dat o zákaznících, výzkumech veřejného mínění apod.
Příklady subjektů využívajících TDM a aplikačních oblastí viz analýza EEIP z r. 2019.45
Zprostředkovaně je novou právní úpravou dotčena celá společnost těžící z výsledků provádění
TDM, ať už jde o výsledky pro účely vědecké nebo komerční. Vyšší stupeň harmonizace
právní úpravy a odstranění právní nejistoty podpoří využívání TDM ve výzkumu a umožní
větší využívání vědecko-výzkumného potenciálu v EU i v samotné ČR.
4.4.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě
obsažené ve směrnici o APnaJDT. Kromě doplnění konkrétních podmínek užití, např.
vymezením oprávněných subjektů, pravidel pro uchovávání obsahu apod., nutno rozšířit
aplikovatelnost úpravy i na práva k počítačovým programům, na práva pořizovatelů databází
a na nová práva vydavatelů tiskových publikací (podle čl. 15 směrnice o APnaJDT).

43

Např. Český statistický úřad , stejně tak jako statistické úřady v jiných státech, mají zájem využívat, kromě
standardních statistických zjišťování, také tzv. big data a metody web scrapingu (viz např.
https://www.statistikaamy.cz/2019/08/15/web-scraping-ve-statistice-z-pohledu-evropske-unie/,
naposledy
navštíveno dne 8.10.2020). Ohledně právní nejistoty při použití těchto metod pro účely ČSÚ viz ANALÝZA I JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ ÚPRAVY – NOVELY
AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE (VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH
PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad 2019, s. 55.
44
V případě těchto subjektů nutno rozlišovat, zda metody TDM – a autorskoprávně chráněný obsah – využívají
v rámci plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů nebo nikoli. Pokud k užití autorskoprávně chráněného
obsahu orgánem veřejné správy dochází v rámci plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, pak takové
úkony spadají pod úpravu § 34 písm. a) AZ – tzv. úřední licenci.
45
ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ
ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE
(VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad
2019, s. 26 a násl.
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Vzhledem k tomu, že dosavadní právní úprava již obsahovala bezúplatnou výjimku
z výlučných práv (a rovněž ze zvláštního práva pořizovatele databáze) pro účely vědeckého
výzkumu a pro úřední účely (např. pro účely veřejné bezpečnosti, pro soudní nebo správní
řízení nebo pro jiné úřední účely), a proto byly metody vytěžování textů a dat již běžně
využívány, nepředpokládají se zásadní změny v chování dotčených subjektů, zejm. uživatelů,
tj. subjektů provádějících výzkum, ale i jiných subjektů, využívajících dané metody pro jiné
než vědecké účely.
Pokud některé subjekty dosud metodu vytěžování textů a dat nevyužívaly z důvodu právní
nejistoty ohledně legálnosti užití autorskoprávně chráněného obsahu, nová právní úprava by
měla jejich nejistotu odstranit a přispět tak k rozsáhlejšímu využívání uvedených metod ve
výzkumu i v komerční sféře a tím k většímu využívání vědecko-výzkumného potenciálu v EU
i v samotné ČR.
Nová právní úprava odstraní výkladové spory ohledně právní povahy jednání subjektů
podílejících se na uvedeném způsobu „dodávání obsahu“ televizním divákům/rozhlasovým
posluchačům, tj. vysílatelů a tzv. distributorů signálu. V praxi by nová úprava neměla
znamenat výraznější změny v chování dotčených subjektů, tj. kolektivních správců práv a
uživatelů (vysílatelů a distributorů signálu), kteří již nyní licenční smlouvy nezbytné k jejich
činnosti s kolektivními správci uzavírají. Spotřebitelské veřejnosti se nová úprava nijak
nedotkne.
4.4.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
A. Varianta nulová – beze změny právní úpravy
S ohledem na to, že úprava v čl. 3 a 4 směrnice o APnaJDT je obligatorní a platná právní
úprava této nové úpravě neodpovídá, nepřipadá v úvahu nulová varianta, tj. ponechání platné
právní úpravy beze změny.
B. Varianta – doplnění právní úpravy podle směrnice
Varianta spočívá v doplnění stávající obecné úpravy výjimky z výlučných práv chráněných
autorským zákonem „pro užití“ předmětů ochrany „při vědeckém výzkumu“ o úpravu dvou
podrobněji specifikovaných výjimek pro provádění vytěžování textů a dat, a to za účelem
vědeckého výzkumu a pro ostatní (jiné než vědecko-výzkumné) účely.
Na rozdíl od směrnice 2001/29/ES o Informační společnosti upravující obecnou fakultativní
výjimku z výlučných práv pro užití předmětů ochrany pro účely vědeckého výzkumu, která
v bodu 36 odůvodnění výslovně konstatuje možnost členského státu stanovit tzv. spravedlivou
(náhradní) odměnu (v angl. verzi „fair compensation“) i v případě uvedené výjimky, směrnice
o APnaJDT v bodu 17 odůvodnění výslovně uvádí, že „[v]zhledem k povaze a rozsahu
výjimky, která je omezena na subjekty provádějící vědecký výzkum, by měla být újma, jež by
v důsledku této výjimky nositelům práv případně vznikla, minimální. Členské státy by tudíž
neměly poskytovat nositelům práv odměnu za užití v rámci výjimek pro vytěžování textů
a dat stanovených touto směrnicí.“. V případě výjimky z práv pro užití při provádění TDM
pro účely vědeckého výzkumu proto nepřipadá v úvahu zavedení kompenzační odměny pro
nositele práv.
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V případě výjimky z výlučných práv pro jiné než vědeckovýzkumné účely směrnice
o APnaJDT sice kompenzaci nositelů práv výslovně nevylučuje, resp. vůbec nezmiňuje.
Nutno však vzít v potaz, že směrnice pro oba případy (účely) provádění TDM stanoví jako
podmínku využívání (pouze) takového obsahu, k němuž má uživatel (subjekt provádějící
TDM) zákonný přístup, např. prostřednictvím placeného přístupu nebo na základě příslušné
licence (včetně bezúplatných)46. Dále nutno vzít v potaz, že směrnice umožňuje nositelům
práv vyloučit aplikovatelnost výjimky pro účely „komerčního“ TDM tím, že si výslovně
(vhodným způsobem) vyhradí práva k danému užití. S ohledem na to se jeví ochrana zájmů
nositelů práv poskytnutá směrnicí dostatečná a nevyvolávající potřebu úvah o nutnosti nebo
vhodnosti zavedení kompenzační odměny.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury při projednávání návrhu směrnice a následně při
přípravě implementace vyplynulo doporučení implementovat čl. 3 a 4 v zásadě doslovně, jak
jsou formulovány ve směrnici, a zároveň ponechat v platnosti stávající obecnou výjimku
v § 31 AZ. Ohledně obecně formulovaných podmínek pro aplikaci výjimek z práv pro účely
TDM bylo zástupci dotčených subjektů (subjektů provádějících TDM) doporučováno
vyvarovat se při implementaci směrnice zavedení překážek (právních i technických), aby „se
zajistilo, že obchodní subjekty (od velkých společností s celosvětově distribuovanými lokacemi
a zaměstnanci, startupy a malé a střední podniky) jsou schopny plně podporovat a zapojit se
do komerčního zavádění TDM v Evropě.“.47
Tato varianta přinese zejm. právní jistotu uživatelům, tj. subjektům využívajícím metod
vytěžování textů a dat, ať už pro účely vědy a výzkumu nebo pro jiné účely, včetně
komerčních. Právní jistotu přinese rovněž nositelům práv, a to jednak v podobě pravidel užití,
zajišťujících minimalizaci rizik zneužití předmětů ochrany (mj. třetími subjekty), jednak
v podobě výslovně stanovené možnosti provést výhradu práv a tím nepovolit provádění jiného
vytěžování textů a dat, než pro účely vědeckého výzkumu. Lze předpokládat, že důsledkem
nové právní úpravy bude ještě rozsáhlejší využívání autorskoprávně chráněno obsahu
uvedeným způsobem.
Varianta nepředstavuje zvýšení nákladů na straně uživatelů (provádějících vytěžování textů a
dat) ani nositelů práv.
4.4.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

celkově

A. nulová

(-) nulové

přetrvávající
právní nejistota;
- riziko zahájení

(0) nulové

nepřipadá v
úvahu

46

Příklady používaných licenčních schémat viz např. informace na portálu projektu
CzechELib (https://www.czechelib.cz/cs/145-licencni-smlouvy), nebo v analýze společnosti EEIP, a.s.
(ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV PRÁVNÍ ÚPRAVY
– NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE (VÝJIMKY Z
AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad 2019, s. 45 a násl.)
47
Vyjádření SP ČR v rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě implementace.
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řízení o nesplnění
povinnosti
B. doplnění platné (+)
zvýšení (-) užití obecných (0)
úpravy
podle právní jistoty, pojmů
nepředpokládány
směrnice
zejm. v oblasti (pojmy
unijního nové náklady
spolupráce
práva)
veřejného
a
soukromého
sektoru
(+)
zvýšení
právní
jistoty
uživatelů
v případech
provádění TDM
pro jiné než
vědecké účely
(+)
podpora
inovací (zejm.
v oblasti vývoje
umělé
inteligence)

převažují
(+)

Z hlediska možností chování nebo postavení jednotlivých skupin dotčených subjektů
spočívají rozdíly v jednotlivých variantách, které připadají v úvahu, zejm. v následujícím.
V případě varianty A. by mohla přetrvávat právní nejistota ohledně možnosti legálně využívat
autorskoprávně chráněných obsah pro účely vytěžování textů a dat a v důsledku toho by se
uvedené metody mohlo využívat v menší míře. To by mělo negativní dopady na
konkurenceschopnost České republiky.
Varianta B. by nepřinesla žádné nové náklady pro přímo dotčené subjekty. Odstranění právní
nejistoty ohledně legálnosti užití autorskoprávně chráněného obsahu by přispělo
k rozsáhlejšímu využívání uvedených metod ve výzkumu i v komerční sféře a tím k většímu
využívání vědecko-výzkumného potenciálu v EU i v samotné ČR.
S ohledem na výše uvedené hodnocení byla zvolena varianta B, tj. doplnění stávající právní
úpravy o novou úpravu spočívající v převzetí úpravy podle směrnice o APnaJDT.

4.5.

Výjimka z výlučných práv pro digitální a přeshraniční vzdělávání ¨

4.5.1. Definice problému
Podobně jako v případě výjimek a omezení autorských práv pro účely vědeckého výzkumu, a
konkrétně vytěžování textů a dat, také v případě unijní právní úpravy výjimek a omezení práv
pro účely vyučovací, se ukázalo, že dosavadní unijní právní úprava není dostatečná, vyvolává
právní nejistotu pedagogů a žáků a studentů, jakými způsoby mohou s autorskoprávním
obsahem nakládat v digitálním prostředí, a rovněž neumožňuje přeshraniční užití (v rámci
přeshraniční výuky). Z toho důvodu se v rámci unijního práva upravila závazná pravidla pro
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uplatňování výjimky z výlučných práv pro užití při digitálních a přeshraničních výukových
činnostech tak, aby bylo dosaženo harmonizované právní úpravy v celé EU/EHP
4.5.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT doplňuje již existující unijní úpravu výjimek z výlučných práv
autorských, práv souvisejících s právem autorským a zvláštních práv pořizovatele databáze
(dále rovněž zjednodušeně jen „autorská práva“) pro vzdělávací účely, obsaženou ve směrnici
2001/29/ES o Informační společnosti a směrnici 96/9/ES o právní ochraně databází.
Dosavadní unijní právní úprava byla formulována velmi obecně a v praxi se vyskytovaly
výkladové pochybnosti zejména ohledně rozsahu dovoleného užití předmětů ochrany. Kromě
toho byla uvedená unijní úprava pouze fakultativní a členské státy tak nebyly povinny tyto
výjimky do svých vnitrostátních právních řádů zavést, popř. je mohly zavést v omezeném
rozsahu. V důsledku toho se vnitrostátní právní úpravy v jednotlivých členských státech
v detailech liší. Zároveň nebylo jasné, zda, popř. v jakém rozsahu byla předchozí unijní
úprava aplikovatelná na digitální užití a zda byla použitelná pro distanční online vzdělávání.
Nestanovila také přeshraniční účinek, a byla proto aplikovatelná pouze v členském státě dle
jeho vnitrostátní úpravy.
Nová unijní úprava je dalším z opatření sledujících přizpůsobení právní úpravy výjimek
z výlučných autorských práv novým technologiím, novým obchodním modelům a novým
způsobům výuky a vzdělávání, a to s přihlédnutím ke specifikům daného sektoru (potřebám
škol a dalších vzdělávacích zařízení na straně jedné a ekonomickým zájmům nositelů práv,
včetně nakladatelů a dalších výrobců vzdělávacích materiálů).
V této souvislosti možno zmínit rovněž nejnovější strategické dokumenty týkající se
digitálního vzdělávání. Evropská komise vydala dne 30. 9. 2020 nový Akční plán pro digitální
vzdělávání 2021 - 202748, počítající mj. s podporou vysoce kvalitního obsahu, uživatelsky
přívětivých nástrojů a bezpečných komunikačních platforem. V České republice byla v říjnu
2020 vládou schválena nová Strategie vzdělávací politiky 2030+, která rovněž počítá
s podporou digitálního vzdělávání, včetně podpory digitálních kompetencí pedagogů.49
Oproti dosavadní unijní úpravě obsahuje směrnice o APnaJDT zejm. následující odlišnosti:
•

zavádí výjimku z práv jako povinnou (členské státy ji proto musí implementovat);

•

zavádí výjimku z práv výslovně ve prospěch „vzdělávacího zařízení“ (na rozdíl od
směrnice 2001/29/ES, která v souvislosti s výjimkou z výlučných práv pro
ilustrační účel při vyučování obsahuje pojem „dotyčné zařízení“);

•

zavádí výjimky z výlučných práv na rozmnožování a sdělování veřejnosti, včetně
zpřístupňování prostřednictvím internetu a podobných sítí, pro užití při digitálním
a přeshraničním vzdělávání nově pro
o práva k počítačovým programům a

48

Dostupné z https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en .
Usnesení
vlády
ze
dne
19.10.2020
č.
1062.
Informace
o
strategii,
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
49

viz
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o nová práva vydavatelů tiskových publikací (podle čl. 15 směrnice
o APnaJDT);
•

stanoví přeshraniční účinek výjimky (v rámci EU/EHP);

•

stanoví podmínky, za nichž může docházet k „digitálnímu užití“;

•

výslovně stanoví možnost čl. státu stanovit spravedlivou odměnu pro nositele práv
v případě užití jejich děl nebo jiných předmětů ochrany (na rozdíl od směrnice
2001/29/ES obsahující zmínku o možnosti stanovení odměn/kompenzací jen
v bodech 35 až 38 odůvodnění);
výslovně stanoví kogentnost právní úpravy, tj. nemožnost smluvním ujednáním
aplikovatelnost výjimky z práv vyloučit (s určitou výjimkou, viz dále);

•

zároveň umožňuje členským státům stanovit, že se výjimky
o neuplatní vůbec nebo
o neuplatní na konkrétní způsoby užití nebo
o neuplatní na konkrétní typy děl/předmětů ochrany, např. na materiál
primárně určený pro vzdělávací trh nebo notové zápisy,
přičemž to vše jen za podmínky, že
- jsou na trhu snadno dostupné vhodné licence povolující úkony uvedené
v odstavci 1 tohoto článku a odpovídající potřebám a specifickým rysům vzdělávacích
zařízení;
a zároveň
- musí čl. stát přijmout nezbytná opatření k zajištění náležité dostupnosti a
viditelnosti takových licencí.
•

Pojem „digitální výukové činnosti“ není směrnicí o APnaJDT definován, nicméně jeho obsah
lze dovozovat z bodů odůvodnění směrnice souvisejících s čl. 5. Jak se uvádí v bodu 20
odůvodnění, má tímto pojmem na mysli „digitální užití děl nebo jiných předmětů ochrany
k podpoře, obohacení nebo doplnění výuky, včetně souvisejících vzdělávacích činností“,
podle bodu 20 odůvodnění se jím rozumí nejen online, ale rovněž offline užití. Za „digitální
užití“ tak lze považovat zejména skenování (digitalizace z analogové kopie), digitální
„kopírování“ (rozmnožování z originálu v elektronickém formátu nebo z internetu), začlenění
digitálních rozmnoženin autorských děl nebo jejich částí do PowerPointových a podobných
prezentací, projekce do e-tabulí, vkládání do interních sítí a virtuálního vzdělávacího
prostředí, ukládání do interních databází.50 Pokud jde o užití počítačových programů (resp.
softwaru51), mělo by být užití v rámci dané úpravy omezeno na „digitální přenos“, tj. nikoli na
rozšiřování hmotných rozmnoženin softwaru (srov. bod 21 odůvodnění).
Podle bodu 22 odůvodnění by se digitálními výukovými činnostmi mělo chápat (také) užití
„v průběhu zkoušek nebo výukových činností, které probíhají mimo prostory vzdělávacích
zařízení, například v muzeu, knihovně nebo jiné instituci kulturního dědictví, a mělo by být

50

Např. např. IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Organisations – mezinárodní federace
kolektivních správců spravujících mj. odměny z titulu výjimky z práva na rozmnožování pro osobní potřebu).
51
Podle zavedené výkladové praxe se pojem „software“ chápe šířeji, než pojem „počítačový program“,
a zahrnuje kromě samotného počítačového programu také dokumentaci, včetně, např. uživatelských příruček.
(Obdobně např. Holcová, I. a kol. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv
a evropských předpisů). Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 77 a 509.
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omezeno na to, co je pro účely takovýchto činností nezbytné“(…), „v učebně nebo v jiných
prostorách pomocí digitálních prostředků, například interaktivních tabulí nebo digitálních
zařízení, která lze připojit k internetu“. Rovněž tak se jím má chápat užití na dálku přes
zabezpečené elektronické prostředí, jako v souvislosti s kurzy probíhajícími online nebo
přístupem k výukovým materiálům doplňujícím určitý kurz.
Pojmem „zabezpečené elektronické prostředí“ se má (rovněž podle bodu 22 odůvodnění)
chápat jako „digitální výuka a učební prostředí, k nimž je přístup omezen na pedagogické
zaměstnance vzdělávacího zařízení a na žáky nebo studenty zařazené do studijního programu,
především prostřednictvím náležitých postupů ověřování, včetně ověřování na základě hesel“.
Obdobně směrnice nedefinuje pojem „vzdělávací zařízení“, pouze v bodu 20 odůvodnění
uvádí, že výjimka z autorských práv pro užití při digitálních a přeshraničních výukových
činnostech by měla být přínosem „pro všechna vzdělávací zařízení uznaná členským státem,
včetně zařízení poskytujících základní, střední, odborné i vysokoškolské vzdělávání“. Měla by
se uplatňovat pouze v rozsahu odůvodněném nekomerčním účelem konkrétní vzdělávací
činnosti. Organizační struktura a způsoby financování vzdělávacího zařízení by neměly být
rozhodujícími faktory pro určení toho, zda je činnost nekomerční povahy.“
Situace v České republice, pokud jde míru o míru využívání digitálních technologií, resp.
digitálního užití autorskoprávně chráněného obsahu při výuce, přehled subjektů vydávajících
výukové materiály, ať už učebnice, audiovizuální nebo jiné výukové materiály, existující
licenční mechanismy a využívaná zabezpečená elektronická prostředí jsou podrobně popsány
v Analýze k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu
z dubna 2020.52
Jak je zmíněno již v úvodu této Zprávy, shodou okolností se příprava návrhu implementace
směrnice sešla s obdobím celosvětové pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojenými
opatřeními, mimo jiné také s přerušením prezenční školní výuky. To s sebou přineslo nutnost
přizpůsobit výuku nové situaci a přeorientovat se na využívání digitálních technologií a
materiálů a online výuku. Spolu s informacemi o tom, jak se s novou situací vypořádávali
školy, učitelé, žáci a studenti, byly k dispozici informace také o tom, jak na tyto mimořádné
okolnosti zareagovali někteří nakladatelé a knihovny, když prakticky obratem poskytli
k dispozici přístupy ke vzdělávacím materiálům.53
Jak uvádí např. ve výše zmíněné Analýze k čl. 5, „[d]le údajů Seznam.cz, například na
portálu Škola s nadhledem, který je určen pro domácí procvičování žáků, překročil počet
uživatelů od začátku března 2020 během tří týdnů 100 000 žáků, tedy dvojnásobek
normálního stavu. Fraus potvrdil obrovský zájem o interaktivní učebnice Flexibooks. Tento
zájem byl určitě podpořen faktem, že nakladatelství v době krize zpřístupnilo své elektronické

52

Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben
2020
53
Viz např. zpráva Nakladatelství Fraus nabízí zdarma všechny elektronické učebnice (ze 13.3.2020), dostupná
z
https://www.lidovky.cz/relax/zajimavosti/nakladatelstvi-fraus-nabizi-zdarma-vsechny-elektronickeucebnice.A200312_130752_ln-zajimavosti_ape ; přehled učebnic online, výukových aplikací ad. k dispozici
zdarma, na portálu Řízení školy (https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/ucebnice-online-vyukove-aplikace-adalsi-k-dispozici-zdarma.a-6479.html); zpráva Národní knihovna zpřístupní vysokoškolákům své knihy online.
Budou si moct přečíst 206 tisíc titulů. dostupná z https://www.irozhlas.cz/kultura/literatura/koronavirus-v-ceskuv-cr-narodni-knihovna-knihy-online-studenti-aktualne-novinky_2003161506_ako , nebo např. projekt Knihovny
proti viru (https://protiviru.knihovny.cz/index.html ), naposledy navštíveno dne 20.9.2020.
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materiály zdarma. Skokově vzrostl též zájem učitelů o facebookovou stránku Pedagogické
komory s tipy do výuky, jejíž návštěvnost se dle Seznam.cz zvýšila v březnu desetinásobně
oproti normálnímu stavu. Aplikaci Včelka.cz, která je určena pro děti na prvním stupni ZŠ, od
uzavření škol též desetinásobně narostl počet uživatelů. Vliv na zvýšení měla též skutečnost, že
v době krize byla aplikace školám i rodičům k dispozici zdarma.54
Začaly vznikat i nové platformy s nabídkou výukových materiálů (více v kapitole s příklady
užití autorských děl), neboť z online dotazníkového šetření, které v dubnu 2020 provedl
startup Edhance55, vyplynulo, že příprava na distanční formu výuky zabírá více času než
obvykle 64,7 % učitelů. 54 % pedagogů si tvoří výukový obsah celý sama, 38,7 % pak
částečně. 41 % z nich si vyhledává nové zdroje a 38,7 % čerpá z dosavadních materiálů.
Zároveň bylo z odpovědí patrné, že učitelé při práci narazili i na problém nedostatku
kvalitních materiálů pro online výuku.
Iniciativa Česko.Digital začala pomáhat školám se zaváděním online výuky po dobu
koronavirové krize. Vzdělávat své žáky na dálku totiž před krizí zkusilo jen velmi malé
procento českých pedagogů. V rámci projektu Ucimeonline.cz56 tak expertní dobrovolníci
pomohli zdarma školám a pedagogům s technickým nastavením systémů pro vzdálenou výuku
a s metodikou. Dále pomohli školám zprovoznit nástroje Microsoft Teams nebo Google
Classroom (Učebna), které jsou pro školy zdarma a umožňují pořádat videokonference či
sdílet dokumenty57.“58
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v té souvislosti vydává
postupně různé metodické materiály, viz např. Metodika pro vzdělávání distančním
způsobem, z 23.9.2020, obsahující doporučení (z oblasti právní, organizační a pedagogické)
pro jednotlivé typy škol, od mateřských, základních a středních až po VOŠ, konzervatoře a
ZUŠ.59
Nová unijní úprava se tak stala ještě aktuálnější, než tomu bylo v roce 2016, kdy Evropská
komise návrh směrnice předložila.
4.5.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Platný AZ obsahuje bezúplatnou zákonnou licenci pro užití autorského díla při vyučování pro
ilustrační účel v § 31 odst. 1 písm. c). Uvedená právní úprava platí obdobně i pro užití dalších
předmětů ochrany dle autorského zákona, a sice pro výkon výkonného umělce (§ 74),

54

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/vime-kdo-na-koronaviru-asi-vydela-trzby-rostou-i-o-stovky-procent93634?seq_no=3&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=w
ww.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
55
https://roklen24.cz/a/SWDTu/vetsina-ucitelu-travi-nad-online-vyukou-vice-casu-nez-drive-edhance-jimulehci-praci
56
Projekt Učíme online je aktivitou neziskové organizace Česko.Digital ve spolupráci s American Academy,
komunitou GUG.cz, GEG ČR a Google ČR, Microsoft ČR, Microsoft Studentské Trenérské Centrum,
komunitou Microsoft Innovative Educator Experts.
57
https://www.lupa.cz/aktuality/cesko-digital-s-ucimeonline-cz-pomaha-skolam-s-nastavenim-vyuky-na-dalku/
58
Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben
2020, s. 17 a násl.
59
Viz https://www.edu.cz/metodika-pro-vzdelavani-distancnim-zpusobem/ , publikováno na webu MŠMT dne
24.9.2020.
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zvukový záznam (§ 78), zvukově obrazový záznam (§ 82) a vysílání (§ 86). Platná právní
úprava se ale nevztahuje na počítačové programy (srov. § 66 odst. 7).
Dále upravuje autorský zákon v § 92 odst. 1 písm. b) bezúplatnou zákonnou licenci pro
vytěžování a zužitkování podstatné části obsahu databáze, chráněné zvláštním právem
pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona, pro účely vyučovací.
Pro obě uvedené zákonné licence platí, stejně jako v ostatních případech zákonných licencí
podle AZ, výkladové pravidlo - tzv. třístupňový test - v § 29 odst. 1 AZ.
Platná právní úprava je formulována velmi obecně a kromě zmíněného výkladového pravidla
neobsahuje konkrétněji vymezené podmínky, za nichž lze při „digitálním užití“
autorskoprávně chráněný obsah užít. Obecně formulovaná výjimka bývá hodnocena jako
velké pozitivum60, ve srovnání s některými zahraničními úpravami obsahujícími více či méně
konkretizované podmínky užití, jako je např. omezení jen na analogová užití, vymezení max.
rozsahu užití (např. max. 10 % díla nebo max. 15 stran apod.).61 Na druhou stranu takto
obecně formulovaná úprava přináší v praxi, zejm. v různých „hraničních“ situacích týkajících
se rozsahu užití chráněného obsahu, výkladové nejasnosti a právní nejistotu.62
Ve srovnání s novou unijní úpravou dále AZ nevztahuje aplikovatelnost výjimek z výlučných
práv pro účely výuky na práva k počítačovým programům (a pochopitelně ani na nová práva
vydavatelů tiskových publikací) a nestanoví přeshraniční účinek výjimek. Platná právní
úprava spadá do tzv. bezúplatných zákonných licencí, tj. není spojena s žádným právem na
kompenzaci nositelů práv (autorů a/nebo dalších nositelů práv), byť takovou úpravu směrnice
2001/29/ES nevylučuje a v některých členských státech EU takové kompenzace pro určité
způsoby užití v rámci výuky (včetně distanční) existují.63
Platná právní úprava dále neobsahuje, s výjimkou práv k počítačovým programům, žádnou
„výjimku z výjimky“ obsaženou, jako fakultativní ustanovení, v nové unijní úpravě (tj.
možnost nezavést výjimku vůbec nebo vyjmout určité způsoby užití nebo určité konkrétní
typy děl/předmětů ochrany, např. na materiál primárně určený pro vzdělávací trh nebo notové
zápisy, z působnosti výjimky.
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Viz např. Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro
Ministerstvo kultury, prosinec 2018, s. 21, odkazující na dokument Copyright and Education in Europe: 15
everyday
cases
in
15
countries,
Communia,
dostupné
z
https://www.communiaassociation.org/2017/05/08/copyright-and-education-in-europe-15-everyday-cases-in-15-countries/
61
Viz např. Studie o výjimkách a omezeních autorských práv pro vzdělávací activity v Severní Americe, Evropě,
Kavkazu,
Střední
Asii
a
Izraeli,
dokument
SCCR/19/8
dostupný
z
https://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=17462 , naposledy navštíveno dne 3.10.2020.
62
Viz např. informace o průzkumech prováděných Evropskou komisí v roce 2015 uvedené v Analýze k čl. 5
směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben 2020, s. 9 a násl.
nebo informace o průzkumech prováděných EEIP (tamtéž, s. 16).
63
Viz např. Copyright and Education in Europe: 15 everyday cases in 15 countries, Communia, uvádějící
následující státy, v nichž se platí za určitá užití autorských děl v rámci výuky: Dánsko, Finsko, Francie, Itálie,
Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko a Španělsko.
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4.5.4. Identifikace dotčených subjektů
Přehled dotčených subjektů
nositelé práv
autoři +
nakladatelé, výrobci zvukových a
zvukově obrazových záznamů,
počítačových
programů,
multimediálních produktů apod.

autorskoprávně chráněný obsah
(materiál) primárně určený pro
vzdělávací trh
autorskoprávně chráněný obsah
obecně (nikoli primárně určený pro
vzdělávací trh

kolektivní správci práv
(potenciálně – v závislosti na zvolené variantě)
uživatelé

vzdělávací
zařízení

školy64

MŠ, ZŠ, SŠ
konzervatoře
VOŠ
ZUŠ
jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky
školská
zařízení
(poskytující
vzdělávání)
VŠ65
další
subjekty např.
subjekty
poskytující
poskytující
rekvalifikační kurzy
vzdělávání (uznané
státem)
učitelé (+ žáci a studenti)
ostatní (sekundárně) zřizovatelé vzdělávacích zařízení (stát - MŠMT, popř. jiný ústřední
dotčené subjekty
orgán státní správy66, kraje, obce, popř. dobrovolné svazky obcí,
privátní sektor, církve)
MK, popř. ÚOHS (v závislosti na zvolené variantě, v případě zapojení
kolektivní správy)
veřejnost
Subjekty dotčenými právní úpravou v čl. 5 směrnice o APnaJDT jsou především nositelé práv
k autorskoprávně chráněnému obsahu využívanému v rámci digitálních výukových činností.
Kategorii „nositelů práv“ lze podrobněji rozdělit na následující hlavní subkategorie:
- autoři (zejm. děl literárních – odborných a vědeckých, děl výtvarných; autoři počítačových
programů apod.)
- nakladatelé (učebnic, skript – tištěných, popř. rovněž nebo výlučně multimediálních verzí)
- výrobci zvukových záznamů (např. audioknih – z oblasti tzv. povinné četby, např.
z produkce Českého rozhlasu)

64

Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.
Podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., v platném znění.
66
Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí.
65
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- výrobci zvukově obrazových záznamů (audiovizuálních děl, včetně audiovizuálních
výukových materiálů)
- vydavatelé notových materiálů. 67
V rámci kategorií „nakladatelé“ a „výrobci“ pak lze za přímo dotčené subjekty označit zejm.
ty subjekty, jejichž produkty získaly nebo v budoucnu získají tzv. schvalovací doložku
MŠMT (v souladu s příslušnou směrnicí MŠMT).68 Seznamy schválených doložek jsou
zveřejňovány na webu MŠMT.69
Dále jsou dotčenými subjekty uživatelé předmětů ochrany, tj. školy a další vzdělávací
zařízení, čímž se mají rozumět veškerá „vzdělávací zařízení uznaná členským státem, včetně
zařízení poskytujících základní, střední, odborné i vysokoškolské vzdělávání“, a to včetně
vzdělávacích zařízení soukromých (nestátních). V České republice tak budou uživateli zejm.
školy a školská zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon“), tj.
mateřské, základní a střední školy (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné
učiliště), dále konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky. Pokud jde o školská zařízení, půjde především o ta
zařízení, která poskytují vzdělávání a kde dochází k výukovým činnostem, jako jsou typicky
např. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Další významnou skupinou
uživatelů jsou vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o vysokých školách“). Do této
kategorie dotčených subjektů spadají rovněž samotní pedagogové, žáci a studenti.
Kromě výše uvedených vzdělávacích zařízení (spadajících pod režim školského zákona nebo
zákona o vysokých školách), lze z textu bodu 20 odůvodnění směrnice dovozovat, že by se
měla právní úprava podle čl. 5 směrnice vztahovat rovněž na jiná vzdělávací zařízení, která
„jsou uznaná státem“ (uznaná za vzdělávací zařízení). Takovými subjekty budou např.
akreditovaní poskytovatelé rekvalifikačních programů.70 Jak vyplývá z čl. 5 odst. 1 a z bodu
20 odůvodnění směrnice, směrnice stanoví výjimku z výlučných práv pro digitální užití
autorskoprávně chráněného obsahu výlučně při vyučování pro ilustrační účel v rozsahu
odůvodněném sledovaným nekomerčním účelem, přičemž způsoby financování vzdělávacího
zařízení by neměly být rozhodujícím faktorem pro určení, zda konkrétní výuka, při které
dochází/dojde k užití autorskoprávně chráněného obsahu je provozována nekomerčně71.
Podle způsobu implementace unijní úpravy mohou být dotčenými subjekty dále rovněž
kolektivní správci práv, popř. nezávislí správci práv a agentury zastupující nositele práv, a
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Konkrétní příklady nakladatelů a dalších výrobců výukových materiálů, popř. dalších autorskoprávně
chráněných materiálů využívaných při výuce, viz Analýze k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na
jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben 2020, s. 63 a násl.
68
Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT34616/2013 ze 30. září 2013, k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích
doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic, dostupná z
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013.
69
Viz https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013.
70
Viz
Databáze
udělených
akreditací
rekvalifikačních
programů,
dostupná
z
https://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/databaze
71
Tak tomu může být např. v případě bezplatných kurzů provozovaných komerčním vzdělávacím zařízením.
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zřizovatelé vzdělávacích zařízení (stát – resp. MŠMT, popř. jiný ústřední orgán státní
správy72, kraje, obce, popř. dobrovolné svazky obcí, privátní sektor, církve).
Zprostředkovaně, nicméně významně, je touto oblastí právní úpravy dotčena rovněž
společnost jako celek, prostřednictvím zvyšování kvality vzdělávání a podpory všech
souvisejících oborů lidské činnosti - podporou tvůrčí činnosti autorů, podporou investic do
tvorby nových vzdělávacích materiálů apod.
4.5.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě
obsažené ve směrnici o APnaJDT. Zároveň by měla být v případech, kdy směrnice umožňuje
alternativní způsoby implementace, zvolena taková alternativa, která bude odpovídat reálné
situaci na českém trhu se vzdělávacími materiály, bude zohledňovat oprávněné zájmy tvůrců
vzdělávacích materiálů (autorů a nakladatelů) i uživatelů (škol, potažmo pedagogů a žáků a
studentů) a zároveň bude představovat vyvážené řešení nezatěžující nepřiměřeně žádnou
z dotčených stran.
Nová právní úprava přinese vzdělávacím institucím větší právní jistotu ohledně možností
využívání autorskoprávně chráněného obsahu v digitální podobě a/nebo s pomocí digitálních
technologií a zejména v případech přeshraničního užití (distančního přístupu z jiného
členského státu EU/EHP). Zároveň přinese v případech, kdy budou v rámci digitální výuky
využívány materiály spadající do tzv. výjimky z výjimky (zejm. učebnice a podobné
materiály s doložkou MŠMT) a notoviny, povinnost získat pro takové užití licenci. Pro
vzdělávací zařízení to bude znamenat nutnost pamatovat na získání takové licence při
pořizování těchto materiálů. Pro nositele práv k obsahu spadajícímu do tzv. výjimky z
výjimky přinese nová právní úprava nové zdroje financování (zajištění návratnosti investic do
tvorby obsahu), přičemž skutečná úspěšnost (prospěch) nové právní úpravy bude záležet mj.
na tom, jak „uživatelsky přívětivé“ licenční podmínky a způsoby získávání licencí nabídnou.
Pro „uživatele“ – žáky a studenty – bude nová právní úprava znamenat větší dostupnost
autorskoprávně chráněného obsahu zejm. v případech přeshraničního přístupu (např. během
studijních pobytů v jiných členských státech EU/EHP).
4.5.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
S ohledem na výše uvedené srovnání nové unijní úpravy a platné právní úpravy v AZ,
nepřipadá v úvahu nulová varianta (tj. varianta bez jakýchkoli zásahů do AZ). Zvažovány
proto byly pouze následující varianty změn platné právní úpravy.
Přehled zvažovaných variant úpravy výjimek pro užití předmětů ochrany při digitálních
a přeshraničních výukových činnostech
Varianta

72

Podstata úpravy

Režim výkonu práv

Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí.
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A. minimalistická

Pouze nezbytně nutné doplnění
podle čl. 5; tj. obdobně jako stávající
výjimka pro účely vyučování =
bezúplatná výjimka, bez „výjimky
z výjimky“).

B. zužující
(nezavedení výjimky
+ opatření k zajištění
dostupnosti
a
viditelnosti licencí)

Zúžení platné právní úpravy (tj. individuální výkon práv
nezavedení výjimky pro digitální
užití dle čl. 5)
+ nelegislativní opatření (podpora
informovanosti
o
existenci
licenčních mechanismů).
kolektivní rozšířená KS
správa

(individuální výkon práv, tj.
domáhání
se
ochrany
v případě porušení práv nebo
zásahu do práv)

dobrovolná KS
Nelegislativní opatření

C.
rozšířená
bez
kompenzací
s výjimkou z výjimky,
bez „kompenzační“
odměny

D. rozšířená - bez
výjimky z výjimky,
ale
s náhradní
(kompenzační)
odměnou za digitální
užití

„individuální“

„kolektivní“ – KS, asociace,
stát (MŠMT, MK)
Doplnění právní úpravy s využitím individuální výkon práv
možnosti
stanovit
„výjimku
z výjimky“ pro určitý typ obsahu;
bez zavedení kompenzace
kolektivní
rozšířená KS
správa
dobrovolná
KS
Doplnění právní úpravy bez výjimky povinná KS
z výjimky
a
se
zavedením (práva na odměnu)
kompenzace

Varianta A. – minimalistická
Minimalistická varianta spočívá v doplnění platné právní úpravy o specifikaci podmínek
stanovených směrnicí o APnaJDT pro aplikaci výjimky z autorských práv (a práv s autorským
právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze) při tzv. digitálních
výukových činnostech, včetně přeshraničního užití.
V případě této varianty lze využít možnost danou čl. 25 směrnice o APnaJDT, podle kterého
mohou členské státy ponechat v platnosti obecnější ustanovení slučitelná s výjimkami
a omezeními stanovenými ve směrnicích 96/9/ES a 2001/29/ES. V případě českého AZ by
zůstala zachována beze změny stávající úprava v § 31 odst. 1 písm. c); tato úprava se bude
vztahovat na jiné způsoby užití, než podle nového ustanovení (tj. zejm. na užití v analogové
podobě). Nově by bylo doplněno nové ustanovení – speciální úprava pro digitální užití,
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včetně přeshraničního – přebírající (pouze) úpravu v čl. 5 odst. 1 a 3 a čl. 7 směrnice o
APnaJDT, včetně zohlednění aplikovatelnosti nové úpravy i pro počítačové programy a pro
nové právo vydavatele periodického tisku (podle čl. 15 směrnice o APnaJDT).
Přínosem této varianty bude upřesnění podmínek, za kterých budou moci oprávněné subjekty
(školy a další vzdělávací zařízení ve smyslu čl. 5 směrnice) digitálně užívat autorskoprávně
chráněný obsah, a to i při distanční výuce, včetně přeshraničního užití.
Z hlediska uživatelů, tj. vzdělávacích zařízení, představuje tato varianta zejm. rozšíření
možností užívat autorskoprávně chráněný obsah v rámci přeshraniční výuky. Nepředstavuje
žádné nové náklady pro uživatele ani pro nositele práv. Nepředstavuje ani žádný nový zdroj
odměn (ani v podobě kompenzací) pro nositele práv.
Riziko minimalistické varianty spočívá v možných negativních dopadech na
konkurenceschopnost a inovace v oblasti vydávání výukových/vzdělávacích materiálů
s ohledem na jednoduchou duplikovatelnost autorskoprávně chráněného obsahu. Rozšíření
zákonné licence (výjimky) z práv může mít dopad na motivaci nakladatelů a dalších
producentů materiálů pro vzdělávání investovat do nového obsahu. Z dlouhodobého hlediska
by změna objemu investic nejen do analogových, ale i do digitálních produktů mohla ovlivnit
konkurenceschopnost sektoru, a to i na mezinárodní úrovni (v případě prodeje vzdělávacích
materiálů v angličtině či jiných cizích jazycích).73
Varianta B. – zúžení platné právní úpravy (nezavedení výjimky spojené s opatřeními
k zajištění dostupnosti a viditelnosti licencí)
Tzv. zužující varianta spočívá ve využití možnosti dané čl. státům směrnicí o APnaJDT
(konkrétně v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci) nezavést novou právní úpravu výjimky z práv
pro užití předmětů ochrany při digitálních a přeshraničních výukových činnostech.
Podmínkou pro využití této možnosti však je, že na trhu daného čl. státu jsou snadno dostupné
vhodné licence povolující úkony uvedené ve směrnici, a to včetně přeshraničního užití,
a odpovídající potřebám a specifickým rysům vzdělávacích zařízení. Kromě toho, pokud by
čl. stát chtěl této možnosti využít, musí „přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly
licence povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku náležitě dostupné a viditelné pro
vzdělávací zařízení.“.
Při posuzování této varianty nutno vzít v úvahu situaci na trhu s výukovými materiály
v České republice, konkrétně existenci a míru využívání licencí povolujících užití ve smyslu
čl. 5 směrnice (s ohledem na platnou právní úpravu v AZ jde v zásadě o licence umožňující
užití nad rámec zákonných licencí podle AZ), a dále možná nelegislativní opatření, kterými
by bylo možné naplnit podmínku stanovenou směrnicí ohledně náležité dostupnosti a
viditelnosti licencí pro vzdělávací zařízení.
Přehled a popisy typů licencí využívaných nakladateli a dalšími producenty výukových
materiálů je dostupný v Analýze k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na
jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben 2020, např. s. 119 a násl. nebo v kapitole 3.2.4.,
týkající se audiovizuálních výukových zdrojů.

73

Viz rovněž údaje v Analýze k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu,
EEIP a.s., duben 2020, s. 19.
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Z konzultací vedených společností EEIP v souvislosti se zpracováním výše uvedené analýzy
vyplynulo, že licence poskytující přístup a svolení k užití autorskoprávně chráněného obsahu
určeného pro vzdělávání jsou v České republice využívány a jsou dostupné a viditelné, viz
informace poskytnuté SČKN:
Stanovisko SČKN (Svaz českých knihkupců a nakladatelů):
(…)
II. Informace o dostupnosti a viditelnosti odpovídajících licencí
2.1. V České republice působí v současné době zhruba 13 největších platforem nabízejících
přístup k digitálnímu literárnímu interaktivnímu obsahu formou předplatného nebo
multilicencí, jejichž stručný výčet je připojen k tomuto stanovisku jako příloha č. 1. Vysoký
stupeň rozvoje vykazují online platformy zaměřené na vzdělávací literaturu (učebnice,
pracovní sešity, odborná literatura), ale i na oblast beletrie.
2.2. Co se týká viditelnosti licenčních schémat pro vzdělávací zařízení, v důsledku aktuálních
mimořádných událostí a souvisejících pro bono akcí platforem nabízejících vzdělávacím
zařízením přístup k licencím zdarma74 jsou vzdělávací zařízení téměř 100 % seznámena s
nabídkou licencí na českém trhu (například prostřednictvím platformy flexibooks byly
zajištěny licence pro více než 1.000.000 uživatelů; školní licenci prostřednictvím platformy
flexibooks zakoupilo a reálně využívá více než 2.500 škol). Je tedy zřejmé, že přístup k
digitálnímu obsahu je v ČR v této chvíli za stanovenou úplatu zajištěn pro kohokoliv a
jakékoliv vzdělávací zařízení. Využívání multilicencí nebo předplatného ze strany
vzdělávacích zařízení tvoří klíčovou část příjmů platforem (v průměru cca 50–60 %, u
multilicencí k učebnicím předpokládáme 100 %). V současné době činí podíl vzdělávacích
zařízení na celkovém počtu uživatelů dostupných platforem přes 90 % individuálních
uživatelů (i v návaznosti na bezplatné zpřístupnění většiny platforem vzdělávacím zařízením
a jejich žákům/studentům); v rámci dřívějšího provozu pak podíl vzdělávacích zařízení u
platforem nezaměřených převážně na školské uživatele činil cca 60 % uživatelů (jiná situace
existuje na straně platforem výhradně zaměřených na zpřístupňování materiálů primárně
určených pro vzdělávací trh).
2.3. Množství digitálně dostupného obsahu činí aktuálně mnoho tisíc děl zahrnujících mimo
jiné převážnou část produkce učebnic a odborné literatury (jedná se o většinu e-knih
dostupných v České republice). Množství dostupného obsahu se v čase významně zvyšuje.
Ve vztahu k produkci nakladatelství zaměřujících se na produkci materiálů primárně
určených pro vzdělávací trh dle poskytnutých dat platí, že cca 95 % aktuálních titulů je
dostupných rovněž v elektronické podobě (zbylých cca 5 % je tvořeno převážně tituly
obsahově zastarávajícími a doprodávanými).
2.4. Rozsah licenčních schémat je dán poptávkou vzdělávacích zařízení po jednotlivých
formách „digitálních výukových činností“ – licenční schémata tedy typicky umožňují jak
užití díla na interaktivních tabulích, tak i v počítačích a chytrých zařízeních (typicky
tabletech) žáků a studentů, případně v rámci školní sítě. Aplikace umožňují mj. fulltextové
vyhledávání obsahu, přehrávání vloženého interaktivního obsahu, zvýrazňování textu a
vkládání vlastních poznámek, citace výňatků textu apod. Licenční schémata současně
pokrývají i aktuální potřebu hromadného distančního vzdělávání žáků a studentů vzhledem k
uzavření škol, a umožňují tak užití materiálů v rámci digitálních on-line vzdělávacích aktivit.
Pro lepší orientaci zájemců současně digitální platformy obvykle umožňují „prolistovat“ část
konkrétního titulu i bez získání licence (v případě platformy Bookport se jedná o 15–20 %
rozsahu titulu).

74

Např. Bookport, flexibooks, iKlett, PROMETHEUS, eALTER, appALTER, ucebnice.online, eTaktik a další.
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2.5. Nabízené licence odpovídají potřebám a specifickým rysům vzdělávacích zařízení,
neboť jsou právě pro užití ze strany vzdělávacích zařízení z velké části vytvořeny a často
zahrnují též specializovaný přístup a materiály pro vyučující. V případě, že by licenční
schémata neodpovídala potřebám a specifickým rysům vzdělávacích zařízení, nebyla by ze
strany vzdělávacích zařízení poptávána a investice provozovatelů platforem do jejich zřízení,
provozování, inovací a zajištění digitálního obsahu by nebyla návratná. Přizpůsobení nabídky
vzdělávacím zařízením je proto logickým důsledkem tržního vztahu mezi subjektem
nabízejícím digitální obsah (provozovatelem platformy) a vzdělávacími zařízeními, která
patří mezi nejvýznamnější zákazníky (ve vztahu k platformám nabízejícím primárně
učebnice a odbornou literaturu se v zásadě jedná o výlučné zákazníky).
Výňatek ze stanoviska SČKN pro EEIP, Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na
jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben 2020, s. 85 a násl.

Obdobně se v rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury vyjádřila Koalice
učebnicových nakladatelství ČR75:
Vyjádření členů Koalice učebnicových nakladatelství ČR
k implementaci Směrnice EU o autorském právu do českého právního řádu
…
3. Koalice prohlašuje, že většina děl vydaných jejími členy je již všem subjektům trhu
(školám,
učitelům, žákům) dostatečně dostupná a viditelná formou digitálních licencí, resp. se všechna
takovými stanou nejpozději k datu implementace Směrnice do autorského práva v ČR.
4. Informovanost škol o možnostech získání konkrétních licencí je zajištěna weby
jednotlivých
učebnicových nakladatelství nebo portály a e-shopy distribučních společností zajišťujících
licencování a prodej děl v digitální podobě. Získání potřebné licence těmito cestami je velmi
rychlé, k dispozici jsou jak licence pro koncové uživatele (žáci, učitelé), tak i školní
multilicence pro výuku ve školách i mimo ně, licence na dobu neurčitou i určitou, licence pro
všechny druhy zařízení, která jsou běžně používaná ve školách (PC, notebooky, tablety,
interaktivní tabule, dataprojektory atd.).
…
Zdroj: Koalice učebnicových nakladatelství ČR, květen 2020

Pokud jde o opatření k zajištění náležité dostupnosti a viditelnosti licencí povolujících
příslušná užití, lze uvažovat o opatřeních legislativní a nelegislativní povahy.
Legislativním opatřením k zajištění dostupnosti a viditelnosti licencí může být zavedení
režimu rozšířené kolektivní správy práv, kdy kolektivní správce zastupuje ze zákona všechny
v úvahu připadající nositele práv s výjimkou těch, kteří provedou tzv. opt-out, tj. kteří vyloučí
účinky hromadných smluv uzavíraných kolektivním správcem. Takové opatření připouští
i směrnice o APnaJDT zmiňující možnost režimu založených na kolektivních nebo
rozšířených kolektivních licenčních smlouvách, aby vzdělávací zařízení nemusela s nositeli

75

Členy Koalice učebnicových nakladatelství ČR jsou: Didaktis, s.r.o., INFORMATORIUM spol. s r.o., JUDr.
František Talián – Fortuna, Kartografie PRAHA, a.s., Klett nakladatelství s.r.o., Nakladatelství ALTER, s.r.o.,
Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., Nakladatelství Fraus, s.r.o., NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.,
PRODOS spol. s r.o., PROMETHEUS, spol. s r.o., SPN-pedagogické nakladatelství, a.s.
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práv vyjednávat individuálně. Informovanost o existenci licencí by byla zajištěna mj.
prostřednictvím informačních povinností kolektivního správce stanovených obecně AZ
a dalšími vhodnými informačními kanály (např. web MK nebo MŠMT apod.). Splnění dalších
předpokladů, tj. že budou licence poskytované vzdělávacím zařízením odpovídat jejich
potřebám (např. z hlediska rozsahu udělovaných svolení k užití), by bylo zajištěno rovněž
v rámci obecných pravidel výkonu kolektivní správy práv, včetně pravidel pro sjednávání
licenčních odměn (sazebníků). Toto opatření navrhoval v rámci konzultací (např.) kolektivní
správce DILIA.76 Pro zavedení režimu rozšířené kolektivní správy práv by bylo nutné doplnit
příslušnou část AZ upravující uvedený režim kolektivní správy práv.
Kromě rozšířené kolektivní správy práv lze uvažovat o dobrovolné kolektivní správě práv, tj.
režimu, kdy kolektivní správce zastupuje při výkonu práv pouze ty nositele práv, kteří jej
k tomu smluvně pověří. Tato varianta nevyžaduje žádné změny nebo doplnění AZ,
podmínkou by bylo pouze udělení oprávnění k výkonu takové kolektivní správy v souladu se
stávající úpravou AZ. I v případě dobrovolné kolektivní správy by byly dány záruky ohledně
informovanosti a dalších předpokladů obdobně jako v případě rozšířené kolektivní správy
práv (viz výše).
Nelegislativní opatření k zajištění dostupnosti a viditelnosti licencí mohou být různého druhu,
šlo by především o různé informační aktivity (portály apod.) zveřejňující a aktualizující
informace o dostupných licencích. Takové portály již existují, viz např. informace ze
stanoviska SČKN (viz výše). Nedostatkem této varianty je skutečnost, že informace
o dostupných licencích pro vzdělávací zařízení se – s ohledem na stávající platnou úpravu
zákonné licence – netýkají obecně jakéhokoli typu autorskoprávně chráněného obsahu, tj.
i takového, který není primárně určen pro vzdělávací trh.
Přínosem této varianty by bylo zjednodušení situace škol, resp. jednotlivých pedagogů
a žáků/studentů využívajících při výuce či při studiu a plnění studijních povinností
autorskoprávně chráněný obsah (práva k užití by byla „vypořádána“) a zároveň by byla
zajištěna návratnost investic a podpora vzniku materiálů určených pro vzdělávací trh.
Nevýhodou této varianty je zejména skutečnost, že přinejmenším zatím není možné uzavřít
kolektivní smlouvu (ve smyslu AZ – tj. kolektivní smlouvu, jejíž jednou smluvní stranou by
byl kolektivní správce práv a druhou smluvní stranou subjekt zastupující všechna vzdělávací
zařízení, popř. např. všechny ZŠ apod.)77. Podobný problém je i v případě uzavírání
individuální licenční smlouvy (tj. bez účasti kolektivního správce). Tato varianta by proto
byla s velkou pravděpodobností pro jednotlivá vzdělávací zařízení administrativně náročná,
mj. proto, že by byla spojena s administrativně náročnými informačními povinnostmi ohledně
užití předmětů ochrany (pro účely rozúčtování odměn příslušným nositelům práv). Vyloučení
takové administrativní náročnosti by bylo možné pravděpodobně pouze určitou paušalizací
(podloženou průzkumy apod.). Tato varianta by znamenala rovněž nároky na rozpočty
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Viz Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu, EEIP a.s.,
duben 2020, s. 91 a násl.
77
Příkladem řešení tohoto problému může být praxe v Německu, kde existují licenční smlouvy uzavřené mezi
ministry kultury a školství spolkových zemí, sdružením vydavatelů vzdělávacích materiálů a organizacemi
kolektivní správy práv VG Wort, VG Bild-Kunst a VG Musikedition. Na základě této dohody mohou učitelé
kopírovat chráněný obsah (lze kopírovat 10 % dané práce až do maximálního počtu 20 stránek). Zahrnuta je
digitalizace malých výňatků děl, digitální distribuce a ukládání v počítačích učitelů. Kompenzace se vyplácí na
úrovni spolkových zemí. (Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním
trhu, EEIP a.s., duben 2020, s. 124 a násl.
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zřizovatelů vzdělávacích zařízení, přičemž pro odhad výše nároků nejsou k dispozici
dostatečné údaje. 78
Varianta C. – rozšířená – s výjimkou z výjimky, bez „kompenzační“ odměny
Tato varianta se shoduje s variantou minimalistickou v tom, že by došlo k doplnění platné
právní úpravy o specifikaci podmínek stanovených směrnicí o APnaJDT pro aplikaci výjimky
z autorských práv (a práv s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva
pořizovatele databáze) při tzv. digitálních výukových činnostech, včetně přeshraničního užití.
Kromě toho by ale zároveň byla využita možnost daná čl. státům směrnicí, a sice že budou
z aplikace výjimky vyňaty určité typy autorských děl a jiných předmětů ochrany. Konkrétně
by šlo – s přihlédnutím k informacím a podnětům z konzultací – o vynětí „materiálů primárně
určených pro vzdělávací trh“ a dále notových materiálů (notových záznamů děl hudebních
a hudebně dramatických) spolu s podmínkou existence snadno dostupných licencí.
Tato varianta nepočítá se zavedením úplatné výjimky (zákonné licence) pro užití podle čl. 5
směrnice, nicméně, v případě těch předmětů ochrany, které budou z aplikace výjimky vyňaty
a jejich užití bude licencováno, bude nositelům práv prostřednictvím licenčních odměn
zajištěna jak návratnost investic, tak i zdroje pro tvorbu nových materiálů určených pro
výuku.
Pokud jde o možná opatření k zajištění náležité dostupnosti a viditelnosti licencí povolujících
příslušná užití, platí totéž, co je uvedeno výše u varianty B., s tím rozdílem, že v případě
varianty C. lze konstatovat, že informovanost vzdělávacích zařízení o dostupných licencích
k materiálům určeným pro vzdělávání je (jak se uvádí ve stanovisku SČKN, viz výše)
v důsledku aktuálních mimořádných událostí a souvisejících pro bono akcí platforem téměř
stoprocentní.
V případě této varianty by práva k autorskoprávně chráněnému obsahu vyňatému
z aplikovatelnosti výjimky mohla být vykonávána buď individuálně nositeli práv (v praxi
zejm. nakladateli/výrobci, popř. distributory) nebo kolektivně – v režimu dobrovolné nebo
rozšířené kolektivní správy práv.
Přínosem této varianty by bylo zjednodušení situace škol, resp. jednotlivých pedagogů
a žáků/studentů využívajících při výuce a při studiu a plnění studijních povinností
autorskoprávně chráněný obsah. Materiály určené pro vzdělávací trh a notové materiály by
byly užívány na základě licenčních smluv umožňujících užití v míře dle potřeb vzdělávacích
zařízení, čímž by měly odpadnout pochybnosti ohledně rozsahu povoleného užití. Zároveň by
byla zajištěna podpora vzniku nového autorskoprávně chráněného obsahu prostřednictvím
licenčních odměn. Tato forma podpory by pak byla zacílena konkrétně na takové typy
materiálů, které uvedenou podporu nejvíce potřebují s ohledem na relativně úzkou „cílovou
skupinu“ a dosavadní model financování učebnic.79 Týká se to především takových
nakladatelů, resp. výrobců výukových materiálů, kteří se na vydávání takového typu materiálů
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Příklady zahraniční praxe, včetně nákladů na licence poskytované kolektivními správci pro užití
autorskoprávně chráněného obsahu v rámci výuky, jsou uvedeny v Analýze k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o
autorském právu na jednotném digitálním trhu, EEIP a.s., duben 2020, s. 124 a násl.
79
Viz údaje z materiálu Role učebnic v primárním a sekundárním vzdělávání a role státu při jejich financování
od roku 2020+, s. 23. Pracovní verze ze dne 11. 11. 2019 určená k diskuzi. Dostupné z
https://www.fraus.cz/file/edee/dokumenty-ke-stazeni/pref/role_ucebnic_2020.pdf
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specializují, a nemají příjmy z jiných segmentů.80 Potřeba takové podpory vyplynula
i z konzultací vedených společností EEIP.81
Také v případě této varianty je, podobně jako v případě varianty B., nevýhodou nemožnost
uzavřít smlouvu, jejíž jednou smluvní stranou by byl zástupce všech vzdělávacích zařízení,
popř. zástupce určité kategorie nebo kategorií vzdělávacích zařízení, nicméně, s ohledem na
podstatně úžeji a konkrétněji vymezený okruh předmětů ochrany, na které by se uzavíraná
licenční smlouva vztahovala, by administrativní i ekonomická náročnost takové varianty byla
podstatně nižší. Odhady finanční náročnosti (náklady na licenční odměny) nelze, s ohledem
na nedostupnost informací, provést.
Varianta D. – rozšířená – bez výjimky z výjimky, s kompenzační odměnou
Další z „rozšířených“ variant by mohla spočívat v doplnění platné právní úpravy o specifikaci
podmínek stanovených směrnicí o APnaJDT pro aplikaci výjimky z autorských práv (a práv
s autorským právem souvisejících, včetně zvláštního práva pořizovatele databáze) při tzv.
digitálních výukových činnostech, včetně přeshraničního užití, přičemž by nebyla využita
možnost stanovit „výjimku z výjimky“ pro určité typy autorskoprávně chráněného obsahu, ale
byla by zavedena „kompenzační“ odměna za užití předmětů ochrany způsoby podle čl. 5
směrnice. Šlo by o obdobnou úpravu, jaká je nyní zavedena v případě tzv. knihovní licence
podle § 37 odst. 2 AZ a bodů 9 a 10 Přílohy k AZ č. 1 (odměna za absenční půjčování
v knihovnách).
Přínosem této varianty by bylo zjednodušení situace škol, resp. jednotlivých pedagogů
a žáků/studentů využívajících při výuce a při studiu a plnění studijních povinností
autorskoprávně chráněný obsah (práva k užití by byla „vypořádána“) a zároveň by byla
zajištěna určitá forma mimorozpočtové podpory vzniku nového autorskoprávně chráněného
obsahu prostřednictvím kompenzací vyplácených kolektivním správcem autorům a dalším
nositelům práv. Podobné modely existují v některých státech pro některé způsoby užití
autorskoprávně chráněného obsahu při výuce (např. v Německu, Nizozemí, Francii).
Nevýhodou této varianty je, podobně jako v případě varianty B. a C., nemožnost,
přinejmenším prozatím, stanovit na straně „plátce odměny“ jeden subjekt za všechna v úvahu
připadající vzdělávací zařízení, a to ani v rámci kategorií vzdělávacích zařízení (např. ZŠ – SŠ
– VŠ apod.), jako tomu je v případě platby odměny za půjčování v knihovnách82. Náklady na
80

Viz Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro
Ministerstvo kultury, prosinec 2018, s. 23.
81
Viz stanovisko SČKN: „Stávající vztahy mezi nakladateli a vzdělávacími zařízeními, ovlivněné rovněž
nízkým obecným povědomím o ochraně práv duševního vlastnictví, současně představují velmi křehký
ekosystém. Z uvedené skutečnosti vyplývá, že případné provedení implementace nad rámec shora popsaného
účelu sledovaného ustanovením Článku 5 směrnice by vedlo k významnému poškození nakladatelů (u
nakladatelů zaměřených na vydávání vzdělávací literatury pak současně s vysokou pravděpodobností k
existenčním problémům), a tím k citelnému snížení dostupnosti a kvality vzdělávacích materiálů, tedy k
důsledkům zcela opačným, než jaké jsou směrnicí zamýšleny. Vydání literárního díla (tím spíše vydání materiálů
primárně určených pro vzdělávací trh) představuje pro nakladatele vysokou vstupní investici, jejíž výše
samozřejmě roste s kvalitou obsahu, šíří autorského kolektivu, množstvím vložených fotografií nebo ilustrací,
interaktivitou apod.“ (Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu,
EEIP a.s., duben 2020, s. 85)

82

Odměna za půjčování v knihovnách se platí za všechny knihovny evidované podle knihovního zákona z
rozpočtu Ministerstva kultury.
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příslušné rozpočty (dle zřizovatelů) nelze s ohledem na nedostatek informací odhadovat.
Stejně tak je nevýhodou omezení smluvní volnosti nositelů práv, kterým by byla omezena
možnost uzavírat licenční smlouvy „na míru“.
4.5.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta
přínosy
problémy/rizika
náklady
A.

B.

C.

celkově

(+)
rozšíření (-)
riziko
účinku výjimky negativních dopadů
pro přeshraniční na
užití
konkurenceschopnost
a inovace v oblasti
produkce materiálů
určených
pro
vzdělávací trh
(-)
ohrožení
produkce
nových
materiálů určených
pro vzdělávací trh
nemožnost
(+)
posílení (-)
uzavírání
ochrany
kolektivních smluv
ekonomických
všechna
zájmů nositelů (za
práv
vzdělávací zařízení,
(+)
podpora popř.
za
určité
vzniku nových kategorie
materiálů
vzdělávacích
určených
pro zařízení)
vzdělávací trh
(-)
nemožnost
přeshraničního užití
v případě neuzavření
licenční smlouvy

(-) náklady na převažují
zajištění
(-)
informovanosti
o
dostupnosti
licencí
(-) náklady na
administraci
uzavírání
licenčních
smluv
(-)
náklady
spojené
s vykazováním
rozsahu užití

(+)
rozšíření
účinku výjimky
pro přeshraniční
užití v případě
užití
obsahu
neurčeného pro
vzdělávací trh
(+)
posílení
ochrany
ekonomických
zájmů nositelů
práv
(+)
podpora

(-) náklady na
zajištění
informovanosti
o
dostupnosti
licencí
(-) náklady na
administraci
uzavírání
licenčních
smluv (nižší než
u B.)
(-)
náklady
spojené

(-)
nemožnost
uzavírání
kolektivních smluv
(za
všechna
vzdělávací zařízení,
popř.
za
určité
kategorie
vzdělávacích
zařízení)

(0)
nulové převažují
náklady
(-)

převažují
(-), ale nižší
než
u
variant A.,
B. a D.

57

vzniku nových
materiálů
určených
pro
vzdělávací trh
D.

(+)
rozšíření
účinku výjimky
pro přeshraniční
užití
(+)
zjednodušení
situace
vzdělávacích
zařízení

s vykazováním
rozsahu užití
(nižší než u B.)

(-) náklady na převažují
administraci
(-)
uzavírání smluv
s kolektivním
správcem
(-)
náklady
(-) nemožnost užití spojené
bez
uzavření s vykazováním
smlouvy
rozsahu užití
(-) náklady na
s kolektivním
správcem o placení kompenzační
odměnu
kompenzační
odměny
(-) omezení smluvní
volnosti
(-)
nemožnost
stanovit
jednoho
plátce odměny

S ohledem na výše uvedené porovnání jednotlivých variant zvažované právní úpravy byla
jako nejvíce vhodná zvolena varianta C. Pokud jde o režim kolektivní správy, preferovaná
varianta je dobrovolná kolektivní správa práv s ohledem na již existující a zavedená licenční
schémata.
4.6.

Rozšířená kolektivní správa práv pro užití děl nedostupných na trhu ¨

4.6.1. Definice problému
Instituce kulturního dědictví, jako jsou knihovny, muzea, galerie nebo archivy, při péči o své
sbírky, knižní fondy apod. využívají již zcela běžně k plnění svých úkolů digitálních
technologií, a to jednak k digitalizaci obsahu, jednak ke zpřístupňování svých sbírek
v digitální podobě, včetně zpřístupňování na internetu. Zatímco k samotné digitalizaci
(zhotovení digitálních rozmnoženin) mohou využít stávající výjimky z autorských práv, navíc
směrnicí o APnaJDT zpřesněné a zavedené jako povinné v rámci celé EU/EHP, pro
zpřístupňování digitalizovaného obsahu podléhajícího autorskoprávní ochraně musí získat
licenci (svolení k takovému užití) nositele práv k danému předmětu ochrany. Získávání těchto
licencí je velmi obtížné (časově a často i finančně náročné) v případě takových předmětů
ochrany, které nejsou dostupné na trhu (zpravidla jde o starší díla nebo záznamy, často ani
v minulosti komerčně nevyužívané, u nichž zároveň často není znám nositel práv – a může jít
tudíž zároveň o dílo osiřelé). Důsledkem je, že značná část digitalizovaného obsahu zůstává
veřejnosti skryta, popř. zpřístupňována jen v rámci konkrétních výstav nebo na terminálech
knihoven, bez možnosti jejich zpřístupnění na internetu.
S cílem zjednodušit paměťovým institucím získávání licencí k předmětům ochrany
nedostupným na trhu, a tím podpořit větší dostupnost kulturního dědictví mj. v rámci
hromadných digitalizačních projektů (např. Europeany), zavedla směrnice o APnaJDT
mechanismus zjednodušující paměťovým institucím získávat licence od nositelů práv
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z jednoho místa - prostřednictvím kolektivní správy práv, popř. umožňující využít výjimku
z práv v případech, kdy nebude existovat kolektivní správce vyhovující požadavkům
stanoveným směrnicí. Zároveň směrnice zavedla i pojistky pro nositele práv, umožňující jim
vykonávat si práva individuálně.
4.6.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT stanoví pro všechny členské státy EU/EHP v čl. 8 odst. 1 povinnost
zavést rozšířenou kolektivní správu práv pro účely licencování užití děl nedostupných na
trhu institucemi kulturního dědictví, jinými slovy, zavést pro kolektivní správce práv
možnost uzavírat – v režimu tzv. rozšířené kolektivní správy práv - s institucemi kulturního
dědictví nevýhradní licenční smlouvy, které těmto institucím umožní díla nebo jiné předměty
ochrany, které nejsou dostupné na trhu a které se nacházejí se ve sbírkách těchto institucí,
rozmnožovat, rozšiřovat a sdělovat veřejnosti, včetně jejich zpřístupňování prostřednictvím
internetu. Zároveň jsou stanoveny podmínky pro výkon takové rozšířené kolektivní správy
práv, které musí být součástí vnitrostátní právní úpravy. (Srov. čl. 8 odst. 1 směrnice). Kromě
režimu rozšířené kolektivní správy zavádí směrnice pro případy, kdy pro určitý typ děl
nebo jiných předmětů ochrany neexistuje nebo nebude existovat žádný kolektivní správce
práv splňující podmínky stanovené směrnicí, také tzv. „záložní“ výjimku z výlučných práv.
Uvedená výjimka se má vztahovat výslovně nejen na autorská díla a další předměty ochrany
uvedené v čl. 2 směrnice 2001/29/ES, ale rovněž na databáze chráněné zvláštním právem
pořizovatele databáze (dle čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES), počítačové programy (dle. čl. 4
odst. 1 směrnice 2009/24/ES) a rovněž na nové právo vydavatele periodického tisku dle čl. 15
směrnice o APnaJDT. Zároveň směrnice zavádí přeshraniční účinek licencí a „záložní“
výjimky.
Jde o další opatření, jejichž prostřednictvím má dojít ke zlepšení, resp. ke zjednodušení,
postupů získávání licencí k užití autorskoprávně chráněného obsahu a ke zlepšení dostupnosti
takového obsahu, a to i přeshraničně, v rámci celé EU/EHP. V tomto případě jde konkrétně o
licencování užití předmětů ochrany nacházejících se ve sbírkách institucí kulturního dědictví,
jako jsou knihovny, muzea, galerie, archivy apod., v rámci digitalizačních projektů typu
EUROPEANA.83
Jak v případě využití rozšířené kolektivní správy, tak i v případech, kdy se uplatní tzv. záložní
výjimka z výlučných práv, budou mít nositelé práv možnost provést tzv. opt-out, tj. vyloučit
svá díla nebo jiné předměty ochrany z mechanismu poskytování licencí prostřednictvím
kolektivního správce nebo z uplatnění tzv. záložní výjimky z práv. Tzv. opt-out bude možno
provést buď obecně, nebo ve zvláštních případech (např. pro užití konkrétní institucí), a to
i po uzavření licence nebo po zahájení daného užití. Směrnice v té souvislosti ukládá
členským státům povinnost zajistit existenci tzv. propagačních opatření. Cílem je zajistit
včasnou informovanost nositelů práv a poskytnout jim možnost vyloučit svá díla nebo jiné
předměty ochrany z takového užití (tj. provést tzv. opt-out).
83

Viz mj. PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ k modernizaci
pravidel EU v oblasti autorského práva Průvodní dokument k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o
autorském právu na jednotném digitálním trhu a 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, SWD(2016) 302 final ze 14.9.2016,
dostupný z
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0302:FIN:CS:PDF
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Důležitou součástí zaváděného systému bude unijní online databáze děl nedostupných na
trhu - jednotný unijní veřejně přístupný online portál, zřízený a spravovaný Evropským
úřadem pro duševní vlastnictví (EUIPO) sídlícím v Alicante ve Španělsku.84 EUIPO již nyní
spravuje obdobnou databázi - databázi osiřelých děl zřízenou směrnicí 2012/28/EU85.
Práce na vytvoření jednotného unijního portálu (dále také jen „unijní databáze děl
nedostupných na trhu“ nebo jen „databáze DNNT“) byly zahájeny EUIPO po přijetí směrnice
o APnaJDT. Probíhaly konzultace se zástupci Evropské komise a zástupců členských států
(ministerstev zodpovědných za implementaci směrnice a některých institucí kulturního
dědictví), jednak konzultační jednání v EUIPO v říjnu 2019, jednak prostřednictvím
připomínkování návrhů specifikace obsahu a funkcí připravované databáze DNNT86.
Hlavními uživateli databáze budou zejména instituce kulturního dědictví, kolektivní správci
práv a nositelé práv. Směrnice ukládá institucím kulturního dědictví, které budou mít zájem
užít dílo/předmět ochrany nedostupný na trhu na základě licenční smlouvy s příslušným
kolektivním správcem práv nebo na základě „záložní“ výjimky, zveřejnit ve lhůtě nejméně
šesti měsíců před zahájením takového užití prostřednictvím unijní databáze DNNT informace
identifikující dílo/předmět ochrany, které zamýšlejí takto užít, a dále informace o stranách
licenční smlouvy, teritoriálním rozsahu licence a způsobech užití. Zároveň bude zveřejněna
informace o možnostech nositelů práv provést tzv. opt-out. Ukázka budoucí podoby portálu a
jeho fungování je k dispozici (zatím jen v angl.) na internetových stránkách EUIPO.87 EUIPO
plánuje spustit provoz unijní databáze DNNT v souladu s požadavkem směrnice do 7.6.2021.
Testovací fázi plánuje EUIPO provést v průběhu února až května 2021. Podrobný popis
fungování unijní databáze DNNT bude k dispozici nejpozději k datu uvedení databáze do
provozu.
Výše zmíněná informovanost nositelů práv a uživatelů, tj. institucí kulturního dědictví v EU,
ohledně zamýšleného užití určitého díla nebo jiného předmětu ochrany nedostupného na trhu
(nebo souboru/sbírky takových předmětů88) bude zajištěna jednak prostřednictvím unijního
online portálu, jednak prostřednictvím národních kolektivních správců (na jejich
internetových stránkách a dalšími vhodnými způsoby).
Směrnice uvedenou úpravou reaguje na dosavadní zkušenosti institucí kulturního dědictví se
získáváním licencí k užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany, včetně
zkušeností s využitím unijní úpravy užití osiřelých děl (podle směrnice 2012/28/EU).
Problémy spočívají především v tom, že ve sbírkách uvedených institucí se nachází velké
množství autorských děl a dalších předmětů ochrany, ještě stále chráněných autorským
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www.euipo.eu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených
způsobech užití osiřelých děl; databáze dostupná z https://euipo.europa.eu/orphanworks/ .
86
Viz např.
https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/meetings/out-ofcommerce_works_portal_minutes-08-10-2019/out-of-commerce_works_portal_minutes-08-102019_HLS_en.pdf
87
https://invis.io/MEXRUKKT2WG
88
Směrnice nevylučuje, aby za předměty ochrany nedostupné na trhu byla považována celá sbírka, popř. část
sbírky, lze-li vzhledem k okolnostem důvodně předpokládat, že jde o předmět ochrany nevyskytující se v běžné
obchodní síti.
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právem, jejichž (pravděpodobná) obchodní hodnota, resp. využitelnost je minimální, nebo
omezená, ale s ohledem na ještě trvající ochranu autorských práv je nemohou uvedené
instituce užít bez souhlasu nositelů práv některými způsoby, takový souhlas vyžadujícími
(zejm. zpřístupněním na internetu, např. v rámci projektů typu EUROPEANA). S ohledem na
velký počet takových předmětů ochrany, z nichž mnohé jsou zároveň osiřelými díly/předměty
ochrany (tj. takovými předměty ochrany, kde navíc ještě není znám nositel práv nebo není
dohledatelný), je získávání licencí pro instituce kulturního dědictví nesmírně obtížné
a zejména administrativně náročné. Zkušenosti s aplikací režimu zavedeného směrnicí
o osiřelých dílech, vyžadující pro využití výjimky z výlučných práv provádění důsledného
dohledávání nositelů práv u každého jednotlivého díla (předmětu ochrany), ukazují, že takový
režim institucím kulturního dědictví nějak zásadně nepomohl.89 Uvedená směrnice se navíc
nevztahuje na jakákoli autorská díla nebo předměty ochrany.
Příklady autorských děl a jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu
(Typické příklady předmětů ochrany nedostupných na trhu, jejichž licencování / užití
institucemi kulturního dědictví by měl režim podle směrnice o APnaJDT usnadnit)
obecně vymezené

druhově vymezené

předměty staršího data vzniku
(pozn.: nelze brát jako jediné kritérium)
předměty nikdy neurčené pro obchodní využití nebo nikdy
obchodně nevyužité
předměty již neodstupné v běžné obchodní síti (popř. v
obvyklých distribučních kanálech)
plakáty
letáky a jiné propagační materiály
fotografie
zvukové záznamy (např. různé demo verze; amatérské zvukové
záznamy apod.)
notové materiály
zvukově obrazové záznamy, např. amatérská AV díla, amatérské
AV záznamy
deníky
nevydaná literární díla, např. deníky
originály autorských děl výtvarných
trojrozměrné modely autorských děl (např. architektonických)
software
notoviny

Pro ilustraci důležitosti nové právní úpravy pro využití digitalizovaného kulturního dědictví,
s ohledem na předpokládaný podíl předmětů ochrany nedostupných na trhu nacházejících se
v knihovních fondech knihoven lze uvést např. údaje poskytnuté v rámci konzultací Městskou
knihovnou v Praze (viz tabulka níže).

89

Viz např. skutečnost, že od roku 2014 zatím ani jedna česká instituce možnost registrace osiřelého díla v unijní
databázi EUIPO nevyužila.
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Fond Městské knihovny v Praze - celkem

1 741 541 dokumentů

z toho knižní dokumenty

cca 84 %

Jednotlivé
druhy
neknižních dokumentů ve
fondu Městské knihovny v
Praze:
hudebniny (notové záznamy)
zvukové dokumenty *
grafické dokumenty
hudební divadelní programy
+ hudební libreta

Celkový počet
titulů
ve
fondu
(zaokrouhleno
)

Odhad
podílu děl na
trhu
nedostupnýc
h
v
procentech
90000
40%
35000
30%
9000

Odhad
Poznámka
podílu děl na
trhu
nedostupnýc
h v počtech
36000
10500

100%

9000 Jde
o
100%
1800 dokumenty,
1800
které jsou na
filmové a televizní scénáře
900
100%
900 trhu
nedostupné
divadelní programy
400
100%
400 z podstaty
věci.
* V případě zvukových dokumentů jsme odhadli nedostupnost ve smyslu nedostupnosti na
nosičích. Pokud bychom uvažovali nedostupnost online, pak by se pohybovala spíše kolem
10 %.
Ve fondu MKP se dále nachází další druhy neknižních dokumentů, jako jsou např. mapy,
deskové hry a audiovizuální díla, u kterých využití děl nedostupných na trhu ve smyslu
implementované směrnice nepředpokládáme.
Zdroj: Městská knihovna v Praze, únor 2020
Pokud jde o podíl předmětů ochrany nedostupných na trhu ve sbírkách muzeí a galerií, nutno
vzít v potaz, že trhem se v kontextu úpravy děl nedostupných na trhu podle směrnice
o APnaJDT nerozumí pouze trh s originály předmětů ochrany (obdobně jako tomu je
v případě knih a časopisů). V případě sbírek muzeí a galerií půjde zejména o ty sbírkové
předměty, které se nachází v depozitářích, nejsou součástí (např.) stálých výstav, a tudíž ani
využívány k propagaci výstav nebo jinak zpřístupňovány veřejnosti. Podobně lze za předměty
nedostupné na trhu považovat zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které nejsou běžně
vysílány rozhlasem, televizí nebo nabízeny prostřednictvím služeb VoD.
Zkušenosti se získáváním licencí k užití předmětů ochrany online lze demonstrovat (opět) na
příkladu Městské knihovny v Praze:
Informace Městské knihovny v Praze – v rámci konzultací k připravované implementaci
směrnice – zkušenosti se zpřístupňováním exponátů online (zejm. z hlediska vypořádávání
práv)
V Městské knihovně v Praze se dlouhodobě (od r. 2009) věnujeme vydávání e-knih,
obsahově cílíme především na taková díla, která již vyčerpala svůj komerční potenciál a díla
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tzv. volná. Máme tak za sebou 10 let zkušeností s uzavíráním licenčních smluv na
zpřístupnění děl on-line, která vnímáme jednoznačně pozitivně: ať už jednáme přímo
s majiteli autorských práv, nebo prostřednictvím kolektivního správce, v drtivé většinou jsou
smlouvy úspěšně uzavírány a naplňovány.
Nejčastějším problémem při licencování děl k zpřístupnění je absence kontaktních údajů nejtěžší zkrátka je dohledávání majetkových práv a často se stává, že nevíme, jak majitele
autorských práv najít. Komplikovaná jsou také dědická řízení a jejich výsledky - pokud se
jedná o větší množství lidí, leckdy také žijících na různých místech světa, je velice obtížné
úspěšně smlouvu uzavřít.
Zveřejňování dokumentů online se ukazuje jako jednoznačně žádaná služba. V roce 2019
naši uživatelé stáhli 2 847 193 digitálních dokumentů zveřejněných Městskou knihovnou v
Praze, což představuje meziroční růst o 53,2 %.
Zdroj: Městská knihovna v Praze, únor 2020
Úprava ve směrnici o APnaJDT navazuje na doporučení Evropské komise ze dne 27.10.2011
o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních
záznamů (2011/711/EU)90, zmiňující jednak možnou potřebu „legislativní opory“ pro licenční
řešení vyvinutá v členských státech na základě dobrovolné spolupráce dotčených subjektů,
jednak potřebu zajistit přeshraniční účinek takových licenčních mechanismů. Doporučení dále
zmiňuje Memorandum o porozumění z roku 2011, podepsané pod záštitou Evropské komise
mezi zástupci autorů a nakladatelů, knihoven a kolektivních správců práv. Obsahem
memoranda byl soubor základních principů pro digitalizaci a online zpřístupňování knih
a periodik již nedostupných na trhu a nacházejících se ve sbírkách evropských knihoven
a podobných institucí. Memorandum obsahovalo mj. definici pojmu dílo nedostupné na trhu,
ale pouze pro případy děl vydaných v podobě knih nebo časopisů, nikoli pro jiné druhy děl
a/nebo jiných předmětů ochrany (např. děl audiovizuálních apod.).91 Úprava ve směrnici byla
do značné míry inspirována právě zmíněným Memorandem o porozumění a zkušenostmi
některých členských států s aplikací doporučených postupů.
Vzhledem k tomu, že v jiných oblastech tvůrčí činnosti (pro jiné druhy děl nebo předměty
ochrany, než knihy, noviny a časopisy92) podobná memoranda nebo jiné „dohody“ zástupců
dotčených stran, zejm. pokud jde o vymezení pojmu „nedostupnost na trhu“ zatím uzavřeny
nebyly, ukládá směrnice členským státům jednak konzultovat se zástupci nositelů práv,
s kolektivními správci a institucemi kulturního dědictví vhodnou právní úpravu podrobnějších
kritérií pro určování nedostupnosti na trhu, jednak podporovat pravidelný dialog těchto

90

Srov.
bod
12
odůvodnění
doporučení
Komise,
dostupné
z
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:283:0039:0045:CS:PDF
91
Informace o memorandu z roku 2011 viz https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_11_1055 ;
memorandum samotné je dostupné (v angl.) např. z http://www.eblida.org/Experts%20Groups%20papers/EGILpapers/MoU-OOC.pdf , naposledy navštíveno dne 12.10.2020.
92
Definice díla nedostupného na trhu obsažená v Memorandu o porozumění z roku 2011 zní (prac. překlad MK):
„Pro účely Memoranda o porozumění bylo dohodnuto, že dílem nedostupným na trhu se bude rozumět takové
dílo, které již není komerčně dostupné v obvyklých obchodních kanálech, a to ve všech jeho verzích a
vyjádřeních, bez ohledu na to, zda se výtisky takového díla vyskytují v knihovnách nebo v nabídkách
antikvariátů. Způsoby určení nedostupnosti díla na trhu závisí na konkrétní dostupnosti infrastruktury
bibliografických dat, a proto by měly být dohodnuty v zemi prvního vydání díla.“
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subjektů s cílem podpořit využívání zaváděného systému licencování, popř. „záložní“
výjimky.
Jak je zmíněno již v úvodu této Zprávy, shodou okolností se příprava návrhu implementace
směrnice sešla s obdobím celosvětové pandemie nemoci COVID-19 a s tím spojenými
opatřeními, mimo jiné také s obdobím uzavření knihoven, muzeí, galerií, archivů (institucí
kulturního dědictví). V souvislosti s tím došlo ke zvýšení zájmu široké veřejnosti o prezentace
těchto institucí dostupné online, což lze dokumentovat na následujících příkladech.
Z průzkumu NEMO (Network of Euroepan Musem Organisation):
Z průzkumu NEMO (Network of Euroepan Musem Organisation) uskutečněného během jara
2020 (od přibl. poloviny března do konce dubna 2020) mezi téměř 1 000 institucí ze 48 států,
většinou v Evropě, mj. vyplynulo, že
- uzavření pro veřejnost znamenalo drastické ztráty v příjmech, ty větší instituce
zaznamenaly až 80% propad výdělku;
- téměř 70 % muzeí výrazně navýšilo počet svých online prezentací a začalo využívat další
digitální nástroje, po třech týdnech uzavření to bylo až 80 % muzeí;
- více než 40 % muzeí zaznamenalo zvýšený počet návštěv online prezentací (5 % z nich
dokonce více než 200% nárůst počtu návštěv)
- kromě přítomnosti na sociálních médiích byly nejvíce vyhledávanými materiály vzdělávací
materiály, videa, filmy, prohlídky sbírek a materiály „ze zákulisí“.
Zdroj: Network of Euroepan Musem Organisation93
Z informací poskytnutých Národní knihovnou ČR:
Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů v době pandemie a v současnosti
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byly uzavřeny všechny knihovny pro veřejnost.
Tato situace vyvolala silný tlak veřejnosti na využívání různých druhů digitálních služeb.
Národní knihovna ČR vyjednala s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S
zvláštní dohodu o zpřístupnění všech digitalizovaných dokumentů obsažených v Národní
digitální knihovně, a to včetně nejnovějších děl chráněných autorským zákonem. Přístup byl
umožněn od 17. 3. 2020 do konce nouzového stavu, tj. do 18. 5. 2020. V tomto období byly
zpřístupněny i digitální knihovny Moravské zemské knihovny, Knihovny Akademie ČR
a vybraných krajských knihoven. Přístup byl umožněn pouze pro potřeby pedagogů,
vědeckých pracovníků a institucí na úrovni vysokých škol a pro jejich studenty.
Uzavření dočasné dohody bylo také výrazným impulzem pro urychlení vývoje technického
řešení řízeného a zajištěného především aktivitou NK ČR, které zajistilo identifikaci uživatelů
využívající NDK94 prostřednictvím identit systému eduID. Všechny knihovny využívající
NDK v době nouzového stavu byly od 19. 5. 2020 převedeny do systému Národní digitální
93

Survey on the impact of the COVID-19 situation on museums in Europe Final Report, s. 12, dostupné z:
https://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_COVID19_Report_12.05.2020.pdf
94
NDK – Národní digitální knihovna.
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knihovny pro DNNT tak, aby byla zajištěna nepřerušená kontinuita služeb. Současně byla
stanovena podmínka, že tyto knihovny uzavřou s Národní knihovnou ČR smlouvu o
podmínkách poskytování služeb NDK – DNNT. Uzavírání smluv probíhá postupně.
V současné době je do systému zaregistrováno 103 institucí, zejména vysokých škol,
vědeckých ústavů, a několik krajských knihoven. Je umožněn přístup k dokumentům
vydaným do roku 1989 a koncem roku bude v souladu s licenční smlouvou rozšířen na
dokumenty vydané do roku 2007. Z hlediska typu připojení je v první fázi preferováno
připojení individuálních uživatelů prostřednictvím vzdáleného přístupu.
Srovnání dvou období využití Národní digitální knihovny od 1. 1. 2020 do 22. 5. 2020
Níže uvedená charakteristika a grafy ukazují, že využití Národní digitální knihovny
v období nouzového stavu bylo více než 16 krát intenzivnější než v běžném období.
Statistické údaje prokazují nejen vysoký zájem o zpřístupnění digitalizovaných dokumentů,
ale také do budoucna dokládají vysokou efektivitu finančních prostředků věnovaných na
digitalizaci i na úhradu licenčních poplatků.
a) Běžné využití Národní digitální knihovny
Využití Národní digitální knihovny v období od 1. 1. 2020 do 16. 3. 2020, tj. v období, kdy si
uživatelé Národní knihovny ČR mohli zobrazovat plné texty digitalizovaných dokumentů,
které jsou z hlediska autorského práva volné, tj. uplynulo 70 let od smrti autora. V tomto
období bylo zobrazeno 479 081 stran. Denně bylo v průměru zobrazeno 6 304 stran.
b) Využití Národní digitální knihovny v období nouzového stavu
Využití Národní digitální knihovny období od 17. 3. 2020 do 22. 5. 2020, tj. v období, kdy si
uživatelé Národní knihovny ČR mohli zobrazovat plné texty všech digitalizovaných
dokumentů, tj. z hlediska autorského práva volné i autorsky chráněné. V tomto období bylo
zobrazeno 6 918 412 stran. Denně bylo v průměru zobrazeno 103 260 stran. Systém v tomto
období využilo 142 104 uživatelů. Doba jedné relace činila v průměru 15 minut.
Využití Národní digitální knihovny v období od 1. 1. 2020 až 22. 5. 2020
(celkový počet zobrazených stran)
6 918 412

479 081
Pouze volná díla: 1.1.-16.3.2020 (76 dnů)

Volná i chráněná díla: 17.3.-22.5. 2020 (67 dnů)
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Využití Národní digitální knihovny v období od 1. 1. 2020 až 22. 5. 2020
(počet zobrazených stran/1 den)
103 260

6 304
Pouze volná díla: 1.1.-16.3.2020 (76 dnů)

Volná i chráněná díla: 17.3.-22.5. 2020 (67 dnů)

Z dílčí analýzy využití digitální knihovny Moravské zemské knihovny jsou k dispozici údaje
o využití jednotlivých typů dokumentů. Původní odhady naznačovaly, že největší zájem bude
o starší periodika, ale skutečný provoz prokázal, že největší zájem je o čtení monografií, které
dosáhly 88 % všech užití.
Počet
%
typ dokumentu
zobrazení
monografie
120 162
88%
periodika
15 863
12%
grafiky
341
0%
rukopisy
18
0%
mapy
490
0%
136 874
100%
Výše uvedené údaje uvádí hodnoty využití digitálních dokumentů pouze z Národní knihovny
ČR DNNT. Skutečné využití bylo ještě vyšší, pokud do analýz zahrneme digitální knihovny
ostatních knihoven. Současně je nutné zdůraznit, že přístup k plným textům byl umožněn
pouze studentům a pedagogům vysokých škol a pracovníkům vědeckých institucí.
Zdroj: Národní knihovna ČR, červen 2020
Příklady online prezentací muzeí a galerií (z informací z internetu, jaro 2020):
Moravská zemská knihovna
- už 19. března 2020 spustila webového průvodce volně dostupnými e-zdroji
#KnihovnyPROTIviru. Nejdůležitější elektronický obsah je tak jednoduše dostupný online
z jednoho místa.
Národní galerie Praha
- Soustředí se hlavně na sociální sítě. Připravuje virtuální prohlídky, živé přenosy z výstav a
expozic či workshopy online. Kromě sbírek ukáže krátkodobé výstavy i místa, která nemůže
veřejnost běžně vidět. Další novinkou jsou živé přenosy, v nichž kromě současného umění
bude k vidění i to staré, například expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci.
Všechny prohlídky zatím zůstávají archivované a dostupné prostřednictvím Facebooku
Národní galerie Praha
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Galerie výtvarného umění v Ostravě
- Virtuální prohlídky začala natáčet Galerie výtvarného umění v Ostravě. Na svých
webových stránkách nabízí rovněž pohled do sbírek, aktivity směřuje i na Facebook.
Například v sekci Top 100 je k vidění sto nejvýznamnějších uměleckých děl z našich sbírek.
Moravská galerie v Brně
- Digitální prostředí se snaží využít i Moravská galerie v Brně. Na internetu je k vidění více
než 220 tisíc děl z jejích sbírek. Galerie plánuje využívat i sociální sítě, na nichž chce
vybraná díla představovat prostřednictvím krátkých příběhů, kvízů, anket nebo kurátorských
komentářů.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
- Přístupná se snaží zůstat i Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, která nabízí online
průvodce stálou expozicí, aktuální výstavy zpřístupní fotoreportážemi. I nové akce Galerie
Středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře lze sledovat na webu, Facebooku a Instagramu.
Kurátoři spouštějí online seriál prezentující vybraná díla ze sbírky i z depozitářů.
Západočeská galerie v Plzni
- Na internet se zaměřila také Západočeská galerie v Plzni, která přichází jak s virtuální
prohlídkou, tak s online pohledem do svých sbírek či nabídkou aktivit. Karlovarská Galerie
umění na Facebooku nabízí virtuální komentovanou prohlídku expozice 100 let/100 děl/100
umělců/100 osudů.
Zdroj: informace z internetu – jaro 2020
Lze očekávat, že uvedený trend, možná ne v tak intenzivní míře, bude pokračovat i nadále.
O to větší význam bude mít nová právní úprava a její aplikaci v praxi, včetně zajištění
nezbytných předpokladů (včetně zajištění finančních zdrojů). Viz rovněž bod 162
Strategického rámce Česká republika 2030, schváleného usnesením vlády č. 292 ze dne
19.4.2017, podle něhož „[z]přístupňování kulturních a uměleckých hodnot musí mít ve
veřejné oblasti přednost před generováním finančních prostředků. Vzhledem k historickému
vývoji je velká část kulturních institucí České republiky státním a veřejným majetkem.
Žádoucím cílem je ve veřejné sféře poskytování a aktivní zprostředkování kulturních hodnot
(v přiměřené míře) bezplatně.“95.
4.6.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Platný AZ již obsahuje úpravu rozšířené kolektivní správy práv pro užití autorských děl
nedostupných na trhu v § 97e odst. 4 písm. i) a s tím související úpravu Seznamu děl na trhu
nedostupných v § 97f. Ve srovnání s úpravou podle směrnice o APnaJDT jde o úpravu
podstatně užší co do předmětů ochrany a subjektů, které mohou o licenci žádat: vztahuje
se pouze na knihovny podle knihovního zákona96, nikoli obecně na instituce kulturního
dědictví ve smyslu definice podle čl. 2 bod 3 směrnice o APnaJDT, a dále se vztahuje pouze
na slovesná díla (včetně děl do nich vložených, např. ilustrací, fotografií apod.), která jsou
předmětem sbírek (knihovních fondů) knihoven, tj. prakticky jen knih (neperiodických
publikací), novin a časopisů (periodických publikací), popř. zvukových nebo jiných záznamů
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Strategický rámec Česká republika 2030, dostupný z https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelnyrozvoj/Strategicky_ramec_Ceska_republika_2030-compressed-_1_.pdf
96
Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění.
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slovesných děl (audioknihy, e-knihy). Výslovně se tato úprava nevztahuje na počítačové
programy. Seznam děl na trhu nedostupných, upravený v § 97f, vedený Národní knihovnou
ČR, je obdobou budoucího jednotného unijního online portálu, který zřídí a bude spravovat
EUIPO – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví97.
Platná právní úprava neobsahuje výjimku z výlučných práv (tzv. záložní výjimku), neboť
s ohledem na zvolený rozsah vnitrostátní právní úpravy rozšířené kolektivní správy pro
licencování užití děl nedostupných na trhu nebylo zavedení takové záložní výjimky nutné.
Navíc, zavedení takové výjimky nebylo bez výslovného „zmocnění“ unijním právem možné.
Platná právní úprava dále nestanoví přeshraniční účinek licencí poskytovaných licenčními
smlouvami uzavřenými mezi kolektivními správci a práv a institucemi kulturního dědictví,
jak jej upravuje směrnice v čl. 9 odst. 1.
Obecná úprava rozšířené kolektivní správy práv je obsažena v platném AZ v § 97e, přičemž
ve spojení s ostatními pravidly pro výkon kolektivní správy práv obsažené v § 95 a násl. AZ v
zásadě odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí o APnaJDT. V rámci implementace
směrnice o APnaJDT bude nicméně nutno některé detaily doplnit nebo upřesnit, zejm. půjde
mj. o podmínku „dostatečné reprezentativnosti“ kolektivního správce práv, vyžadovanou
rovněž pro účely rozšířené kolektivní správy práv na užití děl nedostupných na trhu
institucemi kulturního dědictví.
4.6.4. Identifikace dotčených subjektů
Přehled dotčených subjektů
nositelé práv

autoři, výkonní umělci; nakladatelé, vydavatelé, výrobci záznamů,
výrobci počítačových programů ad.

kolektivní
správci DILIA, OSA, Intergram, OOA-S, Gestor, OAZA
práv
instituce
kulturního knihovny
zejm. Národní knihovna ČR a knihovny
dědictví
evidované podle knihovního zákona
(dle definice podle
(včetně specializovaných knihoven,
směrnice o APnaJDT)
např.
- Knihovna ČRo
- knihovny vědeckých ústavů AV)
muzea

Národní muzeum a další muzea (podle
zákona o ochraně sbírek muzejní
povahy98), včetně Památníku národního
písemnictví99
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
99
Rozhodnutí ministra kultury č. 8/2014 ze dne 27.11.2014, kterým se vydává zřizovací listina Památníku
národního písemnictví v úplném znění
98
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galerie
archivy

ostatní

Národní galerie a další galerie podle
zákona o ochraně sbírek muzejní
povahy100
Národní archiv a další veřejně přístupné
archivy podle zákona o archivnictví,
včetně specializovaných archivů (např. - Národní filmový archiv
- archiv ČT
- archiv ČRo)

jiné
Národní památkový ústav101
stát (zejm. Ministerstvo kultury, MV, popř. ÚOHS)
veřejnost

Novou unijní úpravou budou dotčeni nositelé práv k autorským dílům a jiným předmětům
ochrany, a to kromě samotných tvůrců (autorů a výkonných umělců) a dalších nositelů práv
chráněných AZ, tj. výrobců záznamů, popř. pořizovatelů databází, rovněž nakladatelé
(neperiodických publikací) a vydavatelé periodických publikací a další subjekty investující do
vzniku a výroby předmětů chráněných autorským právem a na nacházejících se ve sbírkách
institucí kulturního dědictví. Nově jsou dotčenými subjekty na straně nositelů práv – autoři
těch druhů autorských děl, resp. nositelé práv k takovým předmětům ochrany, které dosud
nespadaly do režimu rozšířené kolektivní správy práv k dílům/předmětům ochrany
nedostupným na trhu.
Dále budou novou unijní úpravou dotčeny zejména instituce kulturního dědictví (ve smyslu
definice podle čl. 2 bodu 3 směrnice), tj. veřejně přístupné knihovny, muzea, galerie, archivy
a instituce pečující o filmové, zvukové dědictví nebo jiné kulturního dědictví (§ 37 odst. 2
AZ). Podle souvisejícího bodu 13 odůvodnění se uvedenými institucemi mají rozumět mj.
národní knihovny a národní archivy, a dále rovněž veřejně přístupné knihovny nebo veřejně
přístupné archivy vzdělávacích zařízení, výzkumných organizací a veřejnoprávního rozhlasu a
televize.
Sekundárně bude dotčeným subjektem stát, konkrétně zejm. Ministerstvo kultury v souvislosti
s kolektivní správou práv (udělování oprávnění, dohled nad výkonem kolektivní správy).
Novou úpravou bude zprostředkovaně dotčena i široká veřejnost (s ohledem na předpokládané
rozšíření online dostupnosti autorskoprávně chráněného obsahu nacházejícího se ve sbírkách
paměťových institucí.
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Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Ze statutu Národního památkového ústavu ze dne 25.6.2020, sp.zn. MK-S 5513/2020 OPP a z jeho Přílohy č.
4 vyplývá, že (mj.) provádí sbírkotvornou činnost dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
(https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/povinne-zverejnovane-informace/statut-ahlavni-org-rad/Statut_NPU_25062020.pdf ). Kromě toho, Knihovna generálního ředitelství Národního
památkového ústavu a knihovny několika jeho oblastních pracovišť jsou součástí systému knihoven podle
knihovního zákona.
101

69

4.6.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu bude nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě
obsažené ve směrnici o APnaJDT. Kromě zavedení možnosti výkonu rozšířené kolektivní
správy práv pro účely licencování užití jakéhokoli druhu děl a jiných předmětů ochrany
nedostupných na trhu všemi v úvahu připadajícími institucemi kulturního dědictví, je nutno
doplnit rovněž úpravu tzv. záložní výjimky z výlučných práv pro případy neexistence
kolektivního správce práv. Dále je nutno doplnit „přeshraniční účinek“ licencí, které budou
poskytovat kolektivních správci práv, a obdobně také „přeshraniční účinek“ výjimek
z výlučných práv.
Nová právní úprava usnadní situaci institucí kulturního dědictví při realizaci digitalizačních
projektů v případech, kdy budou mít zájem využívat svých digitalizovaných sbírek způsoby,
pro které zatím bylo nutno vypořádat autorská práva. V případech takového obsahu, kde
nebude existovat kolektivní správce, bude stačit nahlásit příslušné údaje do unijní databáze
děl nedostupných na trhu a po uplynutí stanovené lhůty (nepřihlásí-li se nositel práv a
neprovede tzv. opt-out) bude možno daná díla (a obdobně např. zvukové záznamy) užít.
V případech typu obsahu, kde kolektivní správce již existuje, bude získání potřebné licence
zjednodušeno. V rámci zavádění nové úpravy do praxe by měly instituce kulturního dědictví
získat dostatek informací ohledně fungování nového unijní databáze děl nedostupných na
trhu. (Informace budou poskytovány buď samotným EUIPO, popř. zprostředkovaně
Ministerstvem kultury.)
Pro kolektivní správce nebude nová úprava znamenat významnější změny, půjde (jen) o
novou oblast výkonu kolektivní správy, přičemž z hlediska počtu uživatelů (paměťových
institucí) bude situace relativně jednoduchá (počet je relativně nízký, v případě knihoven
navíc existuje jejich zákonem stanovený zástupce - Národní knihovna ČR).
Vzhledem k tomu, že kromě obsahu nacházejícího se ve fondech knihoven (typicky knihy,
časopisy, popř. zvukové a zvukově obrazové záznamy) nebyl dosud ustálen výklad pojmu
„nedostupnost na trhu“ v případech jiného typu obsahu (např. u děl výtvarného umění, filmů
apod.), bude žádoucí podpořit dialog mezi institucemi kulturního dědictví, kolektivními
správci i samotnými autory a dalšími zástupci kulturního a kreativního sektoru s cílem
dosáhnout shody na kritériích nedostupnosti na trhu (jak to předpokládá i sama směrnice).
Pro samotné nositele práv k obsahu přinese nová úprava příležitost k prezentaci děl a tím
zároveň i k ověření zájmu veřejnosti a tím ekonomickému či jinému potenciálu jejich
autorských děl. V případech, kdy bude jejich práva vykonávat kolektivní správce, přinese
nová úprava další zdroj odměn za užití jejich tvorby institucemi kulturního dědictví. V jejich
vlastním zájmu pak bude sledovat informace o zamýšlených užitích konkrétních děl (a jiných
předmětů ochrany), které budou průběžně zveřejňovány v unijní databázi děl nedostupných na
trhu, popř. se také přihlásit u příslušného kolektivního správce práv.
4.6.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Varianta A. – nulová – bez změny právní úpravy
Nulová varianta spočívající v ponechání dosavadní platné úpravy rozšířené kolektivní správy
práv pro licencování děl nedostupných na trhu bez jakýchkoli změn (a bez doplnění „záložní“
výjimky z práv) nepřipadá, s ohledem na obligatornost úpravy ve směrnici o APnaJDT
v úvahu. Platná právní úprava rozšířené kolektivní správy práv pro užití autorských děl
70

nedostupných na trhu obsažená v AZ se nevztahuje na všechny příslušné instituce kulturního
dědictví, na všechny předměty ochrany a způsoby užití. Nestanoví přeshraniční účinek
licenčních smluv uzavíraných v rámci rozšířené kolektivní správy práv a neobsahuje ani tzv.
záložní výjimku z práv.
Kromě rizika zahájení řízení pro porušení závazků vyplývajících z členství EU (infringement)
je negativem této varianty skutečnost, že by nebyl naplněn jeden z cílů sledovaných směrnicí,
a sice usnadnění digitalizačních projektů institucí kulturního dědictví a tím i ochuzována
široká veřejnost o jednodušší přístup k digitalizovanému národnímu kulturnímu dědictví
prostřednictvím online přístupu.
Varianta B. – zavedení nové úpravy rozšířené kolektivní správy práv pro licencování děl
nedostupných na trhu pro jakékoli předměty ochrany nedostupné na trhu a doplnění
„záložní“ výjimky z práv
Tato varianta by spočívala ve zrušení stávající právní úpravy rozšířené kolektivní správy práv
pro užití autorských děl nedostupných na trhu, včetně úpravy Seznamu děl na trhu
nedostupných, a nahrazení jednotnou úpravou rozšířené kolektivní správy práv pro všechny
předměty ochrany, včetně zavedení nové „záložní“ výjimky a přeshraničního účinku
licenčních smluv a záložní výjimky.
Přínosy této varianty spočívají ve zjednodušení licencování užití digitalizovaného kulturního
dědictví pro potřeby institucí kulturního dědictví, konkrétně zejména pro licencování
nekomerčního užití zpřístupňováním způsobem, kdy každý jednotlivec ze strany veřejnosti
má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí (zjednodušeně řečeno
prostřednictvím internetu).
V rámci této varianty nelze uvažovat o možnosti využít stávající (národní/vnitrostátní)
Seznam děl na trhu nedostupných i pro ostatní předměty ochrany podle AZ. Nutno vzít
v potaz, že Národní knihovna ČR, která tento seznam vede, je podle knihovního zákona
centrem systému knihoven, ovšem pouze knihoven.102 V případě ostatních institucí kulturního
dědictví podobný „zastřešující“ subjekt neexistuje. Rozšíření vnitrostátního Seznam děl na
trhu nedostupných navíc není nutné, protože směrnice o APnaJDT počítá s existencí
jednotného unijního portálu, který bude zřízen a provozován EUIPO a financován z rozpočtu
tohoto úřadu103.
Tato varianta by proto znamenala nikoli nezbytně nutné zrušení stávajícího režimu rozšířené
kolektivní správy práv děl nedostupných na trhu, včetně souvisejícího Seznamu děl na trhu
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Podle § 9 odst. 2 knihovního zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění, je Národní knihovna ČR centrem
systému knihoven. Vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné,
standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci mimo jiné zpracovává evidenci knihovních
dokumentů v knihovních fondech knihoven na území ČR, plní funkci národního centra meziknihovních služeb
ČR a zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady
odměn za užití předmětů ochrany podle AZ.
103
V dopadové studii Evropské komise k návrhu směrnice o APnaJDT se uvádí, že bude využita mj.
infrastruktura existující unijní databáze osiřelých děl, náklady odhadované na zřízení nového portálu jsou
odhadovány ve výši 500 tisíc až 700 tisíc EUR a roční náklady na provoz pak přibližně ve výši 15 %
z pořizovacích nákladů (tj. v rozmezí 75 tisíc až 105 tisíc EUR ročně). (COMMISSION STAFF WORKING
DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT on the modernisation of EU copyright rules, SWD(2016) 301 final ze
14.9.2016, s. 75. dostupný z
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0301
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nedostupných, na jehož zřízení a provoz již byly vynaloženy nemalé náklady, a to jednak
Národní knihovnou ČR104, jednak kolektivními správci práv.105
Zároveň nutno vzít v potaz, že zatímco v případě knihoven a jejich fondů proces digitalizace,
včetně řešení otázky licencování děl nedostupných na trhu, již značně pokročil, v ostatních
oblastech je situace složitější, mj. s ohledem na variabilitu typů předmětů ochrany a jejich
„běžné obchodní sítě“ (obvyklé způsoby komerční distribuce) a rovněž variabilitu typů
institucí kulturního dědictví, řídících se různými právními předpisy. Svědčí o tom mj.
skutečnost, že v těchto jiných oblastech zatím podobná Memoranda o porozumění, jako
v případě knihoven, uzavřena nebyla. Kritéria pro určení nedostupnosti na trhu, která jsou
použitelná (např.) pro knihy a periodický tisk, ohledně kterých bylo relativně jednoduché
dosáhnout shody106, nebudou vhodná např. pro audiovizuální díla107 nebo pro originály děl
výtvarného umění108. Směrnice kritéria pro jednotlivé předměty ochrany nijak nespecifikuje,
ale s ohledem na to, že cílem směrnice je dosáhnout harmonizované úpravy v rámci celé EU,
bylo by vhodné, aby zejména na toto téma byl podporován a veden dialog dotčených stran
(institucí kulturního dědictví, zástupců nositelů práv, včetně kolektivních správců práv), a to
nejen na národní úrovni, jak předpokládá směrnice o APnaJDT, ale i na úrovni EU.
Také z vnitrostátních konzultací vyplynulo, že zkušenosti se zpřístupňováním děl
nedostupných na trhu na internetu a s řešením autorskoprávních otázek s tím spojených mají
právě především knihovny (viz informace o aplikaci platné právní úpravy v tabulce níže).
Zpřístupňování děl nedostupných na trhu podle platné právní úpravy v AZ
Knihovny v České republice digitalizují své knihovní fondy již od poloviny 90. let minulého
století. Finanční náklady na digitalizaci se podle odhadů pohybují kolem jedné miliardy
korun, ale efekt této investice je zatím poměrně nízký. Digitalizace slouží primárně ochraně
knihovních fondů tím, že se vytvářejí záložní kopie, které umožňují omezit intenzitu
využívání a opotřebování původních dokumentů. V současné době je digitalizováno více než
220 000 dokumentů (cca 65 mil. stran) z české vydavatelské produkce od nejstarších dob do
současnosti. Ročně přirůstá cca 7,5 mil. stran. Na volném internetu je ale k dispozici
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Podle informací Národní knihovny ČR z konzultací bylo v letech 2018 – 2020 na vývoj a provoz Seznamu
děl na trhu nedostupných vynaloženo 1 920 000 Kč. Bližší informace o seznamu viz rovněž
https://dnnt.nkp.cz/seznam.html#CoJeSeznam , naposledy navštíveno dne 19.10.2020.
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Podle informací kolektivního správce DILIA byly v souvislosti se zaváděním nového režimu vynaloženy
jednorázové náklady, související zejména s úpravami softwaru a databáze, ale i s úpravou procesů s ohledem na
výkon nového práva. Tyto náklady ještě nejsou s ohledem na dobu trvání smlouvy ukončeny a budou se
pohybovat v řádu statisíců Kč (odhadem cca půl milionu Kč). Kromě toho jsou vynakládány průběžné náklady
na výměnu a správu dat o užití DNNT s NK ČR, náklady na průběžné zpracovávání těchto dat, rozúčtování a
výplatu odměn. Tyto odměny se u DILIA pohybují dlouhodobě mezi 10 až 15 % z inkasovaných odměn.
Aktuálně jde přibližně o 1 000 000 Kč ročně, s ohledem na předpokládaný rostoucí objem digitalizovaného
fondu a užití očekáváme průběžný náklad kolem cca 1 500 000 Kč/rok. Podle informací kolektivního správce
OOA-S byly v souvislosti se zaváděním nového režimu tímto kolektivním správcem vynaloženy náklady ve výši
cca 280 000 Kč.
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Viz Memorandum o porozumění, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_11_1055
107
Za „obvyklé obchodní kanály“/“obvyklé způsoby obchodního využití“ mohlo v případě audiovizuálních děl
považovat například, ale nikoli výlučně, vysílání, zpřístupňování prostřednictvím služeb VoD, distribuce na
nosičích. V případě originálů děl výtvarného umění může jít o prodej reprodukcí (např. v podobě plakátů.,
kalendářů), vystavování (v rámci stálých výstav) apod.
108
Na problém s vymezením kritérií pro určování nedostupnosti na trhu bylo při projednávání návrhu směrnice
opakovaně upozorňováno některými členskými státy (včetně České republiky).
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přibližně jen 16 % toho, co bylo v minulosti digitalizováno, což jsou především staré
rukopisy a knihovní fondy vydané přibližně do konce 19. století. Knižní a časopisecká
produkce 20. a 21. století většinou dostupná není, protože je chráněna autorským právem, tj.
nelze s ní volně nakládat, pokud neuplynulo 70 let od smrti autora dokumentu.
Novelizace autorského zákona č. 121/2000 Sb. v roce 2017 přinesla nové možnosti
licencování služeb knihoven ze strany kolektivních správců. Tato úprava rozšířila oblasti, v
nichž je možno nově vykonávat tzv. rozšířenou kolektivní správu usnadňující licencování
některých způsobů užití děl knihovnami působícími podle knihovního zákona č. 257/2001
Sb. Po schválení novely bylo zahájeno vyjednávání o budoucí smlouvě a zejména o
licenčních poplatcích za užití digitalizovaných dokumentů. V závěru roku 2019 dalo
Ministerstvo kultury souhlas k uzavření licenčních smluv mezi Národní knihovnou ČR a
kolektivními správci DILIA a OOA-S109. Smlouva umožňuje zpřístupnění digitalizovaných
knih, časopisů a dalších dokumentů vydaných na území ČR do roku 1989 a následně i
vydaných do roku 2007. Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským zákonem (tj.
neuplynulo 70 let od smrti autora), a které nejsou dostupné na trhu. Smlouva je uzavřena
na období pěti let do roku 2023.
Díla nedostupná na trhu
„Díla nedostupná na trhu“ (zkráceně „DNNT“), jsou vymezena autorským zákonem (§ 97f
Aut.z.) jako:
• díla slovesná, včetně děl do nich vložených nebo začleněných nebo tvořících jejich
nedílnou součást (tedy ilustrací apod.),
• pro která byl autorem (nositelem práv), knihovnou nebo kolektivním správcem podán
návrh na zařazení do seznamu děl nedostupných na trhu uveřejněného na webu
Národní knihovny ČR, a
• jejichž užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které
vylučují možnost označit je za nedostupná na trhu (například možnost zakoupení eknihy), a
• která nebylo možno v druhově shodném nebo obdobném vyjádření ve lhůtě 6 měsíců
od podání návrhu, při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek opatřit
za úplatu v běžné obchodní síti, a
• která byla na tomto základě Národní knihovnou ČR zařazena do seznamu děl
nedostupných na trhu,
• přičemž autor (nositel práv) nevyzval Národní knihovnu ČR k vyřazení svého díla ať
z návrhů nebo ze seznamu děl nedostupných na trhu.
Jednou ze základních podmínek pro zpřístupnění digitalizovaných knih, periodik a dalších
dokumentů je, že jsou zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu (dále Seznam
DNNT), který je zpřístupněn veřejnosti a umožňuje držitelům práv, aby rozhodli o
zpřístupnění nebo o zákazu přístupu ke svým dílům. Seznam provozuje Národní knihovna
ČR.
Zpřístupnění prostřednictvím Národní digitální knihovny
Zpřístupnění digitalizovaných dokumentů zajišťuje systém Národní digitální knihovny pro
díla nedostupná na trhu (dále také NDK - DNNT), která nabízí dvě základní služby:

109

Smlouva s Dilia http://www.dilia.cz/kolektivni-sprava
Smlouva s OOA-S http://www.ooas.cz/

73

1. Možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele
prostřednictvím vzdáleného přístupu: Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové
kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do
odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením
autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má
uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR.
2. Možnost čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny:
Knihovna musí zabránit zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je
důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona.
Podmínkou služby je uzavření smlouvy o poskytování služeb NDK s Národní
knihovnou ČR.
Služby jsou poskytovány prostřednictvím knihoven evidovaných podle knihovního zákona č.
257/2001 Sb. a jsou určeny uživatelům a návštěvníkům těchto knihoven. Potenciálně se
jedná o cca 6 000 knihoven a cca 1,5 mil. uživatelů. Hlavní licenční smlouva předpokládá, že
s každou knihovnou bude uzavřena zvláštní smlouva o poskytování služeb a její uživatelé se
musí zavázat k dodržování stanovených pravidel. Jedná se o bezúplatnou službu pro čtenáře
systému knihoven. Odměna nositelům práv je řešena licenčním poplatkem hrazeným
paušální roční platbou ze státního rozpočtu prostřednictvím Národní knihovny ČR.
V první fázi jsou zpřístupňovány digitální dokumenty, které spravuje Národní knihovna ČR,
ale v budoucnu se předpokládá vybudování společného rozhraní, které umožní, aby byly
zpřístupněny obsahy digitálních knihoven krajských knihoven, Knihovny AV ČR
vysokoškolských knihoven a dalších institucí. Na řešení tohoto rozhraní se intenzivně
pracuje. Zpřístupnění obsahu všech digitálních knihoven výrazně rozšíří nabídku pro
veřejnost a zvýší efektivitu celého systému.
Podrobné informace o systému NDK-DNNT jsou k dispozici na https://dnnt.nkp.cz/
Zdroj: Národní knihovna ČR, červen 2020
Ostatní instituce (muzea, galerie a archivy) spíše čekají na novou úpravu, která by
licencování, resp. užití, usnadnila. S ohledem na situaci vzniklou rozšířením pandemie covid19, s tím spojená preventivní opatření spočívající mj. v uzavření knihoven, muzeí, galerií
apod., lze očekávat, že zájem těchto institucí o širší zpřístupnění jejich fondů a muzejních
apod. sbírek, poroste rychleji.110
Negativem této varianty je nevyužití stávajícího Seznamu děl na trhu nedostupných zřízeného
podle novely AZ č. 102/2017 Sb., a tím také již vynaložených investic do zavedení tohoto
seznamu.
Varianta C. – ponechání platné právní úpravy rozšířené kolektivní správy práv pro
licencování děl nedostupných na trhu pro vymezený okruh subjektů a předmětů
ochrany, zavedené novelou AZ z roku 2017 (zákon č. 102/2017 Sb.), a doplnění úpravy
pro ostatní předměty ochrany a „záložní“ výjimky z práv
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V souvislosti s digitalizací sbírek muzeí a galerií lze rovněž zmínit dokument zpracovaný expertní komisí pro
digitální kulturní dědictví a Europeanu o základních principech a tipech pro 3D digitalizaci hmotného kulturního
dědictví, dostupný z https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-launches-uniquestudy-3d-digitisation-tangible-cultural-heritage , naposledy navštíveno dne 16.10.2020.
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Tato varianta by spočívala v ponechání platné právní úpravy pro vymezený okruh subjektů a
předmětů ochrany (zjednodušeně řečeno pro knihovny a jejich fondy), zavedené novelou AZ
z roku 2017, a doplnění úpravy pro ostatní předměty ochrany a „záložní“ výjimky z práv.
Při zvažování vhodného způsobu implementace je nutno vzít v potaz dosavadní zkušenosti
s aplikací úpravy zavedené novelou AZ z roku 2017, zejména pak již výše zmíněné náklady
vynaložené dotčenými subjekty, zejména Národní knihovnou ČR.
Národní knihovna ČR se zúčastnila konzultačního jednání k připravované unijní databázi
DNNT v EUIPO, průběh prací na databázi průběžně sleduje a je připravena přizpůsobit
národní databázi (Seznam děl na trhu nedostupných), resp. kritéria pro stanovení
nedostupnosti na trhu, budoucí unijní databázi tak, aby údaje nahrávané do národní databáze
byly použitelné i pro unijní databázi.
Se zavedením nové právní úpravy licencování užití předmětů ochrany nedostupných na trhu
nejsou přímo spojeny žádné nové náklady. Pokud jde o náklady spojené s digitalizací obsahu
jako takovou, byly, jsou a budou vynakládány na základě již existující autorskoprávní úpravy
umožňující institucím kulturního dědictví pořizovat archivní a konzervační rozmnoženiny (v
souladu s § 37 odst. 1 AZ).
Pokud jde o náklady na úhradu licenčních odměn za užití digitalizovaného autorskoprávně
ještě chráněného obsahu nad rámec některé ze zákonných licencí, závisí na tom, zda a
v jakém rozsahu jsou nebo budou institucemi kulturního dědictví licenční smlouvy uzavírány,
a jak budou sjednány licenční odměny (a to v souladu s obecnými pravidly pro sjednávání
odměn vybíraných kolektivními správci práv111). Zaváděný režim rozšířené kolektivní správy
práv by měl snížit administrativní náklady spojené s dohledáváním nositelů práv a
s vyjednáváním licenčních odměn. Zaváděná „záložní“ výjimka z práv odstraní právní
nejistotu ohledně užití předmětů ochrany, u nichž práva nespravuje nebo nebude spravovat
žádný kolektivní správce práv.
Přínosem této varianty je využití stávajícího Seznamu děl na trhu nedostupných zřízeného a
provozovaného Národní knihovnou ČR. Pro ostatní typy předmětů ochrany bude využíván
unijní portál zřízený a provozovaný EUIPO, přičemž podrobnější informace ohledně způsobu
využívání portálu budou k dispozici poté, co je zveřejní EUIPO.
Náklady uživatelů, tj. institucí kulturního dědictví, se budou odvíjet od míry využívání nové
právní úpravy, přičemž v případě odměn vybíraných kolektivními správci práv bude výše
sazeb odměn vyjednávána podle obecné úpravy o sjednávání sazebníků kolektivních správců.
Tato varianta přispěje k rozšíření dostupnosti autorskoprávně chráněného obsahu
nacházejícího se ve sbírkách a fondech institucí kulturního dědictví, zejm. prostřednictvím
internetu. Nositelům práv přinese nový zdroj odměn za užití předmětů ochrany, a to
prostřednictvím licenčních odměn, ať už uzavíraných kolektivními správci nebo individuálně
nositeli práv v případech, kdy provedou tzv. opt-out.

4.6.7. Hodnocení variant

111

Pravidla pro sjednávání odměn v rámci kolektivní správy práv jsou upravena v § 98e a § 98f AZ.
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Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

celkově

A.

(-) nulové

(0) nulové

převažují
(-)

B.

- riziko zahájení řízení
pro porušení závazků
(infringement)
(-)
nutnost
změny/zrušení
již
zavedeného Seznamu
děl
na
trhu
nedostupných
(-) riziko vysokých
licenčních odměn

(+) zjednodušení
získávání licencí
k užití ostatních
předmětů ochrany
nedostupných na
trhu institucemi
kulturního
dědictví
(+)
umožnění
zpřístupňování
děl nedostupných
na
trhu
prostřednictvím
tzv.
záložní
výjimky
(+)
zvýšení
objemu
zpřístupňovaného
digitalizovaného
kulturního
dědictví, a to i
přeshraničně
(+) využití již (-) riziko vysokých
zavedeného
licenčních odměn
Seznamu děl na
trhu
nedostupných
(+) zjednodušení
získávání licencí
k užití ostatních
předmětů ochrany
nedostupných na
trhu institucemi
kulturního
dědictví
(+)
umožnění
zpřístupňování
děl nedostupných
na
trhu
prostřednictvím
tzv.
záložní
výjimky
(+)
zvýšení

C.

(-)
náklady mírně
spojené
se převažují
změnou
(+)
(zrušením
příslušné části)
Seznamu děl na
trhu
nedostupných
(0)
z hlediska
nákladů
na
licenční odměny
neutrální
(s
předpokladem
nižších nákladů
spojených
s administrací
licenčních smluv
i nákladů na
licenční odměny
jako takové)
(0)
z hlediska převažují
nákladů
na (+)
licenční odměny
neutrální
(s
předpokladem
nižších nákladů
spojených
s administrací
licenčních smluv
i nákladů na
licenční odměny
jako takové)
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objemu
zpřístupňovaného
digitalizovaného
kulturního
dědictví, a to i
přeshraničně
Z hlediska možností chování nebo postavení jednotlivých skupin dotčených subjektů
spočívají rozdíly v jednotlivých variantách, které připadajív úvahu, zejm. v následujícím.
V případě varianty A. by se situace přímo dotčených subjektů nijak nezměnila. Nedošlo by
tak ani ke směrnicí zamýšlenému rozšíření nabídky dostupnosti autorskoprávně chráněného (a
digitalizovaného) obsahu ze sbírek institucí kulturního dědictví. S ohledem na riziko zahájení
řízení pro porušení závazků ČR vyplývajících z členství v EU by tato varianta mohla přinést
náklady na státní rozpočet (na úhradu sankcí) v případě neúspěchu ČR v uvedeném řízení.
V případě varianty B. by se zjednodušila situace institucí kulturního dědictví při vypořádávání
práv k užití autorskoprávně chráněného (a digitalizovaného) obsahu nedostupného na trhu.
Bude-li nová úprava využívána, přispěje k rozšíření dostupnosti autorskoprávně chráněného
(a digitalizovaného) obsahu ze sbírek institucí kulturního dědictví široké veřejnosti.
Přínosem varianty C. (jinak v zásadě srovnatelné s variantou B.) je využití již vynaložených
investic do zavedení Seznamu děl na trhu nedostupných.
S ohledem na výše uvedené hodnocení variant byla jako nejvhodnější zvolena varianta C.

4.7.

Mediátoři a alternativní řešení sporů

4.7.1. Definice problému
Z konzultací vedených Evropskou komisí v posledních letech vyplynulo, že v některých
oblastech jsou časté problémy s vyjednáváním licenčních smluv k některým způsobům užití
autorských děl a výkonů výkonných umělců, zejm. v případech užití online. Tyto problémy
přispívají mj. k omezené dostupnosti evropských audiovizuálních děl na platformách VoD.
S problémy se potýkají rovněž samotní autoři a výkonní umělci při sjednávání licenčních
smluv s uživateli a při řešení sporů (např. relativně málo jsou využívány soudy, z důvodu
finanční a časové náročnosti, v některých případech rovněž nepředvídatelnosti rozhodnutí).
Z toho důvodu směrnice ukládá členským státům zajistit nositelům práv na straně jedné a
uživatelům předmětů ochrany na straně druhé možnost využít nástrojů k usnadnění sjednávání
licenčních smluv a k usnadnění sporů souvisejících s užíváním předmětů ochrany, a to
nástrojů, které zaručí externí nestranné a odborné poradenství.
4.7.2. Popis problematiky
Jedním z cílů směrnice o APnaJDT je usnadnit poskytování licencí k užití audiovizuálních děl
(dále také jen „AVD“) službami videa na vyžádání (video on demand, dále také jen „služba
VOD“ nebo jen „VOD“) a tím přispět ke zvýšení dostupnosti AVD, zejména evropských,
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v nabídkách těchto služeb. Jak se uvádí v odůvodnění směrnice, problémy při sjednávání
licenčních smluv jsou jednou z možných příčin omezené dostupnosti AVD, zejména
evropských, v nabídkách služeb VOD.
K dosažení výše uvedeného cíle stanoví směrnice o APnaJDT v čl. 13 povinnost členského
státu zajistit, aby strany usilující o uzavření licenční smlouvy, tj. nositelé práv a služby VOD,
měly možnost využít pomoc nestranného orgánu nebo mediátorů. Tato pomoc by měla
spočívat v poskytnutí odborného a nestranného poradenství, v usnadnění zahájení
vyjednávání apod., ve vhodných případech i v předkládání návrhů. Princip smluvní svobody
stran musí zůstat zachován.
Podle směrnice lze výše uvedenou povinnost členského státu splnit buď zřízením nebo
určením nestranného orgánu, popř. více takových orgánů, nebo mediátorů. Směrnice
nevylučuje rovněž možnost využití smírčího řízení. Směrnice ponechává na členském státě,
jak nastaví pravidla fungování mechanismu vyjednávání, pouze v bodu 52 odůvodnění uvádí,
že administrativní a finanční zátěž musí být i nadále přiměřená, aby zaručovala účinnost
mechanismu vyjednávání.
Vzhledem k tomu, že cílem směrnice je podpořit větší dostupnost AVD na jednotném
(unijním) digitálním trhu, obsahuje bod 52 odůvodnění rovněž doporučení postupu v případě,
kdy licenční smlouvu sjednávají strany z různých členských států (měly by se předem
dohodnout na příslušném členském státě (kde se jednání s využitím nestranného orgánu nebo
mediátora uskuteční).
Stejně tak směrnice OnlineSatCab stanoví v čl. 6 povinnost členského státu zajistit stranám
sjednávajícím licenční smlouvy na užití předmětů ochrany přenosem vysílání (tj. kolektivním
správcům, popř. vysílatelům a provozovatelům přenosů vysílání) možnost obrátit se na
jednoho nebo více zprostředkovatelů ve smyslu čl. 11 směrnice 93/83/EHS (který byl do
českého autorského zákona implementován prostřednictvím institutu tzv. zprostředkovatele,
resp. prostředníka).
Podobný cíl, totiž usnadnit řešení sporů vzniklých v souvislosti s užíváním předmětů ochrany,
a to prostřednictvím online platforem pro sdílení obsahu, sleduje směrnice o APnaJDT v čl.
17 odst. 9 druhém pododstavci, podle něhož by podobné mimosoudní mechanismy měly být
k dispozici i pro řešení sporů ohledně znemožnění přístupu k dílům nebo jiným předmětům
ochrany nahraným uživateli takových služeb.
Stejně tak čl. 21 směrnice o APnaJDT ukládá členským státům zajistit alternativní postupy
pro řešení sporů týkajících se povinnosti transparentnosti podle čl. 19 a mechanismu
smluvních úprav podle čl. 20.
4.7.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
V České republice neexistuje žádný zvláštní (specializovaný) nezávislý orgán, který by plnil
funkci „zprostředkovatele“ (podle terminologie OZ „prostředníka“) nebo mediátora, ve
smyslu čl. 13, čl. 17 odst. 9 druhý pododstavec a čl. 21 směrnice o APnaJDT.
Blíží se tomu, z hlediska odborného zaměření na oblast autorského práva, resp. kolektivní
správy práv, institut prostředníka upravený v § 101 a násl. AZ. Tato úprava, zavedená
novelou autorského zákona č. 102/2017 Sb. v rámci implementace směrnice 2014/26/EU o
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kolektivní správě práv, navázala na dřívější úpravu tzv. zprostředkovatele podle § 103 AZ (ve
znění před novelou č. 102/2017 Sb.), vycházející z čl. 11 odst. 3 směrnice 93/83/EHS112.
Úkolem prostředníka je, podobně jako v případech podle směrnice o APnaJDT, napomáhat
stranám, tj. kolektivním správcům a uživatelům, popř. sdružením a jiným zástupcům
uživatelů, a nositelům práv, při sjednávání kolektivních a hromadných smluv a při řešení
sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy. Kromě toho mohou být prostředníci využíváni
rovněž při sjednávání sazebníků kolektivních správců (srov. § 98f odst. 1). Platná úprava
v AZ se ale zatím týká pouze smluv a sporů (a sjednávání sazebníků) souvisejících s výkonem
kolektivní správy práv.
Úpravou obsaženou v § 101 a násl. AZ není nijak dotčena obecná právní úprava mediace
(podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci) a rozhodčího řízení (podle zákona č. 216/1994 Sb.,
o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů). Oba uvedené způsoby alternativního
(mimosoudního) řešení sporů mohou kolektivní správci, nositelé práv, uživatelé a případně
další dotčené subjekty (např. asociace uživatelů apod.) rovněž využít k řešení sporů vzniklých
při výkonu kolektivní správy (a jakýchkoli jiných sporů souvisejících s výkonem práv
chráněných autorským zákonem).
4.7.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými právní úpravou v čl. 13, čl. 17 odst. 9 druhý pododstavec a čl. 21
směrnice o APnaJDT, jsou strany sjednávající příslušné licenční smlouvy, popř. smluvní
strany již uzavřených smluv, tj. nositelé práv chráněných autorským zákonem a/nebo jejich
zástupci, uživatelé předmětů ochrany (v případě čl. 17 i spotřebitelé – uživatelé online služeb
pro sdílení obsahu) a zprostředkovaně i široká veřejnost (na úspěšném výsledku sjednávání
licenčních smluv závisí dostupnost autorskoprávně chráněného obsahu).
Dotčeným subjektem je rovněž stát, resp. orgány státní správy, do jejichž kompetence spadají
některé úkoly spojené se zajištěním fungování mechanismů pro alternativní řešení sporů a
zprostředkovávání sjednávání smluv (např. Ministerstvo kultury, které vede seznam
prostředníků podle AZ, Ministerstvo spravedlnosti, které vede a spravuje seznamy mediátorů
podle zákona o mediaci nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vede seznam subjektů
mimosoudního řešení sporů, tímto ministerstvem pověřených, podle § 20e a násl. zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.113).
4.7.5. Popis cílového stavu
S ohledem na požadavek odbornosti mediátorů vyžadovaný směrnicí o APnaJDT nutno
doplnit platnou právní úpravu v AZ, tak aby byla využitelná i mimo oblast kolektivní správy
práv.114

112

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva
a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu.
113
Seznam subjektů mimosoudních řešení sporů viz https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/mimosoudnireseni-spotrebitelskych-sporu-adr/seznam-subjektu-mimosoudniho-reseni-spotrebitelskych-sporu---245423/
,
naposledy navštíveno dne 22.9.2020.
114
Z konzultací čl. států s Evropskou komisí vyplynulo, že pouhý odkaz na obecnou úpravu mediace (zřejmě)
nebude dostačující, neboť nebude zaručena dostatečná odbornost mediátorů předpokládaná směrnicí výslovně
v souvislosti s čl. 13, srov. bod 52 odůvodnění.
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Rozšíření oblastí, v nichž bude možné využít jako jednoho z více mechanismů mimosoudního
řešení sporů nebo mediace – tzv. prostředníka, se dotkne primárně subjektů, které se ocitají
v problémech, které mají prostředníci pomoci řešit. Jde tudíž buď o nositele práv, popř. jejich
zástupce (typicky kolektivní správce) a uživatele v případech sjednávání licenčních smluv
nebo sjednávání sazeb kolektivních správců, nebo půjde o nositele práv a uživatele služeb pro
sdílení obsahu online (např. v případě sporů ohledně odstraněného nebo znepřístupněného
obsahu zpřístupněného prostřednictvím úložiště spotřebitelem). Cílem nové úpravy je zejm.
poskytnout stranám odbornou pomoc a rychlejší řešení sporných situací.
4.7.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
A. Varianta nulová
Nulová varianta by znamenala nulové zásahy do platné právní úpravy. Prostředníci podle AZ
by byli využitelní ve všech případech sporů a/nebo sjednávání smluv v případech
předpokládaných směrnicí o APnaJDT, tj. v případě vyjednávání o uzavření licenční smlouvy
mezi nositeli práv k AV dílům a poskytovatelem služby VOD (Video-on-demand), popř.
s poskytovatelem jiné online služby, popř. i „offline“ služby,115 v rámci mimosoudního řešení
sporů ohledně výkonu práva autorů a výkonných umělců na informace u užití děl a výkonů
a ohledně práva na dodatečnou (tzv. bestsellerovou) odměnu a dále v případě sporů týkajících
se zablokování přístupu k dílům nebo jiným předmětům ochrany nahraným uživateli online
služby pro sdílení obsahu nebo sporů týkajících se jejich odstranění, avšak pouze v těch
případech, kdy takový spor nebo smlouva bude přímo souviset s kolektivní správou práv.
Takové situace budou moci nastat v případech, kdy bude dotčené právo nebo práva vykonávat
kolektivní správce na základě příslušného oprávnění.
Kromě toho by byly pro výše zmíněné případy (ať už související s kolektivní správou práv
nebo nikoli) využitelné i ostatní, již existující, mechanismy alternativního řešení sporů, tj.
zejména mediace (podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci), popř. podle zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, a přinejmenším v případě sporů mezi spotřebiteli a poskytovateli
online služeb podle čl. 17.
Nevýhodou této varianty je, že z hlediska požadavků daných směrnicí na odbornost mediátorů
a/nebo orgánu pro mimosoudní řešení sporů nezajišťuje, kromě oblasti kolektivní správy,
dostatečnou odbornost osob, které budou vykonávat mediační funkci.
Vzhledem k tomu, že zkušenosti s vedením soudních sporů (zejm. s ohledem na délku jejich
trvání) svědčí spíše pro využívání mimosoudních nástrojů pro řešení sporů, jeví se nulová
varianta jako méně vhodná.
B. Varianta minimalistická – rozšíření působnosti prostředníků
Minimalistická varianta spočívá ve využití již existujícího a v praxi zavedeného institutu
prostředníka (upraveného v § 101 a násl. AZ). Novela AZ č. 102/2017 Sb. podstatným

115

Směrnice v čl. 13 sice zmiňuje výslovně pouze smlouvy uzavírané za účelem zpřístupnění AV děl
prostřednictvím služeb VOD, ale zároveň nijak neomezuje členské státy přijmout úpravu širší, která by umožnila
využití daného mechanismu i v případě jiných předmětů ochrany a při uzavírání smluv k užití jinými, než jen
službami VOD.
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způsobem rozšířila dříve platnou právní úpravu (tzv. zprostředkovatelů), zejm. zpřesnila
proceduru jmenování prostředníků, vedení jejich seznamu Ministerstvem kultury, dále
doplnila pravidla pro využití tzv. hostujícího prostředníka (osoby již vykonávající
zprostředkovatelnou činnost v jiném členském státě EU nebo EHP). Úprava byla v zásadě
inspirována příslušnými ustanoveními zákona o mediaci a doplněna o některá specifická
pravidla související se specifiky kolektivní správy.
Z informací získaných Ministerstvem kultury z jeho vlastní činnosti a rovněž z konzultací v
rámci přípravy návrhu implementace směrnice vyplývá, že institut prostředníka je v praxi
využíván stále častěji a s větší úspěšností. Za posledních 5 let (2015 – 2019), zejm. po přijetí
novely AZ v roce 2017, významně vzrostl zájem o využití prostředníka. Dříve byl počet
případů využití prostředníka v řádu jednotek za rok a většinou šlo pouze o prvotní konzultace.
Zájemci často neměli povědomí o podstatě činnosti prostředníka, pletli si prostředníka
s advokátem a hledali spíše právní radu než nestranného prostředníka. V období čtyř let před
novelou z roku 2017 nedošlo k žádné řádně ukončené kauze (ve smyslu mediační dohody),
v nejlepším případě proběhlo jednání, které skončilo pozdějším bilaterálním jednáním, o
jehož výsledku se prostředník ani nedozvěděl.
Po přijetí novely AZ v roce 2017 se povinnost využít služeb prostředníka v předsoudní fázi (v
souvislosti s projednáváním návrhu sazeb odměn vybíraných kolektivními správci práv)
projevila ve vyšším nárůstu kauz a ve vyšší znalosti daného institutu (tj. že nejde ani o
arbitráž, ani o poskytování právních rad), což napomáhá dosažení konsensu. Z 10 zahájených
řízení přibližně pět skončilo konkrétní mediační dohodou, řada mediací (k listopadu 2019)
ještě běžela.
Ministerstvo kultury eviduje (k datu dokončení této Zprávy RIA) v seznamu prostředníků
celkem 4 prostředníky, předpokládá se, že do konce roku 2020 se jejich počet o jednoho
zvýší.116 Přestože počet případů využití prostředníka podle AZ postupně narůstá, stále jde o
taková čísla, která nesignalizují potřebu právní úpravu tohoto institutu nějak „institucionálně“
měnit z hlediska administrativního zajištění (např. zřízením zvláštního orgánu apod.117).
Tato varianta je spojena s nulovými náklady na státní rozpočet a neměla by (nové) dopady ani
na zúčastněné strany. Systém by zůstal nastaven, tak jak je, tzn., že náklady nesou strany
sporu. AZ upravuje pouze otázku odměny prostředníka: výše odměny se stanoví dohodou
účastníků sporu, a pokud se nedohodnou, je odměna stanovena zákonem ve výši průměrné
mzdy v národním hospodářství podle obecné právní úpravy. Pokud jde o další náklady
spojené s činností prostředníka, řídí se obecnou úpravou podle zákona o mediaci, resp.
občanského zákoníku.
Také v případě této varianty zůstává nedotčena možnost využití ostatních mechanismů
alternativního řešení sporů podle obecných právních předpisů (viz výše varianta A.), byť i
v tomto případě s výhradou potenciální nedostatečné odborné vybavenosti osob
vykonávajících mediační funkci.

116

K datu dokončení této Zprávy RIA bylo vedeno řízení s jedním (novým) žadatelem o zápis do seznamu
prostředníků.
117
Viz např. mediační služby zajišťované Úřadem duševního vlastnictví Spojeného království a Severního Irska
(https://www.gov.uk/guidance/intellectual-property-mediation#the-ipos-mediation-service ) nebo Maďarským
úřadem duševního vlastnictví (https://www.sztnh.gov.hu/en/copyrights-and-related-rights/council-of-copyrightexperts ).
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C. Varianta rozšířená – rozšíření působnosti prostředníků a zřízení zvláštního orgánu
pro mimosoudní řešení sporů
Rozšířená varianta spočívá jednak v rozšíření působnosti stávajících prostředníků podle AZ
ještě o zřízení nového – zvláštního – orgánu, ať už např. v podobě komise zřízené nebo ad hoc
zřizované státem, resp. k tomu pověřeným ministerstvem (v úvahu může připadat, kromě
Ministerstva kultury, např. Ministerstvo průmyslu a obchodu, do jehož kompetence spadá
regulace služeb informační společnosti), nebo v podobě nového samostatného orgánu (úřadu).
V případě zvažování rozšířené varianty, resp. různých subvariant spočívajících ve zřízení
nového orgánu, nutno zvažovat zejm. předpokládaný nápad případů (předpokládaný počet
žádostí o zprostředkování nebo o mediaci) a dále náklady se zřízením a činností takového
orgánu spojené.
Subvarianta spočívající ve zřízení komise (např.) Ministerstva kultury je spojena s náklady na
výběr nezávislých odborníků a na administrativní zajištění jejich činnosti. Náklady spojené se
samotným vedením sporu nebo vyjednáváním smluv (odměna členů komise a administrativní
náklady) mohou být nákladem stran. Teoreticky není vyloučeno zpoplatnění takového řízení
formou správního poplatku (obdobně jako řízení soudní – soudní poplatky).
V rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace
směrnice nezazněl, s výjimkou jediné připomínky, požadavek na zřízení nového orgánu nebo
institutu pro účely sledované směrnicí o APna JDT. 118 Statistické údaje o počtech stížností
podaných spotřebiteli v souvislosti s užíváním služeb pro sdílení obsahu online rovněž nejsou
k dispozici, podle informací z konzultací šlo za několik posledních let řádově o jednotky
případů stížností (souvisejících vysloveně s autorským právem).
Jakékoli odhady předpokládaného nápadu podnětů nebo stížností a/nebo žádostí o mediaci, je
zatím velmi obtížné provádět, a to nejen pokud jde o odhady počtu potenciálních stížností
vztahujících se k blokování přístupu k obsahu nahranému uživateli služeb pro sdílení obsahu
online nebo k odstraňování takového obsahu vůči subjektům, na které se bude vztahovat nová
právní úprava implementující čl. 17 směrnice o APnaJDT, ale i pokud jde o odhad budoucího
zájmu o mediaci při sjednávání licenčních smluv (mimo oblast kolektivní správy práv).
4.7.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

problémy/rizika

A.

(+) využití stávajícího (-) riziko
institutu prostředníka řízení pro
(a obecné úpravy povinností

zahájení
porušení

náklady

celkově

(0) – nulové

převažují (-)

118

Požadavek sdružení zastupujícího autory, v souvislosti s úpravou tzv. bestsellerové odměny, na zřízení
nestranného „rozhodčího“ orgánu při Ministerstvu kultury nebo při příslušné profesní umělecké organizaci, která
má přehled o obvyklých odměnách.
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alternativního
sporů)

B.

C.

řešení (infringement)
(-)
působnost
prostředníků dle AZ
omezena jen na oblast
kolektivní správy
(+) využití stávajícího (-) v případě velkého
institutu prostředníka zájmu
riziko
(a obecné úpravy nedostatečného počtu
alternativního řešení prostředníků
sporů)
(+)
zajištění
odbornosti
(+) využití stávajícího (-) riziko zbytečně
institutu prostředníka vynaložených nákladů
(a obecné úpravy s ohledem
na
alternativního řešení dosavadní zkušenosti
sporů)
a
zatím
(+)
zajištění neodhadnutelná míra
odbornosti
zájmu o využití

(0) – žádné
nové náklady
na
státní
rozpočet ani na
zúčastněné
strany

převažují (+)

(-) náklady na
státní rozpočet
spojené
se
zřízením
a
správou
orgánu (výše
by závisela na
zvolené
subvariantě)

S ohledem na výše uvedené hodnocení variant, zejm. s ohledem na dosavadní zkušenosti
s využíváním prostředníků podle AZ a existenci obecných nástrojů pro řešení
spotřebitelských sporů se jako nejlepší jeví varianta B.

Práva vydavatelů tiskových publikací (Ochrana tiskových publikací v souvislosti
4.8.
s užitím online)
4.8.1. Definice problému
Digitální technologie a internet přispěly mj. také ke změnám ve způsobu distribuce a
prezentace novin a časopisů (periodického tisku) a zároveň ke vzniku nových typů služeb
(jako jsou tzv. agregátory zpráv, vyhledávače nebo sociální sítě) využívajících (přímo nebo
zprostředkovaně) obsahu periodik a generujících značné zisky, mj. z reklam připojených nebo
jinak zpřístupňovaných v souvislosti s obsahem periodik nebo jejich částí. Vydavatelé
periodik narážejí na neochotu uživatelů uzavírat licenční smlouvy a platit odměny za užití
obsahu, problémy jsou rovněž s vymáháním ochrany proti neoprávněným užitím obsahu
poskytovateli online služeb. Vymáhání práv prostřednictvím autorských práv k jednotlivým
částem periodických publikací se ukázalo jako nedostatečné. Z toho důvodu směrnice o
APnaJDT zavedla v rámci EU/EHP nové právo související s právem autorským ve prospěch
vydavatelů periodického tisku a uznala tak vydavatele jako samostatné nositele práv
souvisejících s právem autorským. Současně zavedla právo autorů příspěvků v periodických
publikacích na přiměřený podíl z výnosů z užití periodických publikací.
4.8.2. Popis problematiky
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Směrnice o APnaJDT zavádí v čl. 15 zcela novou právní úpravu ochrany tiskových publikací
v souvislosti s jejich online užitím poskytovateli služeb informační společnosti. Jde o jedno
z opatření směřujících k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského práva. Reaguje
na situaci vzniklou v důsledku stále širší dostupnosti tiskových publikací na internetu a s tím
spojený vznik nových online služeb (agregátorů zpráv ad.), jejichž obchodní modely jsou
založeny na využívání obsahu tiskových publikací. Mění se rovněž chování spotřebitelů
(čtenářů), kteří postupně přecházejí od tradičních tištěných novin ke konzumaci obsahu
prostřednictvím online přístupu, a to již nejen prostřednictvím počítačů, ale stále více také na
mobilních zařízeních (chytrých telefonech, tabletech apod.). Přestože se vydavatelé snaží
nalézat nové obchodní modely, stále tyto nové zdroje nejsou schopny zajistit návratnost
investic a zdroje pro vytváření nového obsahu.119
Vzhledem k tomu že vydavatelé tiskových publikací dlouhodobě čelí problémům
s poskytováním licencí na online užití jejich publikací poskytovatelům tohoto druhu služeb,
snižuje se návratnost jejich investic, a tím i zdroje pro vytváření nového a kvalitního obsahu.
Konkrétně zavádí směrnice nová práva související s právem autorským ve prospěch
vydavatelů tiskových publikací (periodického tisku). Souvisejícím ustanovením je definice
pojmu „tisková publikace“, zavedená pro účely směrnice o APnaJDT v čl. 2 bodu 4,
a vyjasnění pojmu „služba informační společnosti“ odkazem na čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice
(EU) 2015/1535120, v čl. 2 bodu 5 směrnice o APnaJDT. Souvisejícími body odůvodnění jsou
body 54 až 59. Uvedená právní úprava je zcela nová i pro české autorské právo, resp. pro
právní řád ČR.
Směrnice o APnaJDT pro účely nově zaváděných práv souvisejících s právem autorským ve
prospěch vydavatelů tiskových publikací definuje pojem „tisková publikace“ v čl. 2 bodu 4
a zároveň stanoví, co se pro účely nově zaváděných práv za tiskovou publikaci nepovažuje
(srov. poslední věta čl. 2 bodu 4).
Směrnice nedefinuje pojem „vydavatel tiskové publikace“, pouze v preambuli v několika
bodech vysvětluje, jak má být tento pojem chápán a vykládán (srov. body 55 a 56 odůvodnění
směrnice121).
Směrnice zavádí pro vydavatele tiskových publikací stejná práva, jaká přiznává autorům
a nositelům práv souvisejících s právem autorským (výkonným umělcům, výrobcům záznamů
a vysílatelům) stanovená čl. 2 (právo na rozmnožování) a čl. 3 odst. 2 (právo na
zpřístupňování předmětu ochrany veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým způsobem,
že každý jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto předmětům ochrany přístup z místa
a v době, který si zvolí) směrnice 2001/29/ES122, a to v případech, kdy k takovým způsobům

119

Podrobněji o situaci v dané oblasti viz např. Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně
nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro Ministerstvo kultury, prosinec 2018.
120
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti
121
Podle bodu 55 odůvodnění by se měl pojem vydavatel tiskových publikací chápat tak, že zahrnuje takové
subjekty, jakou jsou vydavatelé zpravodajství nebo tiskové agentury, jestliže zveřejňují tiskové publikace ve
smyslu této směrnice.
122
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
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užití dochází ze strany poskytovatelů služeb informační společnosti /ve smyslu čl. 1
odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535123/.
Směrnice výslovně stanoví, na jaká užití se nová práva nevztahují (na soukromá nebo
nekomerční užití tiskových publikací individuálními uživateli-spotřebiteli a na užití
jednotlivých slov nebo velmi krátkých úryvků – srov. čl. 15 odst. 1 pododstavec druhý
a čtvrtý) a na co se nevztahuje ochrana (na vkládání hypertextových odkazů - srov. čl. 15
odst. 1 pododstavec třetí).
Doba ochrany je stanovena na 2 roky, přičemž se počítá podle obecného pravidla pro
počítání doby ochrany těchto práv, tj. od 1. ledna roku následujícího po dni zveřejnění tiskové
publikace. Směrnice výslovně stanoví, že nově zaváděná ochrana práv se vztahuje pouze na
tiskové publikace poprvé zveřejněné 6. června 2019 a později. (Srov. čl. 15 odst. 4).
Pro práva vydavatele tiskové publikace budou platit stejné výjimky a omezení, jaká platí pro
autorská díla a jiné předměty ochrany podle čl. 5 až 8 směrnice 2001/29/ES, podle směrnice
2012/28/EU o osiřelých dílech124 a podle směrnice (EU) 2017/1564 k provedení Marrákešské
smlouvy125.
Směrnice výslovně zaručuje nedotčenost práv autorů a jiných nositelů práv přiznávaných
jim unijním právem (srov. čl. 15 odst. 2). Navíc, v souvislosti s novými právy vydavatelů
tiskových publikací zavádí právo autorů děl, která jsou součástí tiskové publikace, na
přiměřený podíl na příjmech vydavatelů plynoucích od poskytovatelů služeb informační
společnosti (srov. čl. 15 odst. 4). Zároveň mají zůstat nedotčeny vnitrostátní právní předpisy
týkající se výkonu práv v souvislosti s pracovními smlouvami (srov. bod 59 odůvodnění
směrnice).
4.8.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Autorský zákon (ani jiný vnitrostátní právní předpis) zatím neobsahuje právní úpravu
odpovídající nové unijní právní úpravě v čl. 15 směrnice o APnaJDT. Autorský zákon
nicméně obsahuje pojem „periodický tisk“ (v obdobném, nikoli zcela totožném, významu,
v jakém směrnice o APnaJDT používá pojem „tisková publikace“), a to v § 34 písm. c), v
§ 97f odst. 4 a v Příloze č. 2 bodu 2 a 3, aniž by jej definoval. Obdobně používá pojem
„periodický tisk“ občanský zákoník v části upravující Licence, tj. v části převzaté do nového
občanského zákoníku z autorského zákona, v § 2379 odst. 1 a § 2384 odst. 2. S čl. 15
směrnice o APnaJDT pak souvisí částečně také úprava zaměstnaneckého díla podle § 58
autorského zákona (srov. bod 59 odůvodnění směrnice, podle něhož by směrnicí, konkrétně
čl. 15 odst. 5, neměla být dotčena vnitrostátní úprava týkající se výkonu práv
k zaměstnaneckým dílům).

123

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování
informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti
124
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých povolených
způsobech užití osiřelých děl
125
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených
způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve
prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob 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
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Definice pojmu „periodický tisk“ je obsažena v zákoně č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, a to pro
účely tiskového zákona. Tato definice se nekryje zcela s definicí pojmu „tisková publikace“
podle směrnice o APnaJDT, např. zahrnuje pouze tištěná periodika126, vycházející minimálně
dvakrát ročně, na druhou stranu nijak nevylučuje periodika odborná a vědecká. (S ohledem na
terminologii běžně používanou v České republice jsou dále v textu používány pojmy
„periodický tisk“, „tisková publikace“, popř. „periodikum/periodika“, v případě, kdy jde
výslovně o „tiskovou publikaci dle definice v čl. 2 bod 4 směrnice, je to v textu uvedeno.)
4.8.4. Identifikace dotčených subjektů
Přehled dotčených subjektů
nositelé práv

vydavatelé periodického tisku
autoři děl zařazených do periodického tisku

uživatelé předmětů ochrany

poskytovatelé služeb informační společnosti
(zejm. agregátoři zpráv, vyhledávače, sociální sítě)

plátci odměny (podílu) autorů

vydavatelé periodického tisku

kolektivní správci práv

kolektivní správci práv autorů
kolektivní správci práv vydavatelů

ostatní (sekundárně) dotčené subjekty

stát (zejm. Ministerstvo kultury, popř. ÚOHS)
veřejnost

Subjekty primárně dotčenými novou právní úpravou jsou především nositelé práv, přičemž
první skupinu nositelů práv tvoří vydavatelé tiskových publikací (periodického tisku),
s výjimkou vydavatelů takových tiskových publikací, na něž se nová úprava výslovně
nevztahuje127. Druhou hlavní skupinu nositelů práv tvoří autoři děl, která jsou součástí
tiskových publikací (periodického tisku). Kromě toho jsou zprostředkovaně dotčenými
subjekty rovněž nositelé práv k dalším předmětům ochrany (např. ke zvukově obrazovým
záznamům), které bývají rovněž součástí (elektronických) verzí tiskových publikací
(periodického tisku).
Vydavatelé tiskových publikací (periodického tisku)
Pokud jde o počet dotčených subjektů spadajících do první skupiny (vydavatelé), lze
z dostupných informací vyvodit následující, víceméně pouze orientační informace.

126

V listopadu 2019 byl Parlamentu ČR předložen návrh novely tiskového zákona, spolu s novelami knihovního
zákona a zákona o neperiodických publikacích, obsahující mj. návrh na rozšíření působnosti tiskového zákona i
na tzv. elektronický periodický tisk (sněmovní tisk 646). K datu dokončení této Zprávy nebyl návrh ještě přijat.
127
Srov. čl. 2 bod 4 věta poslední, podle které se pro účely směrnice o APnaJDT za tiskovou (periodickou)
publikaci nepovažuje periodická publikace vydávaná pro vědecké či akademické účely (např. vědecký časopis).
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Z evidence periodického tisku vedené Ministerstvem kultury na základě tiskového zákona
č. 46/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze vyčíst pouze počet tištěných („papírových“)
periodik, která jejich vydavatelé u ministerstva v souladu s uvedenou právní úpravou
zaevidovali. V evidenci tudíž nelze dohledat údaje o tom, kolik periodik vychází jak v tištěné
(papírové) verzi, tak i ve verzi online, a vůbec nejsou evidována periodika vycházející pouze
v online verzi.
Zároveň nutno doplnit, že evidence vedená Ministerstvem kultury na základě tiskového
zákona zahrnuje pouze tiskové publikace (periodický tisk/periodika) odpovídající definici
v tiskovém zákoně, tj. vydávané minimálně dvakrát ročně. Směrnice takové omezení
v definici neobsahuje a pro účely autorskoprávní ochrany není nijak nutné. Není vyloučeno,
aby pro účely ochrany přiznané vydavatelům periodického tisku (a autorům), byly za
periodický tisk považovány i publikace vydávané s menší periodicitou, např. jen ročně nebo
i v delších intervalech (např. jednou za 2 roky apod.).128
Podle informací k listopadu 2019 bylo v evidenci vedené Ministerstvem kultury zapsáno
16 357 periodik (titulů), přičemž tento počet zahrnuje i periodika, jejichž vydávání bylo
v daném okamžiku přerušeno nebo zcela ukončeno. Skutečně vydávaných bylo 11 247
(vycházeje ale pouze z údajů, které vydavatelé sami oznámili).
V této evidenci není nijak rozlišeno, zda jde o „tradiční“ noviny a časopisy (vydávané za
účelem dosažení zisku) nebo zda jde periodika vydávaná nikoli primárně za účelem dosažení
zisku (z prodeje výtisků). Evidence je nicméně obsahově roztříděna to tzv. Třídníku
obsahového zaměření, dostupného z https://www.mkcr.cz/tridnik-obsahoveho-zamereni482.html, a je v ní možno vyhledávat jednotlivá periodika podle tam uvedeného třídění.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Třídník obsahového zaměření
Třídník obsahového zaměření pro hledání v databázi periodického tisku
Ilustrované časopisy přinášející informace a reportáže
Politické, filozofické, náboženské a kulturní publikace
Časopisy pro ženy nebo pro muže a tiskoviny rodinného typu
Rozhlasové a filmové časopisy
Tiskoviny věnované turistice, cestování, volnému času a sportu
Populárně historické a zeměpisné tiskoviny
Populárně vědecké a technické tiskoviny
Tiskoviny pro děti a mládež, obrázkové seriály a obrázkové tiskoviny
Další tiskoviny pro veřejnost (nelze jinam zařadit)
Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné)
Orgány odborů, politických stran, spolků atd.
Pojišťovací časopisy
Podnikové časopisy
Farní zpravodaje
Další periodika určená omezenému publiku (nelze jinam zařadit)

128

Zájem neprovazovat vnitrostátní úpravu nových práv dle směrnice s vnitrostátní úpravou definice tiskové
publikace (periodického tisku) vyplynul rovněž z vnitrostátních konzultací se zástupci dotčených subjektů.
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•

Obecní zpravodaje

Pro potřeby hodnocení dopadů připravované regulace lze uvedené třídění (a počty
evidovaných periodik) využít pouze částečně - jen v některých oblastech, konkrétně např.
v kategorii „Odborné časopisy (technické, vědecké a výzkumné), v níž bylo evidováno (k 1.
6. 2020) celkem 1 764 titulů (periodik) nebo v kategorii „Obecní zpravodaje“, v níž bylo
evidováno (ke 20. 6. 2020) celkem 2 863 titulů (periodik).
Ze samotného počtu evidovaných periodik, na které se bude vztahovat nová právní úprava129,
nelze automaticky odvozovat počet nositelů práv (vydavatelů), neboť někteří z nich vydávají
více periodik. Výjimkou mohou být obecní zpravodaje, kde lze předpokládat, že obce
vydávají pouze jeden obecní zpravodaj (tj. z evidence lze dovozovat, že v ČR působí
přinejmenším 2 863 vydavatelů obecních zpravodajů).
Z hlediska nově zaváděných práv vydavatelů – a rovněž z hlediska nově zaváděného práva
autora na podíl na výnosu z využití nových práv – jsou relevantní zejména počty periodik
vydávaných v online verzi. Přibližnou představu o počtech vydávaných online periodik –
a jejich průběžném nárůstu - lze získat např. z údajů Národní agentury ISSN při Národní
technické knihovně, která eviduje 236 online elektronických periodik bez tištěného
ekvivalentu z celkového počtu 759 elektronických periodik / 2474 elektronických
pokračujících zdrojů. (Nutno však dodat, že počet účastníků systému ISSN - číslo
Mezinárodního standardního číslování seriálových publikací - nevypovídá plně o počtu
elektronických periodik, protože získání ISSN, podobně jako je to v případě ISBN Mezinárodní standardní číslování knih, není v České republice povinné.)130
Ani periodika vydávaná pouze v tištěné verzi však není možné a priori z úvah vyloučit, neboť
i taková periodika lze užít příslušnými způsoby (ve smyslu čl. 15 odst. 1 směrnice), tj.
rozmnožit v digitální formě (zdigitalizovat) a následně zpřístupnit online.
Přesný celkový počet vydavatelů periodického tisku (ani jejich podíly na celkovém trhu
periodik) nelze vyvodit ani ze statistických údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ)
a Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). I v jejich případě
nejsou statistiky vedeny v třídění, které by vyhovovalo potřebám tohoto hodnocení. Sledují
buď počet titulů vydávaných novin a časopisů, který – v roce 2018 - podle statistiky NIPOS
činil 5488 titulů (z toho 1581 titulů novin a 3907 titulů časopisů), nebo sice počty
„vydavatelů“, ale zahrnující rovněž vydavatele neperiodických publikací (v praxi
označovanými jako nakladatelé). Podle statistiky ČSÚ činil v roce 2018 – počet vydavatelů
(včetně nakladatelů) 5 300, ale počet vydavatelů periodického tisku s hlavní vydavatelskou
činností činil ne více než 255, a to včetně těch, kteří vydávají periodika, na něž se nová právní
úprava vztahovat nebude (periodika vydávaná pro vědecké nebo akademické účely).
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že největší zájem o praktický výkon
nově zaváděných práv (a rovněž o konkrétní podobu regulace výkonu práv) mají vydavatelé
sdružení v Unii vydavatelů (spolek sdružující – podle informace na webové stránce spolku -

129

Tj. bez odborných časopisů.
Viz Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona, kterým se mění knihovní zákona, zákon
o neperiodických publikacích a tiskový zákon; sněmovní tisk č. 646, dostupný z
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=646
130
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až na jednu výjimku všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou
většinu rozhodujících vydavatelů časopisů).131 V absolutních číslech jde o 17 vydavatelů
periodického tisku, vydávajících dohromady více než 300 tištěných titulů (vč. prakticky
všech v ČR nejčtenějších novin a časopisů), přičemž zároveň provozují 200 webových
stránek132. Z informací poskytnutých Unií vydavatelů v rámci konzultací vyplynulo, že
z hlediska celkového obratu vydavatelů z prodeje tisku a inzerce133 a z údajů průzkumu
čistých inzertních příjmů134 odhaduje Unie vydavatelů souhrnný podíl titulů členů Unie
vydavatelů na přibl. 70 až max. 75 % obratu všech titulů z prodeje a inzerce. Z konzultací
dále vyplynulo, že o nově zaváděná práva má velký zájem také Česká tisková kancelář
(ČTK).135
K dispozici nejsou dále informace o podílech jednotlivých periodik na celkovém objemu
vyhledávání na vyhledávacích platformách. Dle informací Unie vydavatelů se jako pomocný
prostředek používají například výsledky vyhledávání na vyhledávacích platformách na zadaná
frekventovaná hesla, přičemž velice také záleží na pořadí, jak jsou výsledky zobrazovány,
protože je třeba odlišit relevantní výsledky od irelevantních nemajících již větší informační
hodnotu. Za relevantní se obecně považuje asi prvních 30 míst ve vyhledávání. S použitím
této metody odhaduje Unie vydavatelů zastoupení medií provozovaných členy Unie
vydavatelů (nebo i dalších vydavatelů) na 60 % mezi prvními 30 odkazy (po zadání určitého
klíčového slova).
Autoři děl, která jsou součástí tiskové publikace
Druhou skupinou subjektů, jimž čl. 15 směrnice přiznává nové právo, jsou autoři děl, která
jsou součástí tiskových publikací (periodického tisku), tj. především autoři literárních děl
(literárními díly novinářské povahy jako jsou např. komentáře, reportáže, fejetony nebo jiné
novinářské/žurnalistické výtvory splňující znaky autorského díla podle § 2 odst. 1 autorského
zákona136), autoři děl fotografických a děl výtvarných (např. ilustrátoři, karikaturisté, autoři
grafické úpravy apod.).
Pokud jde o počty autorů, jichž by se nová právní úprava mohla týkat, jsou k dispozici pouze
kvalifikované odhady provedené Unií vydavatelů a kolektivními správci práv (DILIA a OOAS). Pokud jde o poměr mezi autory-zaměstnanci, tj. autory zaměstnaneckých děl ve smyslu
§ 58 autorského zákona, k nimž práva v zásadě vždy vykonává zaměstnavatel (případy, kdy je
ujednáno jinak, jsou zcela výjimečné) a autory působícími tzv. na volné noze, jsou k dispozici
pouze údaje, resp. kvalifikované odhady poskytnuté Unií vydavatelů. Z nich vyplývá
následující:

Kvalifikovaný odhad počtu autorů s právem na podíl na příjmech vydavatele
131

http://www.unievydavatelu.cz/cs/home
Viz Seznam členů Unie vydavatelů a jimi vydávaných titulů a provozovaných webových stránek, dostupný z
http://www.rocenkaunievydavatelu.cz/2017/index.php?akce=prehled, naposledy navštíveno dne 10. 7. 2020
133
Unie vydavatelů vycházela z prodejů a koncových prodejních cen tisku podle ABC ČR.
134
Průzkum prrováděný pro Unii vydavatelů společností PricewaterhouseCoopers.
135
ČTK je rovněž vydavatelem tiskových publikací ve smyslu čl. 15 směrnice o APnaJDT, viz zejm. její
zpravodajský portál České noviny.cz. (viz např. Výroční zpráva ČTK za rok 2019, dostupná z
https://www.ctk.cz/o_ctk/vyrocni_zpravy/ , naposledy navštíveno dne 20. 3. 2021).
136
Srov. např. Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2019, s. 28.
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tiskové
publikace
a statistický výkaz o počtech vydavatelů v ČR (odhad doplněn šetřením mezi
členy Unie vydavatelů)
Počet všech zaměstnanců (včetně autorů - novinářů, fotografů, kameramanů a
dalších spolupracujících osob, vytvářejících díla obrazová a grafická) - 4 500.
Z toho je cca 86 % pracovních pozic autorských a 14 % tvoří neautorské pracovní
pozice.
Poměr počtu autorů a ostatních zaměstnanců se přitom liší s ohledem na velikost
daného vydavatelství. Celkový počet zaměstnanců (u velkého, středního a menšího
vydavatelství) může kolísat, přičemž nejmenší vydavatele mohou ze 100 % tvořit
pouze samotní autoři – novináři nebo reportéři, kteří plní zároveň i ostatní
administrativní činnosti.
Struktura zaměstnanců - podle jednotlivých kategorií ve vydavatelských domech
I.Píšící novináři (autoři zabývající se textem a publikovaných obsahem):
a.vlastní zaměstnanci: 40 %
b.externí spolupracovníci: 35 %
II.Fotografové, kameramani (autoři zabývající se obrazem a grafikou):
a.vlastní zaměstnanci: 5%
b.externí spolupracovníci: 6 %
III.Ostatní zaměstnanci (netvořící autorská díla)
a.zaměstnanci (management, marketing, obchod, finance, výroba,
distribuce a provoz, atd.)
14 %
Vlastní zaměstnanci (autoři ve vydavatelstvích):
Externí a spolupracující autoři s vydavateli:
Odhad počtu ostatních zaměstnanců ve vydavatelstvích:

45 %
41 %
14 %

Doplňující vysvětlení:
Zaměstnanci, kteří jsou v pozici „externí“ spolupráce mají smlouvy ve formě DPP
nebo DPČ, případně jsou to spolupracující OSVČ, ale nejedná se přímo o novináře
na volné noze, kteří by měli vztah s různými redakcemi.
Ve všech těchto případech se uplatní režim smluv o provedení práce nebo o
pracovní činnosti a je v nich výslovně sjednáno, že se na ně vztahuje režim podle §
58 AZ.
Počty novinářů působících „na volné noze“ není Unie vydavatelů schopna přesně a
kvalifikovaně odhadnout, ale bude se jednat řádově o desítky až stovky osob.
Zdroj: Vyjádření Unie vydavatelů v rámci 3. kola konzultací, srpen 2020
Z konzultací s kolektivními správci práv vyplynula přibližná čísla o počtech nositelů práv –
autorů – zastupovaných, ať už na základě smluv nebo na základě evidence, příslušnými
kolektivními správci práv (DILIA, zastupující autory literárních děl, a OOA-S zastupující
autory děl výtvarných a fotografických). Uvedená čísla nevypovídají zcela stoprocentně
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o počtech autorů, jichž se nová právní úprava bude týkat, protože ne nutně všichni jsou (již)
u kolektivních správců evidováni.
Z údajů poskytnutých kolektivním správcem DILIA vyplývá, že tento kolektivní správce
zastupuje řádově stovky autorů literárních děl, která jsou součástí vydaných periodických
publikací, přičemž neeviduje, zda jde o autory-zaměstnance nebo autory na volné noze (pouze
u některých autorů eviduje i jejich zaměstnavatele).
Z údajů poskytnutých kolektivním správcem OOA-S vyplývá, že podle jeho kvalifikovaných
odhadů137 působí v oblasti periodického tisku přibližně 250 autorů138 zastupovaných tímto
kolektivním správcem.
Kromě autorů děl literárních, výtvarných a fotografických, jejichž díla byla a jsou součástí
periodického tisku v jeho „tradiční“ (tištěné) podobě, nutno mezi nositele práv k předmětům
ochrany, které jsou součástí dnešních periodik vydávaných online, řadit mj. i nositele práv ke
zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům (srov. definici tiskové publikace v čl. 2 bod 4
směrnice). V případě těchto jiných nositelů práv směrnice nezavádí žádná nová práva, a to ani
právo na odměnu (podíl na příjmech vydavatelů plynoucích od poskytovatelů služeb
informační společnosti).
Uživatelé předmětu ochrany – poskytovatelé služeb informační společnosti
Na straně „uživatelské“ jsou přímo dotčenými subjekty uživatelé předmětů ochrany, tj.
poskytovatelé služeb informační společnosti ve smyslu čl. 15 odst. 1 směrnice o APnaJDT
a souvisejícího bodu 54 odůvodnění směrnice (zejm. agregátoři zpráv nebo služby
monitorování sdělovacích prostředků a vyhledávače). Z analýzy EEIP z prosince 2018139 a
z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že se v České republice bude nová
právní úprava týkat zejména následujících subjektů a jimi provozovaných internetových
služeb:
1. vyhledávačů, mezi nimiž dominují společnosti Google a Seznam.cz. Jiné globální
vyhledávací platformy (např. Yahoo, Bing, Baidu, DuckDuckGo aj.) mají v ČR jen
marginální zastoupení s odhadovaným podílem na českém trhu pod 5 %. Dalšími českými
vyhledávači jsou např. Atlas.cz nebo Centrum.cz (provozované společností Economia).

137

Podle sdělení kolektivního správce OOA-S kvalifikovaný odhad vychází mj. z provedeného telefonického
dotazování u vzorku skupin autorů připadajících v úvahu autorů (oblasti fotografie, karikatura, ilustrace, grafický
design), výsledky šetření byly přiměřeně extrapolovány.
138
OOA-S sdělila rovněž, že „aktuálně eviduje celkem 439 fotografů, 26 karikaturistů, 354 grafických designerů,
300 ilustrátorů. Z nich:
a) Jednoznačně dominující a nejintenzivnější je účast profesní skupiny fotografů, z našeho okruhu v médiích se
může účastnit až 170 osob.
b) Účast ilustrátorů – občasně do 30 osob.
c) Specializovaní karikaturisté – občasně 25 osob.
d) Tvůrce grafického designu / art-director vizualizace daného média či jeho dílčích součástí – 25 osob.
Případná účast dalších autorů nad uvedené počty není vyloučena, vyskytne se ale spíše příležitostně a pro dané
účely je proto nezahrnujeme mezi aktivní tvůrce.
139
Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro Ministerstvo
kultury, prosinec 2018
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2. agregátorů, mezi nimiž mají v ČR největší zastoupení společnosti Seznam.cz (se svou
domovskou stránkou), Facebook (se službou Facebook Newsfeed) a Google (se službou
Google News, jež ovšem ve srovnání se zahraničím hraje v ČR mnohem méně významnou
roli). Dalším významným tuzemským agregátorem je pak platforma PrávěDnes.cz, jejímž
provozovatelem je společnost ANNECA.
3.
sociálních sítí, jako jsou např. Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter ad.140, kde
rovněž dochází k masivnímu užívání předmětů ochrany, a to z hlediska účelu sledovanéno
směrnicí o APnaJDT ještě významnějšímu, než v případě vyhledávačů.141 Sociální sítě jsou
ve svém principu postaveny na masovém užívání obsahu tiskových publikací, který je dále
sdílen uživateli dané sítě.
Kolektivní správci práv (popř. nezávislí správci práv)
Podle zvoleného režimu výkonu práv, ať už práv vydavatelů tiskových publikací
(periodického tisku) nebo práv autorů na odměnu (na přiměřený podíl na příjmech
vydavatelů), mohou být přímo dotčenými subjekty rovněž kolektivní správci práv disponující
oprávněním k výkonu takové kolektivní správy, popř. nezávislí správci práv.
Teoreticky tak připadají v úvahu již existující kolektivní správci práv zastupující dané
kategorie nositelů práv, konkrétně DILIA, zastupující autory literárních děl, včetně děl
novinářské povahy (díla žurnalistická) a rovněž vydavatele periodického tisku (konkrétně
jejich právo na odměnu podle § 87 – v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jimi
vydaných periodických publikací pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby), a dále OOA-S, zastupující autory výtvarných
a fotografických děl. K výkonu kolektivní správy nově zaváděných práv by oba kolektivní
správci museli nejprve získat příslušné oprávnění v souladu s § 96 a násl. autorského zákona.
Není vyloučen vznik nových kolektivních správců, kteří by měli, s ohledem na tzv. zákonný
monopol stanovený v § 96a odst. 3 písm. d) autorského zákona142, oprávnění k výkonu
kolektivní správy konkrétních (nově zaváděných) práv pro konkrétně vymezenou kategorii
nebo kategorie nositelů práv. S ohledem na požadavek stanovený v § 96a odst. 3 autorského
zákona by muselo jít o právnickou osobu mající právní formu spolku a splňující další
předpoklady pro udělení oprávnění stanovené autorským zákonem.
Směrnice rovněž nijak nevylučuje možnost výkonu práv prostřednictvím tzv. nezávislých
správců práv (§ 104 a násl. autorského zákona), jejichž počet není zákonem nijak omezen
(neplatí tzv. zákonný monopol). Výkon práv tímto způsobem by byl vyloučen pouze
v teoretickém případě, že by byla zavedena povinná kolektivní správa práv.
Ostatní (sekundárně dotčené) subjekty

140

K využívání sociálních sítí v České republice viz např. údaje Českého statistického úřadu, dostupné z
https://www.czso.cz/csu/czso/5-pouzivani-mobilniho-telefonu-a-internetu-na-mobilnim-telefonu,
naposledy
navštíveno dne 20. 3. 2021.
141
Z údajů poskytnutých společností Seznam.cz a SPIR vyplývá, že např. u společnosti Seznam.cz, největšího
vydavatele tiskových publikací online v České republice, je poměr užití jeho předmětů ochrany na sociálních
sítích více jak trojnásobný oproti poměru užití jeho předmětů ochrany internetovými vyhledávači.
142
Tzv. zákonný monopol, zakotvený v § § 96a odst. 3 písm. d) autorského zákona, spočívá v tom, že k výkonu
konkrétního práva k určitému druhu předmětu ochrany, a v případě děl, k určitému druhu díla, může získat
oprávnění pouze jeden subjekt (nemůže existovat více kolektivních správců se shodným rozsahem oprávnění).
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Sekundárně dotčenými subjekty je široká veřejnost (s ohledem na cíle nové právní úpravy,
sledující mj. zajištění kvalitní žurnalistiky a přístupu občanů k informacím prostřednictvím
svobodného a pluralitního tisku přispívajícího zásadním způsobem k veřejné diskuzi
a k řádnému fungování demokratické společnosti, srov. bod 54 odůvodnění směrnice).
Dotčeným subjektem je rovněž stát, prostřednictvím svých organizačních složek, konkrétně
zejména Ministerstvo kultury (v případě svěření výkonu práv kolektivním správcům –
z důvodu vedení řízení o udělování oprávnění a výkonu dohledu nad kolektivními správci)
a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v rámci jím vykonávaného dozoru podle
zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže).
4.8.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu v autorském zákoně je nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné
unijní úpravě obsažené ve směrnici o APnaJDT. Nutno proto přinejmenším do autorského
zákona doplnit novou právní úpravu práv vydavatelů tiskových publikací (periodického
tisku), a to mezi práva související s právem autorským, včetně doby trvání ochrany těchto
práv, a nové právo autorů na odměnu, resp. na přiměřený podíl na příjmech vydavatelů
plynoucích jim z nově zavedených práv.
Nová právní úprava umožní nositelům práv uzavírat licenční smlouvy s uživateli –
poskytovateli služeb informační společnosti. Vzhledem k tomu, že zvolená varianta
implementace umožňuje využít kolektivní správu práv, konkrétně v režimu rozšířené
kolektivní správy, bude pro nositele práv přínosné, nikoli však nezbytně nutné, kolektivního
správce zřídit (za podmínek stanovených autorským zákonem). Pro uživatele znamená nová
úprava povinnost zajistit si licence k užití obsahu, a to buď přímo od jednotlivých nositelů
práv, popř. od kolektivního správce (jakmile vznikne).
Nová úprava práva autorů děl, která jsou součástí tiskové publikace, na přiměřený podíl na
příjmech vydavatelů, předpokládá, že způsob realizace tohoto nového práva bude předmětem
dohod mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, v případech, kdy jsou autoři v zaměstnaneckém
nebo obdobném poměru vůči vydavateli tiskové publikace, popř. předmětem kolektivních
smluv uzavřených v rámci kolektivního vyjednávání podle pracovně právních předpisů.
V případě autorů na volné noze bude toto právo uplatňováno buď přímo autorem vůči
vydavateli v rámci vyjednávání podmínek užití jejich děl vydavatelem, popř. kolektivním
správcem (v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy), pokud kolektivní správce pro toto
konkrétní právo vznikne (získá oprávnění k výkonu dobrovolné kolektivní správy).
Pro spotřebitele, využívající periodika v rámci zákonem stanovených výjimek z práv, nová
úprava nepřinese žádné změny.
4.8.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Směrnice o APnaJDT zavádí ochranu nových výlučných práv souvisejících s právem
autorským ve prospěch vydavatelů tiskových publikací a s tím související ochranu nového
práva autorů na odměnu (na přiměřený podíl na příjmech vydavatelů) mandatorně. Varianta
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nulová, spočívající v nezavedení nové právní úpravy do vnitrostátního práva, proto
nepřipadá v úvahu a není ani předmětem hodnocení dopadů.
S ohledem na výše uvedené lze při přípravě nové právní úpravy zvažovat v zásadě pouze:
A. varianty možného a vhodného režimu výkonu nově zaváděných práv, resp. otázku, zda
zavést některý z režimů kolektivní správy práv vydavatelů a/nebo práva autorů, a pokud ano,
tak jaký.
B. varianty možné a vhodné regulace výše odměn příslušejících vydavatelům na základě
licenčních smluv uzavíraných s uživateli a obdobně také odměn (podílu na odměnách
vydavatelů) příslušejících autorům autorských děl tvořících součást periodické publikace.
Směrnice samotná způsob výkonu práv ani způsob stanovení výše odměn výslovně
neupravuje a ponechává je tudíž na národní právní úpravě členských států. Členské státy tak
mají v této věci relativní volnost, nicméně omezenou již existujícím unijním právem
upravujícím principy fungování kolektivní správy práv v rámci EU/EHP, zejména směrnicí
2014/26/EU o kolektivní správě práv a nově také směrnicí o APnaJDT, konkrétně čl. 12
a souvisejícími body odůvodnění směrnice, upravující pravidla rozšířené kolektivní správy
práv.
Přehled zvažovaných variant režimů výkonu práv vydavatelů a autorů
Práva

režim výkonu práv

- vydavatelů

individuální
prostřednictvím
kolektivní správy práv
(KS)
prostřednictvím
nezávislého správce práv
individuální
prostřednictvím
kolektivní správy práv
(KS)
prostřednictvím
nezávislého správce práv

- autorů

povinné KS
rozšířené KS
tzv. dobrovolné KS

povinné KS
rozšířené KS
tzv. dobrovolné KS

Přehled zvažovaných variant úpravy výše odměny vydavatelů a autorů
odměny
vydavatelům
smluv

příslušející nulová varianta = neupravovat právním předpisem
z licenčních
stanovit právním předpisem - závazně

odměny (podíly) autorů

nulová varianta = neupravovat právním předpisem
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stanovit právním předpisem - závazně

A. varianty možného a vhodného režimu výkonu nově zaváděných práv
A. 1. Úprava výkonu práv vydavatelů periodického tisku
A.1.1. Individuální výkon práv vydavatele periodického tisku
V případě individuálního výkonu práv by každý jednotlivý vydavatel periodického tisku
uzavíral samostatně licenční smlouvy s jednotlivými uživateli (např. agregátory, vyhledávači
nebo sociálními sítěmi). V autorském zákoně není nutno činit žádné změny (v části upravující
kolektivní správu práv), uplatní se obecná právní úprava týkající se výkonu práv (zejm. § 12,
§ 40 autorského zákona a § 2358 a násl. občanského zákoníku).
Tato varianta zároveň nevylučuje, aby se vydavatelé, kteří o to budou mít zájem, nechali
zastupovat nezávislým správcem práv (pokud nějaký vznikne) nebo kolektivním správcem
práv v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy práv (kdy by kolektivní správce disponující
příslušným oprávněním zastupoval pouze ty nositele práv – ty vydavatele periodického tisku,
kteří jej smluvně pověří výkonem svých práv).
Z hlediska nositelů práv (vydavatelů) tato varianta přináší právní jistotu ohledně ochrany
investic vkládaných do vydávání periodik, přičemž výkon práv ponechává v zásadě na
jednotlivých nositelích práv. Z hlediska uživatelů (poskytovatelů online služeb) využívajících
obsah periodik nad rámec povoleného užití představuje tato varianta nové náklady na
pořizování potřebných licencí, čímž ale dochází k narovnání stávající nevyvážené situace.
S ohledem na to, že tato varianta nepočítá s kolektivní správou v takovém rozsahu, který by
zajišťoval koncentraci nositelů práv, přinese tato varianta zvýšené administrativní náklady na
straně uživatelů (spojené s dohledáváním nositelů práv a sjednáváním individuálních licencí) i
na straně nositelů práv, kteří si budou práva vykonávat sami.
A.1.2. Nezávislý správce práv vydavatele periodického tisku
Možnost nechat se při výkonu práv zastupovat nezávislým správcem práv připadá v úvahu
vždy, není-li pro výkon určitého práva zavedena povinná kolektivní správa práv. V případě,
že je zavedena rozšířená kolektivní správa určitého práva, musí ten nositel práv, který chce
být zastupován nezávislým správcem práv (popř. si právo vykonávat zcela samostatně),
provést tzv. opt-out (podle § 97e odst. 2 a 3 autorského zákona).
V případě této varianty není třeba v autorském zákoně činit žádné změny.
Z hlediska postavení dotčených subjektů se tato varianta v zásadě shoduje s variantou A.1.1.
Oproti kolektivní správě práv je činnost nezávislých správců práv méně regulována
autorským zákonem, mj. se na ni nevztahují pravidla pro sjednávání sazebníků kolektivních
správců.
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A.1.3. Dobrovolná kolektivní správa práv vydavatele periodického tisku
Možnost nechat se při výkonu práv zastupovat kolektivním správcem práv v režimu tzv.
dobrovolné kolektivní správy práv připadá v úvahu vždy, není-li pro výkon určitého práva
zavedena povinná kolektivní správa práv (kdy nositel práv nemá a výběr a je ze zákona
zastupován kolektivním správcem) ani tzv. rozšířená kolektivní správy práv (kdy nositel práv
má možnost se z kolektivní správy „vyloučit“ provedením opt-outu a poté si právo vykonávat
individuálně). Podmínkou je existence kolektivního správce práv disponujícího příslušným
konkrétním oprávněním k výkonu takové kolektivní správy (získaném v souladu s § 96 a násl.
autorského zákona). V případě, že je uděleno příslušné oprávnění, platí, že konkrétní
kolektivní správce zastupuje pouze ty nositele práv – ty vydavatele periodického tisku, kteří
jej smluvně pověří výkonem svých práv.
V případě této varianty není v autorském zákoně nutno činit žádné změny (v části upravující
kolektivní správu práv), ale kolektivní správce práv (ať už některý z již existujících nebo nově
vzniklý) musí k takovému výkonu kolektivní správy daného práva získat oprávnění v souladu
s § 96 a násl. autorského zákona.
Z hlediska postavení dotčených subjektů se tato varianta v zásadě shoduje s variantou A.1.1.
Přínosem kolektivní správy je alespoň částečná koncentrace nositelů práv (v jednom
kontaktním místě), a to těch nositelů práv, kteří mají zájem svá práva uplatnit, zejm. sjednávat
úplatné licenční smlouvy. Další výhodou pak jsou zákonem stanovená pravidla pro sjednávání
sazebníků kolektivních správců.
Varianty A.1.1., A.1.2. a A.1.3. existují současně, nositelé práv mají možnost si zvolit, která
z variant jim bude vyhovovat nejlépe.
A.1.4. Rozšířená kolektivní správa (pro vymezené oblasti užití)
V případě varianty výkonu práv prostřednictvím rozšířené kolektivní správy práv platí, že
kolektivní správce ze zákona spravuje (vykonává) práva všech nositelů práv, jimž na základě
autorského zákona daná práva náleží, a to jak těch nositelů práv, kteří jej pověří smluvně nebo
se přihlásí k evidenci, tak i těch, kteří tak neučinili.
Zároveň má ten nositel práv, který nechce být při výkonu daných práv zastupován
kolektivním správcem, ať už proto, že si chce práva vykonávat samostatně (individuálně)
nebo prostřednictvím nezávislého správce práv, možnost provést tzv. opt-out (podle § 97e
odst. 2 a 3 autorského zákona). Takový nositel práv pak kolektivním správcem zastupován
nebude a nebudou se na něj tudíž vztahovat účinky hromadných licenčních smluv
uzavíraných kolektivním správcem (podle § 97e a § 98 autorského zákona).
S ohledem na čl. 12 odst. 2 směrnice o APnaJDT, podle něhož má členský stát možnost
zavést rozšířenou kolektivní správu (cit.) „pouze v přesně vymezených oblastech užití,
v nichž je individuální získávání svolení od nositelů práv zpravidla náročné a obtížně
proveditelné do té míry, že se požadovaná licenční transakce stává nepravděpodobnou
z důvodu povahy užití nebo typů děl…“, lze zavedení rozšířené kolektivní správy zvažovat
nikoli obecně (pro výkon práv podle čl. 15 jako takových), ale pouze v určitých vymezených
oblastech užití, kde je obtížné získávat licence od nositelů práv.
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Z hlediska legislativně technického je v případě této varianty nutno do autorského zákona
doplnit daná práva do výčtu práv spravovaných v rámci rozšířené kolektivní správy práv v §
97e odst. 4 autorského zákona.
Rovněž v případě varianty A.1.4. není pro nositele práv vyloučena možnost využít variantu
A.1.1. (individuální výkon práv) nebo A.1.2. (výkon práv prostřednictvím nezávislého
správce práv) dle jejich volby, podmínkou je však provedení jednorázového
„administrativního“ úkonu – opt-outu podle § 97e odst. 2 a 3 autorského zákona.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že většina zúčastněných nemá
proti variantám A.1.1., A.1.2., A.1.3. a A.1.4. námitky, popř. výslovně podporují variantu
individuálního výkonu práv (A.1.1.). Zástupci vydavatelů periodického tisku (Unie
vydavatelů) variantu rozšířené kolektivní správy práv nepodporují, zároveň ale v rámci jimi
preferované varianty (povinné kolektivní správy práv) navrhují zúžení působnosti
kolektivního správce pouze na (zákonem) vymezenou oblast (způsob užití), a sice pro užití
předmětů ochrany vyhledávači a sociálními sítěmi. Důvodem pro takové omezení (vymezení)
působnosti kolektivní správy je – dle Unie vydavatelů – obtížnost individuálního výkonu
práv, na rozdíl od užití tiskových publikací agregátory, kde individuální licencování nečiní
v praxi problémy.143
Z hlediska nositelů práv (vydavatelů) tato varianta přináší právní jistotu ohledně ochrany
investic vkládaných do vydávání periodik. Zároveň představuje zjednodušení výkonu práv
pro ty nositele práv, kteří budou mít zájem úplatné licence poskytovat a pro které zastoupení
kolektivním správcem zaručí určité posílení vyjednávací pozice. Zároveň tato varianta nebrání
těm nositelům práv, kteří si budou chtít svá práva vykonávat sami (např. poskytováním
bezúplatných licencí nebo sjednáváním individuálních licenčních podmínek), provést tzv. optout a z kolektivní správy se tím vyloučit. Pro uživatele bude přínos této varianty spočívat
v získání jednoho kontaktního místa pro sjednávání licencí a pravidly pro výkon kolektivní
správy (např. pravidla pro sjednávání sazebníků, informační povinnosti).
Přínosem této varianty je rovněž to, že uplatnění nových práv vydavatelů tiskových publikací
není přímo závislé na existenci kolektivního správce. Do doby, než kolektivní správce
vznikne, popř. pokud nevznikne, nic nebude bránit nositelům práv (vydavatelům) uplatňovat
svá nová práva individuálně.
A.1.5. Povinná kolektivní správa práv vydavatele periodického tisku
V případě zavedení režimu povinné kolektivní správy určitého práva platí, že možnost volby
nositele práv je absolutně omezena. Právo je možné vykonávat pouze prostřednictvím
kolektivního správce práv a jakékoli individuální smlouvy mezi nositelem práv a uživatelem
jsou vyloučeny, stejně tak možnost nechat se zastupovat nezávislým správcem práv. K tomu,
aby právo mohlo být vykonáváno (a rovněž vymáháno, v případě porušování takového práva),
je nezbytná existence kolektivního správce práv disponujícího příslušným oprávněním
získaným v souladu s § 96 a násl. autorského zákona.
Z pohledu Ministerstva kultury, jako gestora právní úpravy v oblasti autorského práva,
nepřipadá varianta povinné kolektivní správy práv v úvahu s ohledem unijní úpravu
143

Dle vysvětlení Unie vydavatelů poskytnutého v rámci konzultací je pro vydavatele celkem snadno zjistitelné,
zda je jejich obsah agregován, kým, v jakém rozsahu a jakým způsobem.
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kolektivní správy práv obsaženou v několika směrnicích týkajících se autorského práva, ve
směrnici 2014/26/EU harmonizující úpravu kolektivní správy práv v EU, v judikatuře
Soudního dvora EU (mj. v rozhodnutí ve věci C- 301/15 Soulier a Doke) a zejména také v čl.
12 směrnice o APnaJDT. Zatímco čl. 15 nijak neharmonizuje způsob výkonu práv
vydavatelů, zejména nestanoví výslovně, že uvedená práva musí (nebo mohou) být
vykonávána pouze kolektivní správcem práv (tj. v režimu povinné kolektivní správy práv)144 a
ponechává tuto úpravu na členských státech, které jsou ovšem zároveň v možnostech volby
režimu kolektivní správy práv omezeny ostatní unijní právní úpravou. Důležitý je v tomto
ohledu zejména čl. 12 směrnice o APnaJDT, který upravuje obecně pravidla pro výkon tzv.
rozšířené kolektivní správy práv, přičemž výslovně stanoví v odst. 2, že tento režim kolektivní
správy smí být uplatňován pouze v přesně vymezených oblastech užití, v nichž je individuální
získávání svolení od nositelů práv zpravidla náročné a obtížně proveditelné do té míry, že se
požadovaná licenční transakce stává nepravděpodobnou z důvodu povahy užití nebo typů děl
nebo jiných předmětů ochrany. Zároveň v odst. 3 směrnice stanoví – jako záruku pro nositele
práv – povinnost členského státu umožnit tomu nositeli práv, který (jinými slovy) nebude mít
zájem být při výkonu práv zastupován kolektivním správcem, provést tzv. opt-out (vyloučit
svá díla nebo jiné předměty ochrany z režimu rozšířené kolektivní správy práv) a vykonávat si
svá práva individuálně.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že varianta A.1.5. je jednoznačně
preferována přinejmenším Unií vydavatelů (tj. subjektem sdružujícím, až na jednu výjimku,
všechny vydavatele celostátních a regionálních deníků a výraznou většinu rozhodujících
vydavatelů časopisů145). Dle názoru Unie vydavatelů připadají v úvahu různé sub-varianty,
pokud jde o vymezení povinně kolektivně spravovaného práva.146 Hlavní přínos v povinné
kolektivní správě vidí Unie vydavatelů v tom, že zajistí efektivní a jednotný výkon práv
a rovné podmínky pro všechny vydavatele, posílí vyjednávací pozici vydavatelů vůči
uživatelům (poskytovatelům služeb informační společnosti) a sníží riziko různých žalob
(založených na zpochybňování právní úpravy). Naopak z vyjádření ostatních skupin
dotčených subjektů vyplynul nesouhlas s touto variantou, přičemž převažoval argument
omezení smluvní svobody.
S ohledem na to, že by zavedení povinné kolektivní správy práv bylo v rozporu s právem EU,
představuje tato varianta riziko zahájení řízení pro porušení závazků ČR vyplývajících
z členství v EU.
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant výkonu práv vydavatelů
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

celkově

144

Režim povinné kolektivní správy výlučného práva je unijním právem stanoven pouze výjimečně, např. čl. 9
směrnice 93/83/EHS (výkon práva na kabelový přenos), novelizovaný čl. 5 směrnice (EU) 2019/789 (výkon
práva na přenos vysílání) .
145
Viz
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/informace_unii_vydavatelu/zakladni_informace,
naposledy navštíveno dne 31.8. 2020.
146
Unie vydavatelů v rámci konzultací navrhovala zavést povinnou kolektivní správu práv podle čl. 15
v omezeném rozsahu, a to jen ve vztahu ke specificky vymezené kategorii poskytovatelů služeb informační
společnosti (vyhledávačů). Jako další variantu navrhovala Unie vydavatelů zavést povinnou kolektivní správu
(pouhého) práva na odměnu za užití předmětů ochrany vyhledávači. Taková alternativa by byla v rozporu se
samotným čl. 15 směrnice, neboť by zužovala (snižovala) úroveň unijně harmonizované ochrany výlučných práv
(podle čl. 2 a 3 směrnice 2001/29/ES).
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A.1.1.

A.1.2.

(+)
maximálně
zaručena smluvní
volnost stran
(+)
možnost
nechat se zastoupit
v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS
(+)
zaručena
smluvní
volnost
stran
(+)
možnost
vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení
nezávislým
správcem
práv
nebo
v rámci
dobrovolné KS
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS

A.1.3.

(+)
zaručena
smluvní
volnost
stran
(+)
možnost
vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS

(-)
obtížnější
dohledávání nositelů
práv
(zejm.
v případě
vyhledávačů)

(-) náklady spojené převažují (+)
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na míře
užití
(počtu
periodik/vydavatelů
užívaných
periodik) –
nelze odhadnout

(-)
obtížnější
dohledávání nositelů
práv
(zejm.
v případě
vyhledávačů), neboť
NSP, popř. KS bude
zastupovat jen ty
nositele práv, kteří
s ním
uzavřou
smlouvu
o
zastupování

(-) náklady spojené neutrální
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na míře
užití
(počtu
periodik/vydavatelů
užívaných
periodik) –
nelze odhadnout
(-) náklady na
vytvoření NSP –
obtížné odhadovat
(lze předpokládat,
že nižší než na
kolektivní správu
práv)
(-) náklady spojené neutrální
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na míře
užití
(počtu
periodik/vydavatelů
užívaných
periodik) –
nelze odhadnout

(-)
obtížnější
dohledávání nositelů
práv
(zejm.
v případě
vyhledávačů), neboť
KS nebo NSP bude
zastupovat jen ty
nositele práv, kteří
s ním
uzavřou
smlouvu
o
zastupování
(-) náklady na
vytvoření KS –
obtížné
odhadovat147

147

Z konzultací je k dispozici pouze odhad provedený Unií vydavatelů. Náklady na založení kolektivního
správce odhaduje přibližně v rozmezí 100 – 200 tis. Kč, přičemž veškeré náklady při vzniku nového
kolektivního správce jsou připraveni uhradit členové Unie vydavatelů z vlastních zdrojů a ze zdrojů Unie
vydavatelů (bez ohledu na to, že by kolektivní správce zastupoval i nečleny Unie vydavatelů). Náklady na
zajištění výkonu kolektivní správy zatím není schopna Unie vydavatelů odhadnout, ale nepředpokládá, že by
překročily srovnatelné náklady u jiných kolektivních správců působících v ČR.
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A.1.4.

A.1.5.

(+)
smluvní
volnost
stran
zůstává v zásadě
zachována;
(+) možnost po
provedení opt-outu
vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS
(+) nejjednodušší
dohledatelnost
nositelů práv

(-) v případě, že
vznikne KS, musí
ten nositel práv,
který nechce být
zastupován, provést
tzv. opt-out;
(-)
obtížnější
dohledávání
těch
nositelů práv, kteří
by provedli opt-out

(-) náklady spojené převažují (-)
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na míře
užití
(počtu
periodik/vydavatelů
užívaných
periodik) –
nelze odhadnout
(-) náklady na
vytvoření KS –
obtížné
odhadovat148

(-)
riziko
infringementu
(negativního
posouzení souladu
úpravy
s právem
EU)

(-) náklady na převažují (-)
vytvoření KS –
obtížné
odhadovat149

(-) výkon práv zcela
závislý na existenci
KS
(-) omezení smluvní
volnosti
nositelů
práv
A. 2. Úprava výkonu práva autora (na podíl na příjmech vydavatelů tiskových
publikací)
A.2.1. Individuální výkon práva autora (na podíl na příjmech)
V případě individuálního výkonu práva by si každý jednotlivý autor sjednával podmínky
výkonu svého práva (zejm. výši odměny a splatnost) samostatně s příslušným vydavatelem
periodického tisku (jehož součástí díla autora jsou). V autorském zákoně není nutno činit
žádné změny (v části upravující kolektivní správu práv). Uplatní se obecná právní úprava
týkající se výkonu práv (zejm. § 12, § 40 autorského zákona a § 2358 a násl. občanského
zákoníku) a rovněž úprava zaměstnaneckých děl v § 58 autorského zákona.
Tato varianta zároveň nevylučuje, aby se autoři, kteří o to budou mít zájem, nechali
zastupovat nezávislým správcem práv (pokud nějaký vznikne) nebo kolektivním správcem
práv v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy práv (kdy by kolektivní správce disponující

148
149

dtto
dtto
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příslušným oprávněním zastupoval pouze ty nositele práv – autory, kteří jej smluvně pověří
výkonem svého práva).
Z hlediska nositelů práv (autorů) a subjektů povinných platit odměny (vydavatelů)
představuje tato varianta maximální smluvní volnost umožňující nastavit způsob výpočtu a
vyplácení odměn dle individuálních potřeb obou stran. Zároveň představuje tato varianta pro
autory určité riziko obtížnější vymahatelnosti práva na odměnu s ohledem na jejich zpravidla
slabší vyjednávací pozici, zejména v případě autorů v zaměstnaneckém poměru. V případě
autorů-zaměstnanců je jedním z možných řešení tohoto problému využití kolektivního
vyjednávání (podle pracovně právních předpisů).
A.2.2. Nezávislý správce práva autora (na podíl na příjmech)
Možnost nechat se při výkonu práva zastupovat nezávislým správcem práv připadá v úvahu
vždy, není-li pro výkon takového určitého práva zavedena povinná kolektivní správa práv.
V případě, že je zavedena rozšířená kolektivní správa určitého práva, musí ten nositel práv,
který chce být zastupován nezávislým správcem práv (popř. si právo vykonávat zcela
samostatně), provést tzv. opt-out (podle § 97e odst. 2 a 3 autorského zákona).
V případě této varianty není třeba v autorském zákoně činit žádné změny.
Z hlediska nositelů práv (autorů) představuje tato varianta oproti variantě A.2.1. získání
silnější vyjednávací pozice vůči vydavatelům (subjektům povinným platit podíl z výnosů
příslušející autorům). Určitou nevýhodou, a to jak pro autory, tak pro vydavatele, je nižší
úroveň regulace nezávislých správců práv, pokud jde o pravidla výkonu práv.
A.2.3. Dobrovolná kolektivní správa práva autora (na podíl na příjmech)
Možnost nechat se při výkonu práva zastupovat kolektivním správcem práv v režimu tzv.
dobrovolné kolektivní správy práv připadá v úvahu vždy, není-li pro výkon daného práva
zavedena povinná kolektivní správa práv a zároveň existuje kolektivní správce práv
disponující příslušným konkrétním oprávněním k výkonu takové kolektivní správy (získaném
v souladu s § 96 a násl. autorského zákona). V případě, že je uděleno příslušné oprávnění,
platí, že konkrétní kolektivní správce zastupuje pouze ty nositele práv – ty autory, kteří jej
smluvně pověří výkonem svých práv.
V případě této varianty není v autorském zákoně nutno činit žádné změny (v části upravující
kolektivní správu práv), ale kolektivní správce práv (ať už některý z již existujících nebo nově
vzniklý) musí k takovému výkonu kolektivní správy daného práva získat oprávnění v souladu
s § 96 a násl. autorského zákona.
Z hlediska nositelů práv (autorů) představuje tato varianta oproti variantám A.2.1. a A.2.2.
získání silnější vyjednávací pozice vůči vydavatelům (subjektům povinným platit podíl
z výnosů příslušející autorům). Zároveň přináší, oproti variantě A.2.2. výhodu pro autory i
vydavatele v podobě regulace výkonu práv kolektivním správcem, a to jak z hlediska ochrany
zájmů autorů, tak i z hlediska záruk pro vydavatele (osoby povinné platit podíl náležející
autorům).
Varianty A.2.1., A.2.2. a A.2.3 mohou existovat současně, nositelé práv budou mít možnost
si zvolit, která z variant jim bude vyhovovat nejlépe.
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A.2.4. Rozšířená kolektivní správa práva autora (na podíl na příjmech)
V případě varianty výkonu práv prostřednictvím rozšířené kolektivní správy práv platí, že
kolektivní správce ze zákona spravuje (vykonává) práva všech autorů, jimž na základě
autorského zákona daná práva náleží, a to jak těch autorů, kteří jej pověří smluvně nebo se
přihlásí k evidenci, tak i těch, kteří tak neučinili.
Zároveň má ten autor, který nechce být při výkonu daných práv zastupován kolektivním
správcem, ať už proto, že si chce práva vykonávat samostatně (individuálně) nebo
prostřednictvím nezávislého správce práv, možnost provést tzv. opt-out (podle § 97e odst. 2
a 3 autorského zákona). Takový autor pak kolektivním správcem zastupován nebude
a nebudou se na něj tudíž vztahovat účinky hromadných smluv (v tomto případě smluv
upravujících výši a způsob placení odměny – podílu autora) uzavíraných kolektivním
správcem (podle § 97e a § 98 autorského zákona).
Z hlediska legislativně technického je v případě této varianty nutno do autorského zákona
doplnit dané právo do výčtu práv spravovaných v rámci rozšířené kolektivní správy práv v
§ 97e odst. 4 autorského zákona.
Z hlediska nositelů práv (autorů) představuje tato varianta oproti variantě A.2.3. významné
(další) posílení vyjednávací pozici vůči vydavatelům (subjektům povinným platit podíl
z výnosů příslušející autorům), neboť kolektivní správce bude ze zákona zastupovat všechny
autory, s výjimkou těch, kteří provedou tzv. opt-out.
Rovněž v případě varianty A.2.4. není pro autora vyloučena možnost využít variantu A.2.1
nebo A.2.2. dle jejich volby, podmínkou je však provedení jednorázového
„administrativního“ úkonu – opt-outu podle § 97e odst. 2 a 3 autorského zákona).
A.2.5. Povinná kolektivní správa práva autora (na podíl na příjmech)
V případě zavedení režimu povinné kolektivní správy určitého práva platí, že možnost volby
autora je absolutně omezena. Právo je možné vykonávat pouze prostřednictvím kolektivního
správce práv a jakékoli individuální smlouvy mezi autorem a uživatelem jsou vyloučeny,
stejně tak možnost nechat se zastupovat nezávislým správcem práv. K tomu, aby právo mohlo
být vykonáváno (a rovněž vymáháno, v případě porušování takového práva), je nezbytná
existence kolektivního správce práv disponujícího příslušným oprávněním získaným
v souladu s § 96 a násl. autorského zákona.
Z hlediska nositelů práv (autorů) představuje tato varianta oproti předchozím variantám silnou
vyjednávací pozici autorů vůči vydavatelům (subjektům povinným platit podíl z výnosů
příslušející autorům), neboť kolektivní správce bude ze zákona zastupovat všechny autory.
Nevýhodou této varianty je, že bez existence kolektivního správce nemohou autoři své právo
uplatnit a zároveň by byla vyloučena možnost jakéhokoli individuálního výkonu práva autora.
Žádná z výše uvedených variant nemá dopady na spotřebitele.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že zatímco kolektivními správci
práv (zástupci autorů) je preferována varianta výkonu práva autora prostřednictvím kolektivní
správy práv, a to povinné kolektivní správy, ostatními subjekty, zejm. zástupci vydavatelů
periodického tisku (Unie vydavatelů) je preferován individuální výkon, popř. maximálně
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výkon práva prostřednictvím tzv. dobrovolné kolektivní správy práv, a to zejména v zájmu
nenarušení zavedených vztahů mezi vydavateli a autory, v převážné míře zaměstnanci
vytvářejícími zaměstnanecká díla (k nimž práva vykonává zaměstnavatel-vydavatel).
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant výkonu práva autora na
příjmech vydavatelů z výkonu práv
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

A.2.1.

(+)
maximálně
zaručena smluvní
volnost stran
(+)
možnost
nechat se zastoupit
v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS

(-)
obtížnější
dohledávání nositelů
práv
(zejm.
v případě autorů „na
volné noze“)

A.2.2.

(+)
zaručena
smluvní
volnost
stran
(+)
možnost
vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení
nezávislým
správcem
práv
nebo
v rámci
dobrovolné
KS
nebo
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS

(-)
obtížnější
dohledávání nositelů
práv
(zejm.
v případě autorů „na
volné noze“)

(-) náklady spojené převažují (+)
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na tom,
kolik
z nositelů
práv
nebude
dohledatelných (viz
kvalifikované
odhady
Unie
jen
vydavatelů:
méně než 20 %
autorů na volné
noze)
(-) náklady spojené neutrální
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na tom,
kolik
z nositelů
práv
nebude
dohledatelných
(zejm. těch „na
volné noze“ - viz
kvalifikované
odhady
Unie
vydavatelů:
jen
méně než 20 %
autorů na volné
noze)

A.2.3.

(+)
zaručena (-)
obtížnější
smluvní
volnost dohledávání nositelů
stran
práv
(v případě
(+)
možnost autorů „na volné

celkově

(-) náklady na
vytvoření NSP –
obtížné odhadovat
(lze předpokládat,
že nižší než na
kolektivní správu
práv)
(-) náklady spojené neutrální
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na tom,
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A.2.4.

A.2.5.

vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS
(+)
smluvní
volnost
stran
zůstává v zásadě
zachována;
(+) možnost po
provedení opt-outu
vykonávat práva
individuálně nebo
si
zvolit
zastoupení v rámci
dobrovolné
KS
nebo nezávislým
správcem práv
(+) výkon práv
není závislý na
existenci KS

noze“), neboť KS
nebo NSP bude
zastupovat jen ty
nositele práv, kteří
s ním
uzavřou
smlouvu
o
zastupování

(-) v případě, že
vznikne KS, musí
ten nositel práv,
který nechce být
zastupován, provést
tzv. opt-out;
(-)
obtížnější
dohledávání
těch
nositelů práv, kteří
by provedli opt-out
(-) s ohledem na
procentuálně vyšší
počet
autorůzaměstnanců
(viz
kvalifikované
odhady
Unie
vydavatelů: více než
80
%
autorů
zaměstnanců) by ve
většině
případů
právo
vykonával
zaměstnavatel (byl
by zároveň plátcem
a
příjemcem,
zbytečná
administrativní
zátěž)
(+) nejjednodušší (-) výkon práv zcela
dohledatelnost
závislý na existenci
nositelů
práv KS
(resp. kolektivního (-) omezení smluvní

kolik
z nositelů
práv
nebude
dohledatelných
(zejm. těch „na
volné noze“)
(-) náklady na
vytvoření KS kvalifikovaný
odhad150
(-) náklady spojené převažují (-)
s dohledáváním
nositelů práv budou
záviset na míře
užití
(počtu
periodik/vydavatelů
užívaných
periodik) –
nelze odhadnout
(-) náklady na
vytvoření KS –
kvalifikovaný
odhad151

(-) náklady na převažují (-)
vytvoření KS –
kvalifikovaný
odhad152

150

Dle kvalifikovaného odhadu kolektivního správce DILIA lze náklady na zavedení a výkon kolektivní správy
práva autorů na podíl na příjmech vydavatelů tiskových publikací odhadovat následovně:
- cca 1-1,5 milionu Kč za úpravu informačního systému, webu ad.
- personální náklady na 1-2 zaměstnance (cca 500 tisíc -1 milion Kč ročně)
- náklady na samotný výkon práva (v případě funkčního výběru odměn) v rozmezí 15-20 % z inkasovaných
odměn.
151
dtto
152
dtto
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správce práv)

volnosti
nositelů
práv (s ohledem na
podíl
převažující
autorů-zaměstnanců;
viz
kvalifikované
odhady
Unie
vydavatelů: více než
80
%
autorů
zaměstnanců)
(-) s ohledem na
procentuálně vyšší
počet
autorůzaměstnanců by ve
většině
případů
právo
vykonával
zaměstnavatel (byl
by zároveň plátcem
a
příjemcem,
zbytečná
administrativní
zátěž)

B. varianty regulace výše odměn
B. 1. Regulace odměny vydavatele periodického tisku
B.1.1. Nulová varianta = bez regulace právním předpisem
V případě nulové varianty bude výše licenční odměny nebo způsob jejího výpočtu věcí
vyjednávání mezi nositelem práv (vydavatelem) a uživatelem (poskytovatelem služeb
informační společnosti). V případě, že by byla práva vydavatele spravována kolektivním
správcem, byla výše odměny nebo způsob jejího výpočtu stanovena sazebníkem kolektivního
správce (sjednávaného postupem podle § 98f autorského zákona), podobně jako v ostatních
případech, kdy odměny vybírané kolektivním správcem nejsou stanoveny právním předpisem.
Tato varianta nejvíce odpovídá soukromoprávní povaze vztahů mezi nositeli práv (vydavateli)
a uživateli (poskytovateli online služeb), poskytuje smluvní volnost pro sjednávání licenčních
podmínek, včetně ceny licence, a umožňuje dotčeným subjektům pružně reagovat na vývoj
obchodních modelů a způsobů kalkulace sazeb licenčních odměn.
Určité riziko představuje tato varianta pro smluvně slabší strany, kterými budou zpravidla
nositelé práv, zejm. v případech, kdy na straně uživatelské bude subjekt s dominantním
postavením na trhu, popř. s téměř dominantním postavením. V případě ohrožení nebo
narušení hospodářské soutěže bude možno využít nástrojů k ochraně hospodářské soutěže.
Z hlediska nabídky obsahu dostupného prostřednictvím online služeb spotřebitelské veřejnosti
bude mít tato varianta dopady zprostředkovaně, a to v závislosti na tom, zda bude spíše
přispívat k dosažení dohod (a uzavření licenčních smluv) mezi nositeli práv a uživateli
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(poskytovateli online služeb), nebo zda bude naopak překážkou. V případě, že se nebude dařit
licenční smlouvy uzavírat, projeví se to v menší nabídce obsahu v rámci uvedených služeb.
B.1.2 Stanovení výše odměny nebo způsob výpočtu právním předpisem
V případě této varianty by výši odměny a/nebo způsob jejího výpočtu stanovil právní předpis,
a to buď přímo autorský zákon (resp. příloha k němu, jak je tomu v jiných případech, viz
např. Příloha č. 1 stanovící mj. sazby některých odměn, ovšem vždy odměn vybíraných
kolektivním správcem práv) nebo prováděcí předpis (vyhláška). Tato varianta by mohla
teoreticky připadat v úvahu bez ohledu na to, zda budou práva vydavatele vykonávána
individuálně nebo kolektivním správcem práv. (V autorském zákoně jsou zatím ve všech
případech, kdy je sazba odměny stanovena právním předpisem, příslušná práva na dané
odměny spravována kolektivním správcem).
Pokud jde o stanovení výše odměny, jeví se s ohledem na povahu věci logické uvažovat
o stanovení sazby odměny procentem z určitého základu, spíše než stanovením odměny
paušální částkou.
V analýze EEIP z roku 2018153 se uvádí, že „[d]le názorů zástupců vydavatelů by bylo
logické, aby byla výše těchto odvodů odvozena od té kategorie příjmů, jejichž realizaci do
značné míry právě obsah vytvářený vydavateli (či jejich zmocniteli) umožňuje. Tím jsou
míněny příjmy z prodeje internetové reklamy. (…) Navrhují proto, aby byla celková hodnota
prostředků odvedených technologickými společnostmi do systému kolektivní správy stanovena
jako určité procentu z příjmů realizovaných těmito společnostmi z prodeje online reklamy.
(…) navrhovali hodnoty v rozmezí 3 – 11 procent. Tyto hodnoty jsou stanoveny buď na
základě kvalifikovaných odhadů (jakožto výše prostředků nutných k pokrytí stávajících
požadavků kolektivní správy v oblasti audiovize, hudby, skladatelů, literatury a vydavatelů),
nebo na základě odhadů realizovaných na německém trhu pro potřeby žaloby tamního
kolektivního správce VG Media proti společnosti Google (tento odhad hovoří o 6-11
procentech z výnosů Google na německém trhu). V každém případě by však stanovení
konkrétní výše poplatku muselo být předmětem nezávislé odborné analýzy.“
V téže analýze EEIP je dále uveden i názor zástupce technologických společností, který
„považuje podobný způsob ‚paušální platby‘ za sice asi nejjednodušší pro implementaci,
nicméně z jejich pohledu zcela nepřijatelný, neboť vůbec nezohledňuje intenzitu, s jakou se
daná online platforma na ‚vysávání‘ zisku od vydavatelů podílí. Když už by tak ke kalkulaci
adekvátního podílu došlo, měl by výpočet dle tohoto zástupce technologické firmy sestávat
z celé řady parametrů (včetně např. průměrného času stráveného uživatelem na platformě).“
Tato varianta by znamenala významné omezení smluvní volnosti v rámci soukromoprávních
vztahů. Nalezení optimálního způsobu stanovení sazby nebo sazeb odměn nebo způsobu
jejich výpočtu by bylo velmi složité. Rizikem této varianty proto je, že by mohla vytvořit
spíše překážku uzavírání licenčních smluv, než naopak.
Z hlediska nabídky obsahu dostupného prostřednictvím online služeb spotřebitelské veřejnosti
bude mít tato varianta dopady zprostředkovaně, a to v závislosti na tom, zda bude spíše

153

Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro
Ministerstvo kultury, prosinec 2018, str. 54 a násl.
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přispívat k dosažení dohod (a uzavření licenčních smluv) mezi nositeli práv a uživateli
(poskytovateli online služeb) nebo zda bude naopak překážkou. V případě, že se nebude dařit
licenční smlouvy uzavírat, projeví se to v menší nabídce obsahu v rámci uvedených služeb.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že kromě zástupců vydavatelů
(Unie vydavatelů) všechny ostatní subjekty podpořily variantu ponechání smluvní volnosti, tj.
nestanovit výši odměny právním předpisem.
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant regulace výše odměny
vydavatelů
varianta
B.1.1.
(bez regulace)

přínosy
problémy/rizika
náklady
celkově
(+) zachována (-) složité vyjednávání (-) na vyjednávání převažují
smluvní volnost
(-)

B.1.2.
(právním
předpisem)

(+) zjednodušení
vyjednávání
(přinejmenším
pro
nositele
práv)

(-)
nedostatečná (-) náklady
pružnost
analýzy
(-) snížení úrovně
harmonizace154

na zcela
převažují
(-)

B. 2. Regulace odměny (podílu) autora
B.2.1. Nulová varianta = bez regulace právním předpisem
V případě nulové varianty bude výše odměny (podílu autora), resp. způsob jejího výpočtu
zcela věcí vyjednávání mezi nositelem práv (autorem, popř. jeho zástupcem/zástupci)
a plátcem odměny (vydavatelem periodického tisku). V tomto případě by nebyly právním
předpisem stanoveny ani podíly mezi dvěma základními tvůrčími skupinami autorů
(zjednodušeně řečeno autorů literární a „obrazové“ složky periodik), jako je tomu např.
v případě odměn z půjčování nebo odměn podle § 25 autorského zákona (srov. § 99e
autorského zákona).
Tato varianta zachovává plně smluvní volnost nositele práv (v tomto případě autora) a plátce
odměny, resp. podílu z výnosů z užití tiskové publikace (vydavatele tiskové publikace).
Riziko této varianty spočívá ve (zpravidla) slabší vyjednávací pozici autora vůči vydavateli a
s tím spojených možných obtíží při vyjednávání o odměně.
Vzhledem k tomu, že většina autorů je vůči vydavatelům tiskových publikací
v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, bude možné pro vyjednávání o výši podílu nebo
způsobu jeho stanovení využít kolektivního vyjednávání. Bude-li právo na odměnu
vykonáváno kolektivním správcem (v režimu tzv. dobrovolné kolektivní správy), bude se
vyjednávání o sazbě nebo sazbách nebo způsobu jejího určení vyjednávat podle obecné
úpravy sjednávání sazebníku kolektivního správce.
154

Přinejmenším k datu dokončení Závěrečné zprávy nebyly k dispozici informace, že by některý z jiných
členských států EU v rámci implementace čl. 15 uvažoval nebo již stanovil sazbu odměny/odměn právním
předpisem.
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Na spotřebitele a dostupnost obsahu nemá tato úprava žádný dopad.
B.2.2. Stanovení výši odměny nebo způsob výpočtu právním předpisem – závazně
V případě této varianty by výši odměny a/nebo způsob jejího výpočtu stanovil právní předpis,
a to buď přímo autorský zákon (resp. příloha k němu, jak je tomu v jiných případech, viz
např. Příloha č. 1 stanovící mj. sazby některých odměn, ovšem vždy odměn vybíraných
kolektivním správcem práv) nebo prováděcí předpis (vyhláška).
Kromě toho lze zvažovat, a zejména v případě, že by byla právním předpisem stanovena
samotná výše odměny (podílu autora) nebo způsob jejího (jeho) výpočtu, stanovení podílů
mezi dvěma základními tvůrčími skupinami autorů (zjednodušeně řečeno autorů literární
a „obrazové“ složky periodik), jako je tomu např. v případě odměn z půjčování nebo odměn
podle § 25 autorského zákona (srov. § 99e autorského zákona).
Tato varianta omezuje smluvní volnost autora a vydavatele, přičemž spíše posiluje pozici
autora. Stanovení sazby odměny nebo způsobu jejího výpočtu je typické pro ta práva, která
jsou spravována v režimu povinné kolektivní správy, která ale v tomto případě není
navrhována.
Na spotřebitele a dostupnost obsahu nemá tato úprava žádný dopad.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury vyplynulo, že zatímco kolektivní správci
práv (zástupci autorů) preferují stanovení sazby odměny právním předpisem (vyhláškou),
zástupci „plátců“ (tj. vydavatelů periodického tisku) preferují nulovou variantu (nestanovit
výši podílu autora právním předpisem), a to zejména poukazem na skutečnost, že většina
autorů působí v režimu zaměstnaneckých děl a zaměstnavatel (vydavatel-plátce odměny) je
schopen nejlépe stanovit a rozdělit podíly jednotlivým autorům podle rozsahu a míry užití
jejich autorských děl.
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant regulace výše odměny
(podílu) autora na příjmech vydavatelů
varianta
B.2.1.

B.2.2.

přínosy
(+)
zachována
smluvní volnost
(+)
zachována
flexibilita
ve
vztahu
„zaměstnavatel –
zaměstnanec“
(+)
odpadá
nutnost
vyjednávání
(přinejmenším pro
autory, zejm. na
volné noze; popř.
pro kolektivního

problémy/rizika
(-)
složitější
vymahatelnost
odměny
v případě autorů
na volné noze

náklady
celkově
(-) náklady na neutrální
vyjednávání
výše sazeb

(-) nedostatečná (-) náklady na převažují (-)
analýzy
pružnost
(-)
omezení
smluvní volnosti
ve
vztazích
zaměstnavatelzaměstnanec
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správce)

(-)
snížení
úrovně
harmonizace155

4.8.7. Hodnocení variant
S ohledem na výše uvedená porovnání jednotlivých variant řešení – právní úpravy se jako
nejvíce vhodné jeví následující varianty:
Oblast úpravy
Právní úprava režimu výkonu práv
vydavatelů periodického tisku
Právní úprava režimu výkonu práva autora
na odměnu (podíl na příjmech vydavatelů
periodického tisku)
Právní úprava sazby odměny/způsobu
výpočtu licenční odměny (z titulu práv
vydavatelů periodického tisku)
Právní úprava sazby odměny/způsobu
výpočtu odměny (podíl autora na příjmech
vydavatelů periodického tisku) titulu práv
vydavatelů periodického tisku)

Navrhované řešení
Varianta A.1.4.
= Rozšířená kolektivní správa práv vydavatelů
Varianta A.2.3.
= Dobrovolná kolektivní správa práva autora na
podíl na příjmech vydavatelů
Varianta B.1.1.
= Nulová varianta
Varianta B.1.1.
= Nulová varianta

Práva vydavatelů a nakladatelů na „náhradní odměny“ a jiné kompenzace
4.9.
(Nároky na spravedlivou odměnu)
4.9.1. Definice problému
Dosavadní unijní právní úprava výjimek a omezení práv, a to takových, u nichž umožňuje
nebo přikazuje unijní právo zavést kompenzaci nositelům práv (např. odměna příslušející
v souvislosti s pořizováním tiskových rozmnoženin pro osobní potřebu nebo odměna za
půjčování v knihovnách), vyvolávala právní nejistotu v otázce, zda tyto odměny lze přiznat,
kromě autorů, také nakladatelům (neperiodických publikací) a vydavatelům (periodického
tisku), resp. jestli nakladatelé a vydavatelé mají nárok na přiměřený podíl na uvedených
odměnách. Právní úpravy v jednotlivých členských státech nebyly jednotné a judikatura
Soudního dvora EU k vyjasnění této otázky nepřispěla. S cílem nastolit právní jistotu a
zároveň zajistit nakladatelům a vydavatelům částečnou kompenzaci za užití předmětů
ochrany, do jejichž vzniku a zpřístupnění investovali, na základě výjimek a omezení práv,
směrnice o APnaJDT výslovně konstatovala, že členské státy mohou nakladatelům a
vydavatelům přiznat, popř. ponechat v již existující právní úpravě, právo na podíl na
odměnách příslušejících autorům z titulu výjimky nebo omezení práv.

155

Přinejmenším k datu dokončení Závěrečné zprávy nebyly k dispozici informace, že by některý z jiných
členských států EU v rámci implementace čl. 15 uvažoval nebo již stanovil sazbu odměny/odměn právním
předpisem.
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4.9.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT v čl. 16 výslovně stanoví možnost čl. států přijmout (nebo si ponechat
již existující) vnitrostátní právní úpravu přiznávající nakladatelům neperiodických publikací
a vydavatelům periodik právo na podíl na odměnách příslušejících autorům jako
kompenzace za užití jejich autorských děl na základě výjimek a omezení práv.
V souvisejícím bodu 60 odůvodnění jsou jako příklady takových odměn uvedeny odměny
příslušející autorům v souvislosti s výjimkou nebo omezením práva na rozmnožování (pro
kopírování pro osobní potřebu a reprografii - v terminologii českého AZ jde o odměny
v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu, a to na
podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu, a dále v souvislosti
s rozmnožováním na papír nebo podobný podklad) a odměny příslušející autorům
v souvislosti s veřejným půjčováním (v terminologii českého AZ jde o odměny příslušející
autorům podle knihovní licence).
Unijní úprava práva na odměnu v souvislosti s výjimkou nebo omezením práva na
rozmnožování (pro kopírování pro osobní potřebu a reprografii je obsažena ve směrnici
2001/29/ES, konkrétně v čl. 5 odst. 2 písm. a) a b).
Unijní úprava práva na odměnu v souvislosti s veřejným půjčováním je obsažena ve směrnici
2006/115/ES, konkrétně v čl. 6, podle něhož členský stát může stanovit výjimku z výlučného
práva na půjčování originálů nebo rozmnoženin autorských děl a dalších předmětů ochrany za
podmínky, že alespoň autoři obdrží odměnu za půjčování. K odměně jako takové směrnice
pouze stručně uvádí, že ji členský stát může stanovit s ohledem na své kulturně politické cíle.
Jde o další z opatření směřujících k dosažení řádně fungujícího trhu v oblasti autorského
práva, přičemž v případě čl. 16 jde zejména o dosažení právní jistoty nositelů práv ve všech
členských státech EU/EHP, resp. také členských států jako takových (potvrzení možnosti
takovou právní úpravu zavést, popř. ji zachovat).
4.9.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Autorský zákon v § 87 přiznává nakladatelům (rozumí se, shodně se směrnicí APnaJDT,
nakladatelům a vydavatelům156) pouze právo na odměnu v souvislosti se zhotovením
rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu (fyzické osoby) a v případě tiskových
rozmnoženin rovněž pro vlastní vnitřní potřebu (právnické osoby nebo podnikající fyzické
osoby) podle § 30 a 30a a § 25 AZ. Jde o jedno z práv souvisejících s právem autorským.
Podle § 87 AZ přísluší právo na odměnu nakladatelům pouze v případě jimi vydaných
autorských děl, tj. v případech, kdy vydali autorské dílo/díla na základě licenční smlouvy
nakladatelské uzavřené s autorem, popř. jiným nositelem práv (např. dědicem nebo Státním
fondem kultury, v případě práv připadlých jako odúmrť státu). Je proto již podle platné
úpravy splněna podmínka, že nakladatel má právo na odměnu jen v případě, že došlo
k poskytnutí licence autorem nakladateli. Jde o právo povinně kolektivně spravované /srov.
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Autorský zákon tradičně používá pouze pojem nakladatel, přičemž se jím rozumí jak subjekt vydávající
neperiodické publikace ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, v platném znění (který
ale rovněž používá pojem „vydavatel“), tak subjekt vydávající periodický tisk, tj. vydavatel periodického tisku
ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, v platném znění.
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§ 97d odst. 1 písm. a) bod 3 a 4/. To, že jde o podíl (nakladatele) na odměně, lze dovodit
z § 99e odst. 2 autorského zákona, podle něhož se uvedené odměny dělí mezi autory
a nakladatele v zákonem stanoveném poměru (45 % autorům děl literárních, 15 % autorům
děl výtvarných umění a 40 % nakladatelům). Jde o právo povinně kolektivně spravované
/srov. § 97d odst. 1 písm. a) bod 3 a 4/.
Autorský zákon jiné právo na odměnu (kompenzaci z titulu výjimky nebo omezení práv
chráněných autorským zákonem), tj. např. na základě knihovní licence podle § 37, zatím
nepřiznává (Česká republika zatím nevyužila možnosti dané směrnicí 2006/115/ES
a nepřiznala právo na odměnu v souvislosti s veřejným půjčováním jiným nositelům práv
(nakladatelům a vydavatelům).
Z hlediska nyní implementované směrnice nejsou změny platné právní úpravy nezbytné.
Nicméně, nízká výše odměny pro autory, která nebyla od svého zavedení v roce 2006 nikdy
valorizována, je dlouhodobě kritizována zejména zástupci autorů (DILIA, KVAS157).
Skutečností je, že porovná-li se např. vývoj průměrné mzdy v období od roku 2006 do roku
2019, který činil nárůst o 68 %, pak by výše odměny v roce 2019, pokud by kopírovala vývoj
průměrné mzdy, činila 0,84 Kč. Jestliže za rok 2019 odvedla Národní knihovna ČR
kolektivním správcům práv – na základě počtu absenčních výpůjček podléhajících
zpoplatnění – v roce částku 19 984 689 Kč (včetně DPH), pak v případě nárůstu o 68 % by
částka činila celkem 33 574 278 Kč (včetně DPH). Stejně tak je dlouhodobě kritizována
zástupci nakladatelů neexistence kompenzací nakladatelům za újmu vznikající jim
v souvislosti s (bezúplatným) půjčováním jimi vydaných publikací v knihovnách.158
V rámci konzultací k tomu Svaz knihkupců a nakladatelů uvedl následující:
Data k objemu a dopadům výpůjček v knihovnách
Předně je třeba uvést, že v procesu vydávání literárních děl zastávají nezastupitelnou roli
nakladatelé. Vydání tištěné knihy představuje investici s vysokými vstupními náklady průměrné náklady na výrobu knihy včetně započítání podílu distribučního řetězce činí zhruba
93 % ceny knihy. Současně je nezbytné zdůraznit zvláštní povahu literárních děl, která jsou
současně prostředkem pro naplňování kulturních potřeb a obchodním artiklem.
Základním rysem literárního díla je skutečnost, že v řadě případů je jeho funkce naplněna
jedním přečtením, a to jak v oboru beletrie, tak i v rámci studijních materiálů (učebnic
apod.). Na rozdíl od výpůjčky jiné věci proto výpůjčka knihy představuje v zásadě
rovnocennou alternativu k její koupi. Dle veřejně dostupných údajů současně platí, že
počet knihoven v České republice je v přepočtu na počet obyvatel nejvyšší na světě a zároveň
ve srovnání s Nizozemskem, Rakouskem, Belgií, Polskem, Francií, Německem a
Slovenskem je v České republice dosahován nejvyšší počet výpůjček za rok na jednoho
obyvatele. Vzhledem k nákladům, které musí být na vydání knihy vynaloženy, se uvedená
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KVAS (Koordinační výbor autorských spolků) je neformálním společenstvím, jehož zakládajícími členy jsou
Asociace spisovatelů, Asociace hudebních umělců a vědců (AHUV), Asociace režisérů a scénáristů (ARAS),
Obec překladatelů, Ochranný svaz autorů (OSA), DILIA, Filmový a televizní svaz (FITES), Svaz autorů a
interpretů (SAI), PEN klub (PEN), Obec spisovatelů a Asociace českých kameramanů.
158
Zavedení práva na odměnu umožnila již směrnice 2006/115/ES, resp. směrnice 92/100/EHS. Čl. 16 směrnice
o APnaJDT možnost zavedení takového práva potvrdil.
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skutečnost projevuje v delší návratnosti investice, která zejména u komerčně méně
atraktivních malonákladových knih (počet výtisků mezi 200 - 1800) může hraničit s
ekonomickou rentabilitou.
Současně je třeba zohlednit povinnost nakladatelů u každé vydané publikace bezplatně
odevzdat příslušný počet povinných výtisků stanoveným knihovnám, která je unikátní pouze
pro nakladatelské odvětví. V kontextu všech shora uvedených skutečností a dlouhodobě
vzrůstajícího fenoménu protiprávního užití literárních děl a jejich sdílení online je zřejmý
stupňující se ekonomický tlak na nakladatele, který může vést ke snižování literární
rozmanitosti a obtížně vyčíslitelným ztrátám v oblasti kulturního dědictví ke škodě čtenářů a
spotřebitelské veřejnosti (menší množství vydávaných titulů znamená rovněž menší možnosti
pro rozšiřování nabídky knihoven). Zajištění všeobecné dostupnosti literárních děl včetně děl
malonákladových v knihovnách přitom nepochybně představuje významný přínos pro šíření
kultury a vzdělanosti. Podle dostupných makroekonomických dat se podíl tržeb knižního trhu
na HDP České republiky průběžně významně snižuje (mezi lety 2011 a 2016 byl
zaznamenán pokles o cca 11 %). Klesající nebo stagnující tendenci lze zaznamenat též u
celkového počtu titulů vydaných v kalendářním roce (cca 16.750 titulů vydaných v roce
2016, cca 16.100 titulů vydaných v roce 2018) Jedním z fenoménů podílejících se na
uvedeném trendu je i rozšířenost výpůjček knih. Nelze současně opomenout, že výpadek
příjmů v důsledku výpůjček knihy namísto její koupě se významně dotýká rovněž autorů.
Je však třeba opětovně zdůraznit, že nakladatelé jsou si vědomi nezastupitelné kulturní
funkce sítě knihoven v České republice, na níž se spolupodílejí prostřednictvím své činnosti
a vlastních investic v podobě vydávaných knih. Role nakladatele je zákonem aprobována
například v Nizozemsku, Belgii, Německu, Rakousku, Polsku, Francii, Lucembursku a Itálii,
jejichž právní řády přiznávají nakladatelům podíl na náhradních odměnách za výpůjčky.
…
Při zohlednění objemu ročního nákupu knih ze strany knihoven platí, že výše roční ztráty
způsobené nakladatelům v důsledku bezplatných výpůjček knih a s nimi souvisejícího
propadu příjmů v důsledku nahrazení koupě knihy ze strany čtenářů výpůjčkami, činí částku
v rozmezí cca 781.000.000,- - 1 mld. Kč (pro vyloučení pochybností opětovně uvádíme, že
se jedná o údaje za jeden (!) kalendářní rok). Zahrnutí nakladatelů mezi příjemce náhradní
odměny za výpůjčky v knihovnách pak samozřejmě nemůže kompenzovat ztráty nakladatelů
v uvedené výši, může však přispět alespoň k jejich symbolickému zmírnění.
K bližšímu stanovení výše roční ztráty byly na základě údajů za rok 2016 provedeny
následující výpočty odůvodněné v citované studii:
Výpočet A – konzervativní odhad
Výpočet A vychází z jednoduchého předpokladu, že by každý spotřebitel – čtenář
registrovaný v knihovnách v ČR – v případě neexistence bezplatných veřejných výpůjček
nakoupil o dvě jednotky spotřebovaného statku více. Dvě jednotky představují dvě knihy v
průměrné ceně na trhu v ČR v roce 2016. Pokud tedy dosadíme počet registrovaných čtenářů
v ČR v roce 2016 a průměrnou cenu knihy, dostaneme rovnici níže.
1 372 000 ∗ 2 ∗ 261 = 716 184 000,- č
Návštěvníci knihoven jsou i podle statistik vášniví čtenáři s výpůjčkou více než 40 knih
ročně. Lze se proto domnívat, že předpokládaný nákup dvou knih namísto výpůjčky 40 knih
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je velmi konzervativním odhadem i vzhledem k rozpočtovým omezením a preferencím
těchto spotřebitelů. Dle ČSÚ a spotřebního koše pro rok 2016 utratí průměrný spotřebitel v
ČR za knihy 3,024 promile svého ročního příjmu. Při průměrném čistém ročním příjmu 286
308 Kč z přelomu let 2016 a 2017 to odpovídá částce 865,9 Kč. Jinak vyjádřeno, průměrný
spotřebitel v ČR si v roce 2016 koupil 3,318 knihy.
Výpočet B – ekvivalent útraty za knihovny
Výpočet B vychází z následujícího předpokladu: Každý spotřebitel – čtenář registrovaný v
knihovnách v ČR – utratí zhruba prostředky, které dle spotřebního koše utrácí za knihovnu,
za čtení, které by v případě neexistence bezplatné veřejné výpůjčky znamenalo nákup knih.
Průměrný návštěvník knihovny dle ČSÚ a spotřebního koše pro rok 2016 utratil za služby
knihoven 1,079 promile svého příjmu. Dle dostupných statistik lze konzervativně odhadnout,
že průměrný čtenář knihovny by vzhledem k výši této položky v rámci svých celkových
výdajů utratil dvojnásobek tohoto podílu (odkazujeme na statistický údaj ohledně průměrné
záliby ve čtení více než 40 knih ročně). Pokud dosadíme počet čtenářů registrovaných ve
veřejných knihovnách a průměrný roční čistý příjem, lze sestavit níže uvedenou rovnici.
1 372 000 ∗ 286 308 ∗ 2 ∗ 0,001079 = 847 693 855,- č
Výpočet C – korelace mezi HDP, výpůjčkami a knižním trhem
Podoba dostupných dat ke knižnímu trhu v ČR neumožňuje regresní analýzu. Jedna z
nejrozšířenějších statistických a ekonometrických technik vyžaduje mít k dispozici data o
celkovém počtu pozorování, který by byl o řád, ale nejlépe o dva řády vyšší než v
současnosti dostupná data. Nicméně data umožňují výpočet jednoduchého korelačního
koeficientu. Pokud spočítáme korelační koeficient mezi objemem knižního trhu v ČR a
počtem výpůjček za rok, dostaneme hodnotu -0,19. Pokud však spočítáme korelační
koeficient pro počet výpůjček a HDP na osobu, obdržíme hodnotu -0,97. Počet výpůjček, a
tím nepřímo i objem knižního trhu, je tedy dle dat mnohem více ovlivněn rostoucí životní
úrovní a kupní silou obyvatel než dostupností veřejných bezplatných výpůjček knih v
knihovnách.

Na základě poměru těchto korelačních koeficientů pak lze provést následující úvahu: trh s
knihami je daleko více ovlivněn rostoucí životní úrovní obyvatel než dostupností veřejných
bezplatných výpůjček. Na základě dat pak lze dojít k úvaze a velmi konzervativně stanovit,
že rostoucí HDP a příjmy ovlivňují trh s knihami z cca 90 %, existence knihoven a
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bezplatných výpůjček pak ze zbývajících 10 %. Pokud tedy vymezíme 10 % celkového
objemu knižního trhu roku 2016 jako část, o kterou by se trh zvýšil v případě neexistence
bezplatných výpůjček ve veřejných knihovnách, dostaneme rovnici:
7 800 000 000 ∗ 0,10 = 780 000 000,- č
Celková velikost knižního trhu v roce 2016, při neexistenci bezplatných výpůjček ve
veřejných knihovnách a při dodržení výše uvedených předpokladů, by pak byla 8 581 292
000,- Kč (v koncových cenách pro spotřebitele včetně DPH ve výši 10 %).
Vypočtením průměru ze shora zjištěných konzervativních odhadů lze dospět k závěru, že
výše každoroční ztráty způsobené nakladatelům v důsledku bezplatných výpůjček ve
veřejných knihovnách činí po zaokrouhlení částku 781 000 000,- Kč s možností odchylky v
rozsahu 10 %.
Zdroj: Vyjádření SČKN v rámci konzultací, leden 2020 a Studie vlivu bezplatných výpůjček knih v knihovnách
na ekonomiku nakladatelů v České republice, zpracovaná pro SČKN společností BDO Advisory s. r. o. v roce
2018

Pro ilustraci lze rovněž uvést příklady částek vynakládaných na kompenzaci autorů a
nakladatelů v některých jiných státech:
Stát
Rakousko
Polsko

Kč/výpůjčku
0,73 Kč
0,19 Kč

Poměr autoři/vydavatelé
70:30
75:25

Rozdělovaná částka
15 milionů Kč
23 milionů Kč
(r.2017)
0,76 Kč
70:30
48 858 000 Kč
Belgie
(r. 2013)
1,16 Kč
50:50
346 595 000 Kč
Francie
(r. 2017)
0,65 Kč
70:30 (u vědec. knihoven: 50:50) 258 milionů Kč
Německo
(r. 2017)
0,46 Kč
--8 100 000 milionů Kč
Slovensko
(odměny přísluší jen autorům)
(r. 2016)
Zdroj: Studie BDO a vyjádření SČKN v rámci konzultací (leden 2020)
Více k situaci v dané oblasti viz např. Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se
převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP pro Ministerstvo kultury, prosinec 2018 (str. 61 a
násl.) a dále např. ve Zprávách o českém knižním trhu vydávaných Svazem knihkupců a
nakladatelů.159
4.9.4. Identifikace dotčených subjektů
Přehled dotčených subjektů
nositelé
práv nakladatelé (neperiodických publikací)
(potenciální)
vydavatelé (periodického tisku)

159

Dostupné z https://www.sckn.cz/zpravy-o-ceskem-kniznim-trhu/,, naposledy navštíveno dne 5.9. 2020.
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plátci odměn

rozmnožování záznamů výrobci a dovozci nenahraných nosičů,
pro osobní potřebu
přístrojů k pořizování rozmnoženin
záznamů a tiskových rozmnoženin
provozování
provozovatelé kopírovacích služeb
kopírovacích /tiskových
služeb
půjčování v knihovnách
stát (za knihovny)160
Národní knihovna ČR odvod platby (z rozpočtu MK) + informační povinnost (+ informační
(+ vybrané knihovny) povinnost vybraných knihoven)
kolektivní
správci kolektivní správci práv autorů:
práv
(DILIA – autoři literárních děl; OOA-S – autoři výtvarných děl)
(potenciálně: kolektivní správce práv nakladatelů a vydavatelů)
ostatní (sekundárně) stát (zejm. Ministerstvo kultury, popř. ÚOHS)
dotčené subjekty
veřejnost
Subjekty dotčenými čl. 16 jsou primárně nositelé práv, respektive potenciální nositelé práv –
nakladatelé a vydavatelé, jakožto příjemci odměn.
Dále jsou přímo dotčenými subjekty plátci odměn, a to v závislosti na právní úpravě
konkrétní odměny (v případě tzv. náhradních odměn za rozmnožování pro osobní potřebu jde
o dovozce a příjemce nenahraných nosičů a přístrojů a o poskytovatele kopírovacích služeb,
v případě odměn za půjčování v knihovnách jde o stát).
V případě práva na odměnu za půjčování v knihovnách jsou částečně dotčenými subjekty
rovněž knihovny – z titulu informační povinnosti (podle § 37 odst. 5 AZ), konkrétně ty
knihovny, po nichž lze (zejm. s ohledem na jejich technické vybavení) požadovat poskytování
informací o počtu uskutečněných absenčních výpůjček, nezbytných pro rozúčtování odměn
kolektivním správcem práv. Informace od jednotlivých knihoven shromažďuje Národní
knihovna ČR, která je následně předává kolektivnímu správci práv.161
Sekundárně dotčeným subjektem je i široká veřejnost. Prostřednictvím tzv. náhradních odměn
a dalších podobných kompenzací upravených autorským zákonem jsou alespoň částečně
kompenzovány újmy vznikající nositelům práv v souvislosti s tím, jak jsou jejich výlučná
práva omezena ve prospěch veřejnosti – umožnění pořizování rozmnoženin chráněných
předmětů ochrany a zajištění přístupu k informacím, ke kulturním statkům apod.
prostřednictvím služeb veřejných knihoven. Prostřednictvím uvedených kompenzací dochází
alespoň částečně k podpoře nové tvorby, vydávání nových publikací a podpoře české kultury
obecně. Na druhou stranu se některé z typů náhradních odměn (např. z nenahraných nosičů a
přístrojů) promítají do cen výrobků placených konečnými spotřebiteli (kteří využívají nebo
mohou využívat dané výjimky a omezení autorských práv), odměna za půjčování
v knihovnách je hrazena ze státního rozpočtu (z daní).

160

Odměna za půjčování v knihovnách se platí z rozpočtu Ministerstva kultury, jde o položku 5331, § 3314.
Pro tento účel shromažďuje Národní knihovna ČR ze vzorku 32 knihoven různých velikostí údaje
o výpůjčkách v podobě ISBN. (Zdroj: RICHTER, Vít. Co se půjčovalo ve veřejných knihovnách v roce
2017. Bulletin SKIP [online]. 2018, roč. 27, č. 3 [cit. 2020-09-03]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/455 , naposledy navštíveno dne 3. 9. 2020.)
161
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4.9.5. Popis cílového stavu
Cílem navrhované právní úpravy je, s využitím možnosti dané čl. 16 směrnice o APnaJDT (a
rovněž čl. 6 směrnice 2006/115/ES), na základě konzultací vedených Ministerstvem kultury
v rámci přípravy implementace směrnice o APnaJDT a rovněž konzultací vedených
v minulosti v rámci příprav předchozích novel autorského zákona, zavedení nového práva
nakladatele a vydavatele na odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaného díla a současně
s tím valorizace sazby odměny příslušející z téhož titulu autorům.
Česká republika by se tak připojila k těm státům, jako je např. Belgie, Francie, Německo,
Nizozemí, Polsko (ze zemí mimo EU např. Austrálie)162, které prostřednictvím odměn
přiznávaných nakladatelům z titulu práva na odměnu v souvislosti s půjčováním jimi
vydaných děl ve veřejně přístupných knihovnách naplňují své kulturně politické cíle.
Viz např. dokument Státní kulturní politika na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025),
schválená usnesením vlády ze dne 15. 4. 2015 č. 266, resp. Plán implementace Státní kulturní
politiky na léta 2015 – 2020163, schválený usnesením vlády ze dne 3. 2. 2016 č. 81, v němž je
k prioritě č. 4 (Využití kulturního dědictví a kulturních činností, služeb a statků pro rozvoj
hospodářství a zvyšování konkurenceschopnosti, podpora mobility) a k tomu souvisícímu
záměru (bod 4.1 Podporovat kulturní a kreativní odvětví) uvedeno navrhnout meziresortní
nástroje podpory konkurenceschopnosti kulturních a kreativních odvětví.164
Dále např. dokument Strategický rámec Česká republika 2030, schválený usnesením vlády ze
dne 19. 4. 2017 č. 292165, v němž je mj. uvedeno v bodu 1. (Lidé a společnost) v části 1. 6.
Kultura: „Kulturní a kreativní odvětví jsou zdrojem technologických i netechnologických
inovací a svou přidanou hodnotou přispívají k rozvoji ostatních hospodářských odvětví.
Zpřístupňování kulturních a uměleckých hodnot musí mít ve veřejné oblasti přednost před
generováním finančních prostředků. Vzhledem k historickému vývoji je velká část kulturních
institucí České republiky státním a veřejným majetkem. Žádoucím cílem je ve veřejné sféře
poskytování a aktivní zprostředkování kulturních hodnot (v přiměřené míře) bezplatně.“.
Vhodné je v této souvislosti zmínit rovněž strategický dokument z roku 2015 – Koncepci
podpory umění v České republice na léta 2015-2020166, schválenou usnesením vlády ze dne 7.

162

Srov.
např.
informace
z internetových
stránek
WIPO
(dostupné
z
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/03/article_0007.html , naposledy navštíveno dne 2. 9. 2020) nebo
163
https://www.mkcr.cz/statni-kulturni-politika-69.html
164
V Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (str. 55) je mj. popsán význam a přínosy
kulturních a kreativních odvětví pro společnost i konkrétní jedince: „Kulturní a kreativní odvětví (KKO) zahrnují
činnosti, jejichž základem je lidská kreativita, dovednosti a talent. KKO jsou založeny na kulturních hodnotách,
uměleckých a kreativních projevech. Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa zejména využitím
duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti (služby, díla, výkony a produkty) veřejné, neziskové a tržní bez ohledu
na druh a způsob financování subjektu, který je provádí. Výstupy činností KKO přispívají svou přidanou
hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací
(kreativní a digitální ekonomika). KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní
jedince.“
165
https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/Strategicky_ramec_Ceska_republika_2030-compressed_1_.pdf
166
https://www.mkcr.cz/koncepce-podpory-umeni-v-ceske-republice-na-leta-2015-az-2020-1279.html
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12. 2015 č. 1009, zmiňující ve SWOT Analýze současného stavu mezi slabými stránkami mj.
„nedostatečnou podporu současné domácí tvorby“167.
Dalším cílem zvažované právní úpravy bylo – rovněž v rámci naplňování výše uvedených
strategických a koncepčních cílů - valorizovat sazbu odměny za půjčování v knihovnách
náležející podle platné právní úpravy autorům (od roku 2006 ve výši 0,50 Kč za výpůjčku).
Na základě nové právní úpravy se budou moci vydavatelé a nakladatelé přihlásit u příslušného
kolektivního správce a následně získávat odměny v závislosti na rozsahu užití jimi vydaných
autorských děl (tj. podle počtu absenčních výpůjček). Pro kolektivního správce znamená nová
úprava nutnost zažádat o rozšíření oprávnění k výkonu kolektivní správy a zajištění
předpokladů pro řádný výkon nově zavedeného práva. Na straně plátců odměn (v praxi je
plátcem za všechny knihovny evidované podle knihovního zákona Národní knihovna ČR)
přinese nová právní úprava nutnost vést evidenci absenčních výpůjček nejen podle autorů, ale
nově rovněž podle nakladatelů a vydavatelů, a příslušné informace poskytovat kolektivnímu
správci tak, aby ten byl schopen rozúčtovávat odměny jednotlivým nositelům práv s nejvyšší
možnou mírou přesnosti.
4.9.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
S ohledem na výše uvedené bylo možné při přípravě nové právní úpravy zvažovat následující
varianty:
A. 1. Varianta nulová – bez jakékoli změny platné právní úpravy
Nulová varianta by znamenala nulové dopady na státní rozpočet, ale také nulové přínosy,
nelze vyloučit i negativní dopady, na uměleckou a vědeckou tvorbu s ohledem na stále se
snižující podporu umělecké, odborné a vědecké tvorby a s nimi souvisejícího nakladatelského
průmyslu, a to jednak v důsledku dlouhodobě neprovedené valorizace sazby odměny
příslušející autorům za půjčování jejich autorských děl v knihovnách, jednak v důsledku
neexistence kompenzace nakladatelům.
Tato varianta by neměla žádné dopady na státní rozpočet a nepředstavuje ani žádné nové
administrativní nároky na knihovny a kolektivní správce. Negativní dopady nezavedení
kompenzace pro nakladatele a vydavatele by se mohly projevit v dlouhodobé perspektivě
snížením produkce apod.
Na chování spotřebitelů (uživatelů knihoven) tato úprava nemá přímo vliv, ale případné
negativní dopady by se mohly projevit v omezení nabídky vydávaného obsahu.
A. 2. Varianta minimalistická – zavedení práva nakladatelů (a vydavatelů periodik) na
odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaných děl (včetně stanovení sazby odměny, ale
bez dalších zásahů do platné právní úpravy, tj. ani valorizace, ale ani faktické snížení výše
odměny pro autory)

167

Dále se k tomuto bodu uvádí: „Pro rozvoj originální a inovativní tvorby je zásadní podporovat současnou
domácí tvorbu. Snižující se výdaje veřejných rozpočtů mají největší dopad právě na podporu tvorby, čímž se
snižuje její přínos ke společenskému rozvoji a její vliv na konkurenceschopnost a dopad na kvalitu a kreativitu
návazných podnikatelských aktivit, a tím na ekonomický přínos kultury.“
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V rámci této varianty by bylo do AZ doplněno nové právo související s právem autorským –
právo nakladatele (a vydavatele periodik) na odměnu v souvislosti s půjčováním jím
vydaného díla, spolu se sazbou odměny, a to ve stejné výši, v jaké je stanovena sazba odměny
pro autory (tj. 0,50 Kč za výpůjčku). Poměr mezi odměnou pro autory a pro nakladatele by
tak činil 50:50, jak je to obvyklé i v jiných státech s obdobnou právní úpravou (viz tabulka
výše).
Vzhledem k tomu, že sazba odměny pro autory nebyla od svého zavedení v roce 2006 nikdy
valorizována, nepřipadá v úvahu odměnu autorů jakkoli snížit (a to ani fakticky, např.
„ukrojením“ části odměny ve prospěch nových nositelů práv – nakladatelů a vydavatelů).
Minimalistická varianta by znamenala nárok na státní rozpočet, odhadovaný na základě údajů
o vývoji počtu absenčních výpůjček v uplynulých letech (viz tabulka níže) na necelých cca 40
milionů Kč (včetně DPH).
Platby Národní knihovny ČR za půjčování v letech 2016 až 2020 (za léta 2015 až 2019)
částka v Kč za
platba
v
roce platba DILII včetně platba OOA-S včetně výpůjčky
celkem
(za rok předchozí)
DPH
DPH
včetně DPH
2016 (za 2015)
17 780 108,90
5 926 702,97
23 706 811,87
2017 (za 2016)
16 906 903,33
5 635 634,45
22 542 537,78
2018 (za 2017)
16 039 114,62
5 346 371,54
21 385 486,16
2019 (za 2018)
15 325 131,73
5 108 377,24
20 433 508,97
2020 (za 2019)
14 988 516,84
4 996 172,28
19 984 689,12
Zdroj: Informace Národní knihovny ČR v rámci konzultací, srpen 2020
Pro srovnání: v době přijímání novely AZ č. 216/2006 Sb., která právo na odměnu pro autory
zavedla, byl odhadován nárok na státní rozpočet – na základě tehdy odhadovaného počtu
absenčních výpůjček podléhajících zpoplatnění - ve výši 25 milionů Kč. Od roku 2006 ale
počet absenčních výpůjček setrvale klesá, viz tabulka níže.
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2017
Počet
44
43,5
41,5
39,9
39,2
34,6
výpůjček
(v tisících)
Zdroj: Bulletin SKIP a Národní knihovna ČR v rámci konzultací, srpen 2020

2019
33

Byť navrhovaná úprava představuje nárůst nároku na státní rozpočet o 100 %, nutno vzít
v potaz, že lze očekávat ve skutečnosti nárok nižší, s ohledem na zmíněný setrvalý pokles
počtu absenčních výpůjček.
Nutno zdůraznit, že stejně jako je tomu podle platné právní úpravy neznamená uvedený nárok
na státní rozpočet žádné zatížení (ekonomické nebo administrativní) jednotlivých knihoven,
resp. jejich zřizovatelů (!). Platba odměny je ze zákona zajištěna ze státního rozpočtu,
konkrétně z rozpočtu Ministerstva kultury.
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Přínosem této varianty je realizace podpory umělecké, odborné a vědecké tvorby a s nimi
souvisejícího nakladatelského průmyslu v duchu výše uvedených koncepčních a strategických
dokumentů.
Na chování spotřebitelů (uživatelů knihoven) tato úprava nemá přímo vliv, ale pozitivní
dopady by se mohly projevit v rozšíření nabídky vydávaného obsahu.
A. 3. Varianty rozšířené - zavedení práva nakladatelů (včetně vydavatelů periodik) na
odměnu v souvislosti s půjčováním jimi vydaných děl a další změny (s tím související) platné
právní úpravy – v subvariantách A.3.a) a A.3.b)
Subvarianta A.3.a) - zavedení práva nakladatelů na odměnu podle § 37 odst. 2, spolu se
stanovením sazby odměny a valorizace sazby odměny pro autory
V rámci této varianty by bylo do AZ doplněno nové právo související s právem autorským –
právo nakladatele (a vydavatele periodik) na odměnu v souvislosti s půjčováním jím
vydaného díla, spolu se stanovením sazby odměny, to tak, aby poměr odměn pro autory a
nakladatele byl stanoven stejně, jako je tomu v případě již platné úpravy odměn příslušejících
autorům a nakladatelům v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny díla podle § 25 odst. 1
písm. a), § 87 a § 99e odst. 2, tj. 60 % pro autory a 40 % pro nakladatele.
Pokud by došlo současně k valorizaci odměny pro autory, odrážející valorizaci mezd od roku
2006 do roku 2019 (68 %), došlo by k jejímu zvýšení ze stávajících 0,50 Kč na 0,84 Kč. Při
zachování současného poměru výše odměny pro autory a pro nakladatele (60:40) by poté
odměna příslušící nakladatelům činila 0,56 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že naposledy bylo
do úpravy výše odměny zasaženo v roce 2006 a by bylo vhodné ošetřit určitou míru
valorizace odměn i do budoucna, navrhla by se odměna pro autory ve výši 1 Kč a pro
nakladatele ve výši 0,70 Kč.
Nárok na státní rozpočet by oproti stávajícímu nároku znamenal sice procentuální nárůst o
200 %, ale v absolutní částce, pokud by počet absenčních výpůjček podléhajících platbě
odměny byl shodný s počtem v roce 2019, šlo by o částku ve výši necelých cca 57 milionů
Kč. Také v případě této varianty nutno vzít v potaz, že lze očekávat ve skutečnosti nárok
nižší, s ohledem na zmíněný setrvalý pokles počtu absenčních výpůjček.
Přínosem této varianty je opět realizace podpory umělecké, odborné a vědecké tvorby a s nimi
souvisejícího nakladatelského průmyslu v duchu výše uvedených koncepčních a strategických
dokumentů, v případě navýšení sazby odměn příslušejících autorům také zohledněním
inflačního vývoje.
Na chování spotřebitelů (uživatelů knihoven) tato úprava nemá přímo vliv, ale pozitivní
dopady by se mohly projevit v rozšíření nabídky vydávaného obsahu.
Subvarianta A.3.b) – subvarianta 3.a) spolu se změnou výčtu knihoven, za které se odměna
neplatí
Tato varianta je spojením předchozí varianty, spočívající ve valorizaci odměny pro autory a
zavedení odměny pro nakladatele (v poměru autor/nakladatel 60/40), a změnou výčtu
knihoven, za které se odměna neplatí.
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Namísto stávající kombinace obecně vymezených školních (a vysokoškolských) knihoven a
taxativně uvedených konkrétních knihoven by se, v souladu s úpravou ve směrnici
2006/115/ES, stanovil okruh knihoven, za které by se neplatila odměna, obecně: kromě již
nyní uvedených školních knihoven a knihoven vysokých škol by byly obecně doplněny
knihovny muzeí, galerií a archivů. Důsledkem změny v úpravě „zpoplatněných“ a
„nezpoplatněných“ knihoven by došlo k následujícím změnám v počtech zpoplatněných
výpůjček, a tím i odhadu nároků na státní rozpočet (vychází-li se z údajů o počtech výpůjček
v roce 2019):
Počty výpůjček v roce 2019 – podle platné právní úpravy:

Absenční výpůjčky
Zpoplatně
Nezpoplat
no
Nezpoplatněno něno
Veřejné knihovny
32 327 592 NK ČR + MZK
257 866
Knihovny
Národní lékařská
zdravotnických zařízení
310 776 knihovna
17 871
Knihovny
vysokých
Knihovny
škol
0 vysokých škol
1 457 000
Knihovny
AV
Knihovny AV ČR
47 148 ČR
0
Knihovny muzeí a
Knihovny muzeí
galerií
146 877 a galerií
0
Specializované
NTK,
NPK,
knihovny
200 151 ÚZPI, NFA, PK
111 836
CELKEM výpůjčky
33 032 544
1 844 573
94,7%
5,3%
Zdroj: Národní knihovna ČR, 6. 9. 2020

Celkem
absenční
výpůjčky
32 585 458
328 647
1 457 000
47 148
146 877
311 987
34 877 117
100%

Počty výpůjček (v roce 2019) – podle navrhované varianty A.3.b):
Absenční výpůjčky
Zpoplatněn
o
Veřejné knihovny
Knihovny
zdravotnických
zařízení
Knihovny vysokých
škol
Knihovny AV ČR

Nezpoplatněno

32 585 458 NK ČR + MZK
328 647

Národní lékařská
knihovna

Knihovny
0 vysokých škol
47 148 Knihovny AV ČR

Nezpopla
tněno

Celkem absenční
výpůjčky

0

32 585 458

0

328 647

1 457 000
0

1 457 000
47 148
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Knihovny muzeí
galerií
Specializované
knihovny
CELKEM výpůjčky

a

0 Knihovny muzeí a 146 877168
galerií
NTK, NPK, ÚZPI,
0170
169
311 987
NFA, PK
33 273 240
1 603 877
(nárůst o
(pokles o
240 696)
240 696)

146 877

34 877 117
100%

Nárůst počtu zpoplatněných absenčních výpůjček by činil v procentech (pouhých) 0,7 %,
v absolutních číslech nárůst o 240 696 výpůjček.
Výše odměny pro autory by při navrhované valorizaci (tj. 1,- Kč za výpůjčku) činila
33 273 240,- Kč bez DPH, tj. 40 260 620,- Kč včetně DPH, výše odměny pro nakladatele při
navrhované výši odměny (tj. 0,70 Kč za výpůjčku) by činila 23 291 268,- Kč bez DPH, tj.
28 182 434,- Kč včetně DPH, celkem by odměna činila 56 564 508,- Kč bez DPH, tj.
68 443 054,- Kč včetně DPH.
Při srovnání výše částky, která byla ze státního rozpočtu odvedena podle platné právní úpravy
za absenční výpůjčky uskutečněné v roce 2019, tj. 19 984 689 ,- Kč včetně DPH, a výše
částky, která by byla při stejném počtu výpůjček odvedena podle úpravy navrhované
v subvariantě A.3.b), by nárok na státní rozpočet činil 68 443 054,- Kč včetně DPH, tj. šlo by
o nárůst o 48 458 365,- Kč (v procentech nárůst o 242 %).
Také v případě této varianty nutno vzít v potaz, že lze očekávat ve skutečnosti nárok nižší,
s ohledem na zmíněný setrvalý pokles počtu absenčních výpůjček.
Přínosem této varianty je, obdobně jako v případě varianty A.2. a A.3a), realizace podpory
umělecké, odborné a vědecké tvorby a s nimi souvisejícího nakladatelského průmyslu v duchu
výše uvedených koncepčních a strategických dokumentů.
4.9.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant výkonu práv vydavatelů
varianta

přínosy

problémy/rizika

náklady

A.1.
nulová

(-) nulové

(-)
(+) nulové
neprovedení
valorizace
–
odměn autorů =

celkově
spíše
negativní

168

Nejsou obsaženy počty absenčních výpůjček v knihovnách archivů. Dle informací Národní knihovny ČR jde
v případě knihoven archivů o marginální čísla s ohledem na skutečnost, že absenční výpůjčky jsou v těchto
knihovnách výjimkou.
169
Výpočet nezohledňuje počty absenčních výpůjček knihovny Národního filmového archivu, údaj není
k dispozici, v celkovém objemu jde o marginální číslo.
170
Výpočet nezohledňuje počty absenčních výpůjček knihovny Národního filmového archivu, údaj není
k dispozici, v celkovém objemu jde o marginální číslo.
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A. 2.
minimalistická
(zavedení práva na
odměnu pro nakl. a
vyd.)

(+)
podpora
umělecké,
odborné
a
vědecké tvorby
a
s nimi
souvisejícího
nakladatelského
průmyslu

A. 3a)
rozšířená
(zavedení práva na
odměnu
pro
nakladatele
a
valorizace sazby)

(+)
podpora
umělecké,
odborné
a
vědecké tvorby
a
s nimi
souvisejícího
nakladatelského
průmyslu

A. 3b)
rozšířená
(zavedení práva na
pro
odměnu
nakladatele,
valorizace sazby a
změna
výčtu
„osvoboz.“
knihoven)

nenaplňování
kulturní politiky
(-)
(-)
na
státní spíše
neprovedení
rozpočet:
negativní
valorizace
– cca 40 milionů
odměn autorů = Kč
nenaplňování
kulturní politiky
(0) na kolektivní
správu - odhad
není
k dispozici171
(0)
(-)
na
státní neutrální
nulová rizika
rozpočet:

(+) valorizace
odměn autorů
(+)
podpora (0)
nulová rizika
umělecké,
odborné
a
vědecké tvorby
a
s nimi
souvisejícího
nakladatelského
průmyslu
(+) valorizace
odměn autorů
(+) odstranění
problematického
výčtu nezpopl.
knihoven

cca 57 milionů
Kč
(0) na kolektivní
správu - odhad
není
k dispozici172
(-)
a
rozpočet:

státní převažují
(+)

cca 68 milionů
Kč
(0) na kolektivní
správu - odhad
není
k dispozici173

V této souvislosti je třeba zmínit, že je nezbytné posuzovat podporu nakladatelů
v jednotlivých členských státech nejen s ohledem na stávající výši odměn za absenční
výpůjčky, jak je uvedeno v tabulce. Je třeba vzít v potaz (např.) také výši daně z přidané
hodnoty v těchto státech, která se uplatňuje na oblast knih.174
171

Náklady na zajištění výkonu nového práva nakladatelů a vydavatelů by byly hrazeny obdobně, jako v případě
jiných kolektivně spravovaných práv, tj v souladu s AZ (účelně vynaložené náklady si je kolektivní správce
oprávněn odečíst z inkasovaných odměn).
172
dtto
173
dtto
174
Podle dostupných informací činí DPH pro oblast knih např. v Belgii 6 %, Francii 5,5 %, Itálii 4 %,
Lucembursku 3 %, Maďarsku 5 %, Německu 7 %, Nizozemí 9 %, Polsku 5 %, Rakousku 10 %, Řecku 6 %,
Slovensku 10%, Švédsku 6 % nebo Španělsku 4 % (údaje z 2020 European Union VAT rates, dostupné z
http://www.vatlive.com/vat-rates/european-vat-rates/eu-vat-rates/, naposledy navštíveno 7.12.2021 ).
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S ohledem na výše uvedené porovnání jednotlivých variant zvažované právní úpravy byla
jako nejvíce vhodná varianta A.3a).

4.10. Povinnosti online platforem pro sdílení obsahu
4.10.1. Definice problému
V souvislosti s rozvojem některých typů služeb zpřístupňujících (mj.) autorskoprávně
chráněný obsah na internetu, konkrétně v případě tzv. úložišť (služeb umožňujících nahrávat
obsah uživatelem takové služby a sdílet jej s ostatními uživateli, tj. s veřejností), čelí nositelé
práv dlouhodobě problémům spojeným s ochranou a vymáháním práv. Problémem je jednak
právní nejistota ohledně povahy úkonů poskytovatele služeb (z hlediska autorského práva) a
s tím spojené odpovědnosti za porušení autorských práv, jednak obtíže s vymáhání práv
v případech, kdy nositel práv usiluje o odstranění svého obsahu z daného úložiště. Vzhledem
k tomu, že uvedené služby v řadě případů neuzavírají s nositeli práv licenční smlouvy a
(zejména) neplatí licenční odměny, ocitají se v (soutěžně) výhodnějším postavení vůči
službám poskytujícím obsah na vyžádání, a to, naopak, na základě licenčních smluv. Tím
dochází k nerovnováze na trhu a v některých případech i ke vzniku překážek rozvoje služeb
nabízejících obsah online.
S cílem odstranit právní nejistotu, podpořit licencování užití obsahu, zlepšit vymahatelnost
práva a zajistit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu zavádí směrnice o APnaJDT
zvláštní úpravu odpovědnosti poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, pravidla pro
uplatnění práv a vyjasňuje postavení uživatelů uvedených služeb.
4.10.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT v rámci naplňování cíle dosáhnout dobře fungujícího trhu pro
autorskoprávně chráněný obsah a zajistit spravedlivé rozdělení hodnot v online prostředí
zavádí v čl. 17 nová autorskoprávní pravidla týkající se užití autorskoprávně chráněného
obsahu poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a uživateli těchto služeb. Cílem
směrnice je odstranit právní nejistotu „ohledně toho, zda poskytovatelé těchto služeb
provádějí úkony relevantní z hlediska autorského práva a musí získat od nositelů práv
licenci k obsahu nahranému jejich uživateli, kteří nemají příslušná práva k nahranému
obsahu, aniž by bylo dotčeno uplatňování výjimek a omezení stanovených v právu Unie.“
(srov. bod 61 odůvodnění směrnice). Směrnice proto objasňuje, že „poskytovatelé služeb
pro sdílení obsahu online vykonají úkon sdělení veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti,
pokud poskytnou veřejnosti přístup k dílům chráněným autorským právem nebo k jiným
předmětům ochrany nahrávaným jejich uživateli.“ Z toho důvodu „by proto měli od
příslušných nositelů práv získat svolení, a to i prostřednictvím licenční smlouvy.“ (srov. bod
64 odůvodnění směrnice).
S ohledem na povahu služby (umožňující nahrávat obsah uživatelem služby a sdílet jej
s ostatními uživateli=veřejností, a tudíž neumožňující poskytovateli služby mít předem 100%
přehled a možnost ovlivnit, jaký obsah bude uživateli jeho služby nahrán a zpřístupněn
veřejnosti) upravuje směrnice rovněž odpovědnostní režim pro situace, kdy poskytovatel
123

služby nezískal licenci (svolení k užití) od příslušných nositelů práv k nahranému
autorskoprávně chráněnému obsahu.
Jak vyplývá z podkladového pracovního dokumentu Evropské komise k návrhu směrnice
(Souhrnu posouzení dopadů)175, směrnice touto úpravou reaguje na problémy nositelů práv
k autorskoprávně chráněnému obsahu s kontrolou a licencováním užití předmětů ochrany
službami pro sdílení obsahu online (tzv. value gap176). Cílem je zajistit takové fungování trhu
v prostředí online, které zajistí rovné podmínky a efektivitu pro všechny účastníky, bude
poskytovat pobídky k investicím do tvorby nového obsahu a k jeho šíření a nositelům práv
zajistí lepší vykonatelnost jejich práv v prostředí online. Zároveň usiluje směrnice o zajištění
harmonizované právní úpravy dané oblasti v rámci celé EU/EHP.
S podobnými problémy, zmíněnými výše, se setkávají i nositelé práv v ČR. Z konzultací
vedených Ministerstvem kultury a z podkladů177, které byly k dispozici při přípravě této
Zprávy, vyplynulo zejm. následující.
Spolu s tím, jak roste míra využívání internetu v ČR, což lze demonstrovat např. na růstu
počtu domácností s připojením k internetu, roste rovněž míra využívání služeb umožňujících
konzumaci autorskoprávně chráněného obsahu, včetně služeb pro sdílení obsahu online (viz
grafy níže).

175

Dokument
SWC(2016)
302
final
ze
14.
9.
2016,
dostupný
z
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0302:FIN:CS:PDF , naposledy navštíveno dne
14.9.2020.
176
Jak se uvádí ve studii Value Gap, 2019, „[p]ojem value gap se objevuje ve zprávě Mezinárodní federace
hudebního průmyslu z roku 2017, kde je definován jako „narůstající rozdíl mezi hodnotou, kterou poskytovatelé
služeb, na něž uživatelé nahrávají svůj obsah, z hudby získávají, a příjmem, který se vrací hudební komunitě –
tedy těm, co hudbu vytvářejí a investují do ní“.“ Collet, Dominika – Polčák,Radim – Šalomoun, Michal –
Vojtíšková,Terezie,
Value
Gap.
Brno:
Masarykova
univerzita,
2019.
Dostupné
z
https://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.pdf , s. 4.
177
Např. II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17 SMĚRNICE, EEIP a.s.,
listopad 2019, odkazující mj. na šetření realizované ČVUT v Praze ve spolupráci s AK Havel & Partners v roce
2018.
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Domácnosti s připojením k internetu v zemích EU, 2018178

2008

Nizozemsko

Velká Británie

Finsko

Německo

Dánsko

Lucembursko

Švédsko

Estonsko

Irsko
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Francie

EU28

Slovinsko

Belgie

Španělsko

Kypr

Česko

Malta
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Itálie

Maďarsko

Lotyšsko
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2018

Zdroj: EUROSTAT

Aktivity vykonávané uživateli internetu v ČR (celá populace 16+ let), 2018
posílání e-mailu
sociální sítě
telefonování
vyhledávání inf. o zboží a službách
vyhledávání inf. o cestování a ubytování
vyhledávání inf. o zdraví
čtení on-li zpráv
sledování filmů a videa na stránkách ke sdílení
přehrávání hudby
sledování internetové televize
hraní her
poslech rádia
sledování videí z placených stránek
internetové bankovnictví
on-line nakupování (posl. 12 měs.)
zajištění ubytování
odeslání formuláře úřadům
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Eurostat používá oproti ČSÚ odlišnou metodologii, což má za následek mírnou odchylku mezi údaji obou
agentur. Hodnota uváděná Eurostatem je procentem z celkového počtu domácností s alespoň jedním členem ve
věku 16–74 let v dané zemi. Nejsou zde tak zahrnuty domácnosti, v nichž žijí pouze lidé starší 74 let, a proto
jsou uvedené podíly ve srovnání s údaji ČSÚ mírně vyšší.
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Využití služeb pro přístup k obsahu online

Využití služeb pro přístup k hudě, filmům, e-knihám apod. na
internetu
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Zdroj: ČVUT v Praze a Havel & Partners

Z dostupných informací lze vyčíst také stále rostoucí trend posunu diváků a posluchačů od
jedné z „tradičních“ forem konzumace obsahu (od televizního a rozhlasového – lineárního –
vysílání) ke konzumaci obsahu „na vyžádání“ (v čase a místě dle vlastní volby), což je patrné
zejména u audiovizuálního obsahu. Nutno rovněž připomenout, že dosavadní studie většinou,
s ohledem na datum svého vzniku, nezahrnují období od jara 2020 (období zavádění
preventivních opatření proti šíření pandemie covid-19), které mělo na chování spotřebitelů
(a ostatně i tvůrců a distributorů autorskoprávně chráněného obsahu) značný dopad a uvedené
trendy ještě posílilo.179
Přestože se tvůrci a distributoři autorskoprávně chráněného obsahu snaží průběžně na tento
vývoj reagovat, přizpůsobovat dosavadní a rozvíjet nové obchodní modely, stále naráží na
problém právě se službami pro sdílení obsahu nahrávaného uživateli, které, zejména pokud
nerespektují platnou právní úpravu, popř. se jí snaží obcházet, mají před službami plně
respektujícími autorská práva, zejm. uzavírajícími licenční smlouvy s nositeli práv, nutně
konkurenční výhodu spočívající v nižších provozních nákladech.180
Studie Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie
jednotného digitálního trhu v České republice z r. 2018 označuje služby pro sdílení obsahu
jako tzv. aktéry neformální distribuce a dále uvádí, že (tyto) „[d]istribuční kanály mimo

179

Viz např.
https://www.novinky.cz/kultura/filmy-serialy/clanek/veronika-liskova-ochota-platit-za-onlinefilmy-stoupla-40321557, ale také zprávy o opětovném růstu pirátského sdílení autorských děl (viz např.
https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/koronavirus-filmy-stahovani-internetpiratstvi.A200320_105909_ekonomika_bur, naposledy navštíveno dne 18.9.2020).
180
Obdobně viz např. Szczepanik, Petr – Zahrádka, Pavel (eds.), Mapa audiovizuálního pole v České republice z
hlediska digitalizace a strategie jednotného digitálního trhu v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého,
2018 , s. 8 a násl.
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oficiální, smluvní distributory (úložiště, peer-to-peer sítě, platformy sociálních médií) nelze
sice chápat jako standardní součást hodnotového řetězce, nicméně tvoří jeho paralelu, která
formální distribuci konkuruje, nebo ji dokonce nahrazuje, pokud legální nabídka
požadovaného obsahu v daném teritoriu zcela chybí. Neformální distribuce vytváří tržní
struktury svého druhu, které se v řadě ohledů protínají se strukturami formální distribuce
(např. ve formě neautorizovaných kopií audiovizuálních děl nebo jejich částí nahrávaných
uživateli na platformu YouTube, jejichž cirkulaci mohou majitelé práv po registraci děl v tzv.
systému Content ID ad hoc povolit s cílem podílet se na tržbách z reklamy).“181
Z dosavadních zkušeností nositelů práv, pokud jde o uplatňování stávající právní úpravy
autorského práva a právní úpravy tzv. bezpečného přístavu obsažené v zákoně č. 480/2004
Sb., o některých službách informační společnosti, dále vyplynulo, že přetrvávají výkladové
problémy uvedených právních úprav, což je (zřejmě) přinejmenším jedním z důvodů průtahů
soudních řízení vedených ve sporech mezi nositeli práv a některými poskytovateli služeb pro
sdílení obsahu online (viz přehled stavu soudních řízení níže).

Sp.zn.
32 C 41/2014

32 C 105/2014
34 C 5/2017

3Cmo 28/2019

15 Cm 5/2014

15 Cm 2/2013

Délka občanskoprávních soudních řízení
o sporech mezi nositeli práv a poskytovateli služeb
pro sdílení obsahu online
Strany žaloby
Zahájení
Stav k 16.3.2021
řízení
KS v. platforma
11.2.2014
Žaloba zamítnuta 25.3.2019,
podáno odvolání žalobce; v
lednu
2021
zrušeno
rozhodnutí,
prvoinstanční
vráceno MěS
(dosud pravomocně neskončeno)
KS v. platforma
18.4.2014
Pravomocně skončeno 6.3.2017,
žalovaná ukončila provozování
platformy
KS v. platforma
8.2.2017
Žaloba zamítnuta (rozhodnutí
první
instance
z 22.2.2019
(podána
odvolání
oběma
stranami);
v lednu
2021
rozhodnutí VS; pravomocně
ukončeno 2. 3. 2021
sdružení nositelů práv 7.2.2019
Rozhodnutí Vrchního soudu
v. platforma
z 26.2.2020 (podáno dovolání
žalobcem k NS)
(dosud pravomocně neskončeno)
sdružení nositelů práv 21.2.2014
Řízení přerušeno na neurčito
v. platforma
do ukončení řízení ve věci 3Cmo
28/2019
(dosud pravomocně neskončeno)
sdružení nositelů práv 29.1.2013
Zatím
nebylo
vydáno

181

Szczepanik, Petr – Zahrádka, Pavel (eds.), Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska
digitalizace a strategie jednotného digitálního trhu v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018, s.
17.
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v. platforma

66 C 9/2015

sdružení nositelů práv 17.10.2014
v. platforma

prvoinstanční
rozhodnutí;
žalobce podá žádost o přerušení
řízení do ukončení řízení ve věci
3Cmo 28/2019; v říjnu 2020
přerušeno na neurčito
(dosud pravomocně neskončeno)
Prvoinstanční
rozhodnutí
z 12.9.2016.
Žaloba zamítnuta, potvrzeno
Vrchním soudem a NS. Podána
Ústavní stížnost, která byla
odmítnuta usnesením ze dne
31.3.2020

Zdroj: Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie jednotného digitálního
trhu v České republice, 2018.182; https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.jsp a informace z konzultací
vedených Ministerstvem kultury; aktualizováno ke 31.3.2021.

Z konzultací dále vyplynulo, že se nositelé práv pravidelně setkávají s neochotou
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online ke spolupráci, ať už jde o poskytnutí údajů
o rozsahu zpřístupňovaného autorskoprávně chráněného obsahu, o hospodářských výsledcích
těchto podnikatelských subjektů183 apod.
Definice pojmů
Směrnice v čl. 2 odst. 5 a 6 definuje, které služby se pro účely čl. 17 považují za
„poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online“ (dále také jen „platformy pro sdílení
obsahu“ nebo „úložiště“), a zároveň (v čl. 2 odst. 6 druhý pododstavec) negativně vymezuje,
které služby se pro účely čl. 17 naopak za takové poskytovatele nepovažují.
Jak vyplývá z bodu 62 odůvodnění směrnice, čl. 17 se má vztahovat na „… služby,
• jejichž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je uchovávat velké množství
obsahu chráněného autorským právem a
• umožňovat uživatelům jej nahrávat a sdílet
• za účelem přímého či nepřímého dosahování zisku prostřednictvím jeho
uspořádávání a propagace s cílem přilákat širší publikum, mimo jiné prostřednictvím
kategorizace a využívání cílené propagace v rámci obsahu“ a
• „které hrají důležitou úlohu na trhu online obsahu tím, že soutěží s ostatními online
službami poskytujícími obsah, jako jsou služby audiovizuálního online přenosu, pro
stejné cílové skupiny“.
V uvedeném bodu odůvodnění se rovněž vysvětluje, které služby jsou z působnosti čl. 17
vyloučeny. Jde o „služby, které mají jiný hlavní účel než umožnit uživatelům nahrávat
a sdílet velké množství obsahu chráněného autorským právem s cílem dosahovat z této

182

dtto, s. 55 a násl.
Opakovaně bylo v konzultacích poukazováno také na nedostupnost informací, které by měly být veřejně
dostupné na základě obecných právních předpisů (např. z povinně zveřejňovaných účetních závěrek). Viz např.
Collet, Dominika – Polčák,Radim – Šalomoun, Michal – Vojtíšková,Terezie, Value Gap. Brno: Masarykova
univerzita, 2019. Dostupné z https://is.muni.cz/publication/1589336/Value_Gap.pdf , s. 12.
183

128

činnosti zisk. K takovým službám s jiným hlavním účelem patří například elektronické
komunikační služby ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (14),
jakož i poskytovatelé cloudových služeb (včetně mezipodnikových), které uživatelům umožňují
nahrávat obsah k soukromým účelům, jako jsou platformy na ukládání či výměnu dat, nebo
online tržiště, jejichž hlavní činností je maloobchodní online prodej, a nikoli poskytování
přístupu k obsahu chráněnému autorským právem.“ Dále jsou z působnosti čl. 17 vyloučeni
„poskytovatelé služeb, jako jsou platformy pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, neziskové vědecké nebo vzdělávací archivy a neziskové online
encyklopedie.“ (Zvýraznilo MK.)
V uvedeném bodu (62) odůvodnění je dále výslovně konstatováno, že mechanismus výjimek
z odpovědnosti dle čl. 17 se nemá vztahovat na takové „poskytovatele služeb, jejichž hlavním
účelem je provádět nebo usnadňovat pirátství v oblasti autorských práv“.
Vztah ke směrnici o elektronickém obchodu
Na poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online ve smyslu čl. 2 odst. 6, tj. na subjekty, na
které se bude vztahovat čl. 17 směrnice o AP na JDT, se podle čl. čl. 17 odst. 3 směrnice
o APnaJDT nepoužijí ustanovení o „bezpečném přístavu“ (tzv. safe harbour) podle čl. 14
odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000
o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického
obchodu, na vnitřním trhu (dále jen „směrnice o elektronickém obchodu“ nebo „směrnice ecommerce“).
Ve vztahu k uvedeným subjektům a v souvislosti s užitím autorskoprávně chráněného obsahu
představuje úprava odpovědnosti podle čl. 17 odst. 4 směrnice o APnaJDT lex specialis ke
směrnici o elektronickém obchodu.
Naopak, na ty subjekty, které jsou z působnosti čl. 17 směrnice o AP na JDT vyloučeny, se
bude i nadále vztahovat výše zmíněná úprava podle směrnice o elektronickém obchodu
(srov. čl. 17 odst. 3 druhý pododstavec směrnice o AP na JDT).
Kromě služeb nesplňujících některé z definičních kritérií se bude úprava podle směrnice
o elektronickém obchodu vztahovat také na ty subjekty, na které se nevztahuje zvláštní
odpovědnostní režim podle čl. 17 odst. 4 směrnice o APnaJDT (viz výše zmíněné služby
provádějící nebo usnadňující pirátství).
Povinnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online
Směrnice o APnaJDT stanoví poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online následující
povinnosti:
1.
2.

získat svolení (licenci) od nositelů práv, jejichž obsah je prostřednictvím dané služby
zpřístupňován a sdílen spotřebiteli (zákazníky uvedené služby) /čl. 17 odst. 4 písm. a)/
pro případy, kdy se licenci od nositelů práv nepodaří poskytovateli služeb získat ani při
vynaložení veškerého úsilí184
a) poté, co obdrží od nositele práv relevantní a nezbytné informace, vynaložit

184

V Závěrečné zprávě je použit pojem „veškeré úsilí“ použitý v úředním překladu směrnice (angl. jazyková
verze směrnice obsahuje pojem „best effort“). V návrhu zákona byl, po vypořádání připomínek z meziresortního
připomínkového řízení, použit pojem „nejlepší úsilí“.
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b)

veškeré úsilí k zajištění nedostupnosti (konkrétních) děl nebo jiných
předmětů ochrany, a to v souladu s vysokými odvětvovými standardy odborné
péče vynaložil veškeré úsilí; /čl. 17 odst. 4 písm. b)/
ihned poté, co od nositelů práv obdrží dostatečně odůvodněné oznámení,
znemožnit přístup ke (konkrétním) oznámeným dílům nebo jiným
předmětům ochrany nebo je odstranit ze svých internetových stránek
a vynaložit veškeré úsilí k zamezení jejich budoucímu nahrání; /čl. 17 odst. 4
písm. c)/

Při splnění výše uvedených povinností nebude takový poskytovatel služby zodpovědný za
neoprávněné užití autorského díla nebo jiného předmětu ochrany nahraného uživatelem jeho
služby.
Směrnice stanoví v čl. 17 ještě další povinnosti poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu
online:
3.

4.
5.

poskytovat nositelům práv na jejich žádost přiměřené informace:
- o fungování svých postupů s ohledem na spolupráci uvedenou v odstavci 4 (tj.
příjem
informací/oznámení
od
nositelů
práv
a
následné
zajištění
nedostupnosti/znemožnění přístupu/odstranění/zamezení budoucímu nahrání)
- o užití obsahu, na něž se vztahují licenční smlouvy mezi poskytovateli služeb
a nositeli práv, byly-li uzavřeny; (čl. 17 odst. 8)
povinnost zavést mechanismy pro vyřizování stížností a nápravu pro případy
sporů vzniklých v souvislosti s ukládáním obsahu a následného znemožnění přístupu
k němu nebo jeho odstranění (čl. 17 odst. 9)
povinnost informovat své uživatele prostřednictvím svých obchodních podmínek
o možnostech uživatelů užívat díla a jiné předměty ochrany na základě výjimek a
omezení autorských práv a práv s nimi souvisejících v souladu s právem Unie; (čl. 17
odst. 9)

Zvláštní (mírnější) režim pro start-upy, mikro-podniky a malé podniky
Směrnice o APnaJDT stanoví v čl. 17 odst. 6 mírnější režim pro start-upy, mikro-podniky a
malé podniky, tj. pro takové poskytovatele služeb,
- jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší tří let a (zároveň)
- které mají roční obrat nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s doporučením
Komise 2003/361/ES185.
Mírnější režim je stanoven pouze pro povinnosti uvedené v čl. 17 odst. 4 písm. b) a c), nikoli
pro povinnost stanovenou v písm.a), tj. povinnost získat svolení (licenci) od nositelů práv,
jejichž obsah je prostřednictvím dané služby zpřístupňován a sdílen spotřebiteli (zákazníky
uvedené služby).
Mírnější režim spočívá v tom, že pokud jde o povinnosti uvedené v tabulce výše v bodu 2.,
vztahují se na poskytovatele služeb splňující kritéria podle odst. 6 pouze:

185

Doporučení Komise 2003/361/ES
podniků

ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních

130

- povinnost vynaložit veškeré úsilí k získání svolení (licenci) od nositelů práv /čl. 17 odst.
4 písm. a)/ a
- povinnost ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné oznámení, znemožnit přístup
k oznámeným dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je odstranit ze svých
internetových stránek.
Povinnost vynakládat veškeré úsilí k zamezení budoucímu nahrání oznámených děl
a jiných předmětů ochrany, mají start-upy, malé a mikro-podniky pouze v případě, že
průměrný měsíční počet jedinečných návštěvníků těchto služeb překročí směrnicí stanovený
limit (5 milionů).
Úloha nositelů práv v souvislosti s užitím jeho autorskoprávně chráněného obsahu službami
pro sdílení obsahu online
Čl. 17 v návaznosti na judikaturu Soudního dvora EU týkající se problematiky užití
autorskoprávně chráněného obsahu prostřednictvím různých typů online služeb a ochrany
(vymáhání) práv prostřednictvím opatření spojených s odstraňováním nebo se zabraňováním
opětovnému zpřístupnění obsahu zpřístupněného (nahraného) bez souhlasu nositelů práv,
popř. jinak protiprávního,186 stanoví, v souvislosti s povinnostmi poskytovatelů online služeb
podle čl. 17 odst. 4 záruky proti zavádění takových opatření, která by byla podstatou tzv.
obecným monitoringem (obecnou povinností v oblasti dohledu).187
Tyto záruky spočívají v tom, že veškerá opatření podle čl. 17 odst. 4 písm. b) a c) mají být
činěna na základě informací od nositelů práv k autorskoprávně chráněnému obsahu
nahrávanému uživateli služby pro sdílení obsahu online, tj. na základě dostatečně
odůvodněného oznámení nositelů práv, resp. na základě relevantních a nezbytných informací.
Obdobně musí nositelé práv řádně odůvodnit každou svou žádost o znemožnění přístupu
k jejich konkrétním dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo o jejich odstranění.
Směrnice záměrně nespecifikuje podrobněji obsah nebo druh informací, a to mimo jiné
s ohledem na rychlý technologický vývoj a rovněž s ohledem na směrnicí předpokládanou
spolupráci poskytovatelů služeb a nositelů práv v dané věci (srov. čl. 17 odst. 7).
Záruky pro spotřebitele – uživatele služeb pro sdílení obsahu online
K vyvážení zájmů nositelů práv na jedné straně a uživatelské veřejnosti (spotřebitelů) na
druhé straně, jakož i k vyvážení právní úpravy ochrany různorodých základních lidských práv
a svobod stanoví směrnice několik záruk i pro spotřebitele – uživatele služeb pro sdílení
obsahu.
Jako zcela nový koncept – v rámci autorského práva – rozšiřuje směrnice o APnaJDT v čl. 17
odst. 2 účinek licence udělené nositelem práv poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online
i na úkony prováděné uživateli (zákazníky/spotřebiteli) služeb, tj. na nahrávání (upload)
a sdílení (sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu) autorskoprávně chráněného obsahu,
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Zejm. rozhodnutí Soudního dvora EU ve věcech C-324/09 L'Oréal nebo C-314/12 UPC Telekabel, dále např.
také (byť nikoli v autorskoprávním sporu) rozhodnutí ve věci C-18/18 Glawischnig-Piesczek v. Facebook
Ireland Limited.
187
To naopak judikatura Soudního dvora EU nepovoluje (srov. rozhodnutí ve věci C-360/10 SABAM )
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za podmínky, že tito uživatelé nejednají v rámci podnikatelské činnosti nebo že jejich činnost
nevytváří významné příjmy.
V čl. 17 odst. 7 zakazuje omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů ochrany
nahraných uživateli, které neporušují autorské právo a práva s ním související, včetně případů,
kdy se na užití díla nebo jiného předmětu ochrany vztahuje výjimka nebo omezení práv.
Zároveň členským státům ukládá povinnost zajistit, aby uživatelé služeb pro sdílení obsahu
online v každém členském státě mohli při nahrávání a zpřístupňování obsahu vytvořeného
uživateli služeb pro sdílení obsahu online využívat kteroukoli z taxativně vymezených
výjimek z výlučných práv, a sice pro účely citace, kritiky, recenze, karikatury, parodie
nebo pastiše.
V čl. 17 odst. 8 je výslovně zakázán plošný monitoring obsahu ukládaného spotřebiteli online.
Podle čl. 17 odst. 9 musí nositelé práv každou svou žádost, o znemožnění přístupu k jejich
konkrétním dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo o jejich odstranění řádně odůvodnit.
Členské státy musí zajistit existenci mimosoudních mechanismů pro řešení sporů mezi
poskytovateli služeb a uživateli - spotřebiteli. Možnost uživatelů – spotřebitelů obrátit se na
soud není čl. 17 nijak dotčena. Směrnice se rovněž nijak nedotýká unijní právní úpravy
ochrany osobních údajů.
Úkoly pro Evropskou komisi – dialog a vydání pokynů pro uplatňování čl. 17
Směrnice v čl. 17 odst. 10 ukládá Evropské komisi vést ve spolupráci s členskými státy
dialog se zúčastněnými (dotčenými) subjekty o osvědčených postupech spolupráce mezi
poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online a nositeli práv. Zvláštní pozornost by měla
být věnována nutnosti zajistit rovnováhu mezi základními právy a uplatňováním výjimek
a omezení. Organizace uživatelů (spotřebitelské svazy apod.) by měly mít přístup
k přiměřeným informacím od poskytovatelů služeb o fungování jejich postupů podle odstavce
4. Evropské komisi směrnice dále uložila po konzultaci s poskytovateli služeb, nositeli práv,
organizacemi uživatelů a jinými relevantními subjekty vydat pokyny pro uplatňování čl. 17,
zejména ohledně spolupráce mezi poskytovateli služeb a nositeli práv dle odst. 4.
Dialog stakeholderů
Evropská komise zmíněné povinnosti realizovala v první fázi prostřednictvím jednání (tzv.
Stakeholder Dialog) v sídle Evropské komise v Bruselu. V období od října 2019 do února
2020 se v Bruselu uskutečnilo celkem 6 jednání (dialogů)188, poslední z plánovaných jednání
bylo zrušeno v souvislosti s pandemií covid-19 a s ní spojenými preventivními opatřeními.
Obsahem jednání bylo zejména zmapování situace a diskuze k možným způsobům
implementace.189
Pokyny Evropské komise k aplikaci čl. 17

188

Jednání bylo možno sledovat on-line a dostupné jsou rovněž záznamy z jednání (viz
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/stakeholder-dialogue-application-article-17-directive-copyrightdigital-single-market)
189
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/organisation-stakeholder-dialogue-application-article-17directive-copyright-digital-single Ministerstvo kultury zveřejnilo informaci o výzvě téhož dne na webu
ministerstva a zároveň e-mailem upozornilo zástupce dotčených subjektů.
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V návaznosti na uvedená jednání zveřejnila Evropská komise dne 27.7.2020 na svých
internetových stránkách konzultační dokument k připravovaným pokynům pro uplatňování čl.
17 (Targeted consultation addressed to the participants to the stakeholder dialogue on Article
17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market), zpracovaný na základě
výstupů z dialogů a obsahující výchozí úvahy Evropské komise pro budoucí pokyny (dále jen
„návrh pokynů Evropské komise“). Dokument byl zveřejněn s výzvou určenou především
zástupcům dotčených subjektů k zasílání připomínek a komentářů s termínem do
10.9.2020.190
Jak bylo sděleno Evropskou komisí během jednání autorskoprávního kontaktního výboru (ve
složení zástupci Evropské komise + zástupci členských států) dne 28.9.2020, pokyny jsou
adresovány zejm. členským státům, i když nikoli výlučně. Evropská komise vychází z toho,
že na rozdíl od pokynů, které jsou vydávány na základě nařízení, tj. právního předpisu přímo
závazného, budou pokyny podle čl. 17 vydány na základě směrnice, která je určena členským
státům. Pokyny budou zohledňovat výklad (chápání) čl. 17 ze strany Evropské komise a
zároveň zohledňovat názory účastníků dialogu vedeného podle čl. 17 směrnice. Snahou
Evropské komise je vydat dokument, který sice nebude právně závazný, ale přesto by měl být
užitečný jednak pro přípravu implementace směrnice do vnitrostátních právních řádů, jednak
následně i pro vnitrostátní soudy. Evropská komise plánuje své pokyny vydat do konce roku
2020.191
Finální verze pokynů měla být vydána do konce roku 2020, ovšem z důvodu velkého
množství připomínek, které Evropská komise k dokumentu obdržela, se jejich vydání výrazně
zpozdilo. Pokyny k čl. 17 směrnice o APnaJDT, a to ve formě Sdělení192, vydala Evropská
komise až dne 4. června 2021 (den po projednání návrhu Legislativní radou vlády).
S přihlédnutím ke lhůtě pro implementaci směrnice o APnaJDT a s ohledem na postup
legislativního procesu (a nemožnost vyčkat vydání finální verze pokynů Evropské komise) je
navrhovaná implementace čl. 17 v zásadě převzetím závazných ustanovení směrnice a je s
finální verzí Pokynů v souladu.
4.10.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Právo autora na sdělování díla veřejnosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES o
Informační společnosti, o které jde v čl. 17 směrnice o APnaJDT, je upraveno v § 18 AZ.
Úprava platí obdobně i pro nositele práv souvisejících s právem autorským, a sice pro
výkonného umělce, výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů, pro vysílatele
a vysílání a rovněž pro nositele zvláštního práva pořizovatele databáze (srov. § 74, § 78, § 82,
§ 86 a § 94 AZ).
AZ ani jiný právní předpis neobsahuje zvláštní úpravu obsaženou v čl. 17 směrnice
o APnaJDT, tj. vymezení povinností a zvláštní úpravu omezení odpovědnosti
190

Evropská komise obdržela okolo 110 odpovědí, které budou následně zveřejněny.
Informace poskytnuté Evropskou komisí během jednání autorskoprávního kontaktního výboru dne 28. 9.
2020. Evropská komise na uvedeném jednání rovněž doporučila členským státům nečekat na vydání finální
verze pokynů; lze vycházet z návrhu (dokumentu ke konzultaci) a z informací poskytnutých Evropskou komisí
během jednání kontaktního výboru.
192
Dokument COM(2021) 228 final. Dostupný na https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidancearticle-17-directive-2019790-copyright-digital-single-market
191
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poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, ani definici takového poskytovatele služeb
pro účely zvláštní autorskoprávní úpravy.
Pokud jde o úpravu omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online,
platí (pouze) obecná úprava tzv. bezpečného přístavu (safe harbour) obsažená v § 3 až § 5
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, vycházející
z příslušných ustanovení směrnice o elektronickém obchodu.
AZ ani občanský zákoník (v části upravující licence) neobsahuje zvláštní úpravu
„rozšířeného účinku smluvní licence“ obsaženou v čl. 17 odst. 2 směrnice o APnaJDT, tj.
pravidlo, podle něhož se svolení získané poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online od
nositelů práv, typicky zejména uzavřením licenční smlouvy, vztahuje rovněž na úkony
prováděné uživateli takové služeb, avšak za podmínky, že tito uživatelé služby nejednají při
provádění těchto úkonů v rámci své podnikatelské činnosti nebo pokud tato jejich činnost
nevytváří významné příjmy.
AZ obsahuje úpravu výjimek z výlučných práv autora a obdobně i práv souvisejících
s právem autorským (výjimky a omezení práv) uvedených v čl. 17 odst. 4 směrnice
o APnaJDT, konkrétně pro užití pro účely citace, kritiky a recenze /srov. § 31 odst. 1 písm. a)
a b) autorského zákona/ a dále pro užití pro účely karikatury a parodie (srov. § 38g autorského
zákona). Neobsahuje pouze úpravu výjimky pro užití pro účely pastiše193.
K mimosoudnímu řešení sporů mezi poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online
a uživateli těchto služeb (spotřebiteli) ohledně znemožnění přístupu k nahraným
(uploadovaným) předmětům ochrany nebo ohledně jejich odstranění, jehož existenci
předpokládá čl. 17 odst. 9 směrnice o APaJDT, lze využít existující právní úpravu mediace
obsaženou v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění. Teoreticky lze využít
rovněž úpravu mimosoudního řešení sporů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli podle
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele194, byť s výhradou, že tento obecný
mechanismus nebude pravděpodobně splňovat předpoklad dostatečné odbornosti k řešení
autorskoprávně-relevantních sporů.
Ochrana osobních údajů, kterou směrnice o APnaJDT ponechává nedotčenu, se řídí
obecnou právní úpravou obsaženou zejm. v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 (GDPR) a v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Platná právní úprava obsahuje rovněž občanskoprávní, správně právní i trestně právní ochranu
práv chráněných AZ, a to zejména v AZ samotném (srov. § 40 a násl., upravujícím
občanskoprávní nároky nositelů práv chráněných autorským zákonem v případech, kdy je do
jejich práv zasaženo nebo kdy jsou tato práva ohrožena, a dále § 105a a násl., obsahující
hmotně právní úpravu přestupků) a v § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném
znění, obsahujícím hmotně právní úpravu trestného činu porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi.

193

K pojmu pastiš, viz např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasti%C5%A1
Viz rovněž Doporučení Komise C(2018) 1177 final ze dne 1.3.2018 o opatřeních pro efektivní boj proti
nezákonnému obsahu online.
194
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4.10.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými úpravou v čl. 17 a v souvisejícím čl. 2 odst. 5 a 6 jsou primárně subjekty
odpovídající definici poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online podle čl. 2 odst. 5 a 6
směrnice, uživatelé těchto služeb, resp. spotřebitelská veřejnost, dále nositelé práv a jejich
zástupci (zejm. kolektivní správci práv, nezávislí správci práv, popř. agentury, asociace
apod.).
Přehled dotčených subjektů

Příklady

- platformy pro sdílení obsahu
Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online
– ve smyslu čl. 2 odst. 6 a čl. 17 odst. 1 a souvisejících (např. tzv. úložiště)
bodu 62 odůvodnění směrnice o APnaJDT
- sociální sítě

uživatelé služeb pro sdílení obsahu online - spotřebitelé

zejm. spotřebitelé nahrávající a
sdílející autorskoprávně chráněný
obsah;
včetně
„pasivních“
uživatelů
(tj.
nenahrávajících
obsah, pouze „navštěvujících“
platformy pro sdílení obsahu)
nositelé práv
nositelé
práv
chráněných
autorským zákonem
zástupci nositelů práv
kolektivní správci, popř. jiné
subjekty zmocněné poskytovat
svolení k užití – např. distributoři,
agentury, sdružení, asociace apod.
Poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online odpovídajícími definici v čl. 2 odst. 5 a 6 ve
spojení s čl. 17 odst. 1 budou, zjednodušeně řečeno, konkurenti služeb poskytujících např.
- audiovizuální obsah na vyžádání (např. Aerovod, Apple TV+ , DAFilms.cz, Voyo.cz,
iPrima.cz, HBOgo.cz, O2 TV, );
- „audio on demand“, zpravidla hudbu nebo mluvené slovo (např. MusicJet, Supraphonline);
- e-knihy nebo audioknihy (např. kosmas.cz, megabooks.cz, knihydobrovsky.cz, eBux.cz;
audioteka.com; audiolibrix.com);
- online periodika (např. iHned.cz, iSport.cz, iDNES.cz);
- fotografie aj. „obrazový“ obsah (tzv. fotobanky, např. Fotobanka ČTK).195
Typickými poskytovateli služeb pro sdílení obsahu, jichž se týká čl. 17 směrnice, tak budou
zejm. tzv. úložiště umožňující nahrávat výše zmíněné typy obsahu, ať už jde o obsah
vytvářený zcela uživateli dané služby (bez využití autorských děl nebo jiných předmětů
ochrany třetích stran) nebo vytvářený s využitím obsahu vytvořeného třetí stranou.
Služby, na které se bude vztahovat zvláštní (mírnější) režim pro start-upy, mikro-podniky a
malé podniky podle čl. 17 odst. 6

195

Obdobně viz např. II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17
SMĚRNICE, EEIP a.s., listopad 2019, nebo Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v
České republice v rámci Společnosti 4.0, 2018.
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Proto, aby mohli poskytovatelé služeb, na které se bude vztahovat čl. 17, využít zvláštního
(mírnějšího) režimu (viz výše), musí splňovat kumulativně stanovená kritéria, a sice
- jejich služby dosud byly k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší tří let a (zároveň)
- mají roční obrat nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s doporučením Komise
2003/361/ES196;
- pokud průměrný měsíční počet jejich jedinečných návštěvníků (vypočtený na základě
předchozího kalendářního roku) překročí směrnicí stanovený limit 5 milionů, bude se i na
takový start-up, mikro-podnik nebo malý podnik vztahovat povinnost vynakládat veškeré
úsilí k zamezení budoucímu nahrání oznámených děl a jiných předmětů ochrany.
V souvislosti s uvedenými kritérii, zejm. kritériem délky působnosti na trhu v Unii pod dobu
kratší než tří let, nutno připomenout bod 67 odůvodnění směrnice, podle něhož „[Z]vláštní
režim platný pro nové poskytovatele služeb s malým obratem a publikem by měl přinášet
výhody pouze podnikům, které jsou skutečně nové, a proto by měl přestat platit tři roky poté,
co byly jejich služby v Unii poprvé dostupné online. Tento režim by neměl být zneužíván tím,
že by byly vytvářeny podmínky, jejichž cílem by bylo prodloužení výhod plynoucích z tohoto
režimu po uplynutí prvních tří let. Neměl by se zejména vztahovat na nově vytvořené služby
nebo na služby poskytované pod novým jménem, které však provozuje již existující
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online, který tento režim nemůže nebo již nemůže
využívat.“.
S ohledem na to, že informace nezbytné pro posouzení aplikovatelnosti mírnějšího režimu na
určitý podnikatelský subjekt (zejm. informace o výši obratu a počtu návštěvníků online
služby) nejsou v mnoha případech dostupné, nelze požadovat prokázání splnění těchto kritérií
po nositelích práv.197 Důkazní břemeno by mělo být na poskytovateli online služby.
Z informací, které mělo Ministerstvo kultury k dispozici z konzultací, vyplynulo, že aktuálně
žádná z českých služeb (subjekty se sídlem v ČR), spadajících do režimu podle čl. 17, nebude
splňovat podmínky pro aplikaci mírnějšího režimu, a zejm. s ohledem na dobu jejich
existence na trhu (déle než tři roky), popř. s ohledem na (předpokládanou) výši obratu. Pokud
jde o služby (start-upy), které teprve vzniknou, lze naopak pravděpodobně předpokládat, že
většina z nich do mírnějšího režimu podle čl. 17 spadne, protože žádná z nich –
pravděpodobně - nedosáhne v době do tří let od svého vzniku obratu ve výši 10 milionů EUR
ani průměrné měsíční návštěvnosti v počtu více než 5 milionů jedinečných návštěvníků.198
Služby, na které se nebude vztahovat zvláštní odpovědnostní režim podle čl. 17 odst. 4
směrnice o APnaJDT
Podle bodu 62, poslední věty, odůvodnění směrnice o APnaJDT by se „[v] zájmu zajištění
vysoké úrovně ochrany autorského práva [by se] mechanismus výjimek z odpovědnosti
stanovený v článku 13 neměl vztahovat na poskytovatele služeb, jejichž hlavním účelem je
provádět nebo usnadňovat pirátství v oblasti autorských práv.“. Beze sporu se to bude týkat
přinejmenším takových služeb, o jejichž „pirátské“ povaze již pravomocně rozhodl, nebo
v budoucnu rozhodne, soud.

196

Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních
podniků
197
Problémy se získáním informací např. ohledně výše obratu se potvrdily i při zpracovávání analýzy společností
EEIP, a.s. (II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17 SMĚRNICE, EEIP
a.s., listopad 2019, s. 61).
198
II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17 SMĚRNICE, EEIP a.s.,
listopad 2019, s. 61 a násl.
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4.10.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní úpravě
obsažené ve směrnici o APnaJDT. Do AZ je nutno doplnit minimálně definici poskytovatelů
služeb, na něž se vztahuje čl. 17, dále zvláštní úpravu odpovědnosti těchto poskytovatelů
služeb, včetně zvláštní úpravy pro tzv. start-upy a malé a mikro-podniky, úpravu „rozšířeného
účinku licence nebo poskytnutého svolení“, úpravu výjimky z výlučných práv pro účely
pastiše zatím v AZ neupravené a úpravu mimosoudního řešení sporů (k tomu viz bod 2.7. této
Zprávy). Kromě toho je vhodné zvážit možné varianty právní úpravy výkonu práv
(chráněných AZ) dotčených právní úpravou v čl. 17 směrnice o APnaJDT.
Nová právní úprava přinese poskytovatelům služeb, na které se bude vztahovat definice
poskytovatele služby pro sdílení obsahu online, povinnost aktivně jednat s nositeli práv o
podmínkách užití autorskoprávně chráněného obsahu, přičemž výsledkem může být buď
uzavření licenční smlouvy (na celý příslušný repertoár nebo na jeho část) nebo dohoda o
spolupráci, v rámci které budou realizovány povinnosti poskytovatele služby (tj. na základě
informací nositelů práv odstraňován konkrétní obsah nebo zabraňováno dostupnosti online).
Na straně nositelů práv znamená nová právní úprava zejm. zvážení, jaký obsah budou
považovat za takový, který nebudou ochotni ponechat online dostupný vůbec (rozumí se
v míře překračující limity některé ze zákonných licencí) a který naopak na základě licence
bude možné ponechat dostupný online i nadále, za podmínek sjednané licenční smlouvy
s poskytovatelem služby (např. neumožňující tzv. monetizaci).
Spotřebitelům, za které lze považovat v zásadě veškerou veřejnost, která využívá služby pro
sdílení obsahu online, ať už pasivně (pouhou „návštěvou daného úložiště“), tak i aktivně,
zejm. takový spotřebitel, který sám nahrává na úložiště autorskoprávně chráněný obsah,
nevznikají novou právní úpravou žádné nové povinnosti (povinnost respektovat práva
chráněná autorským zákonem příslušející jiným subjektům zůstává i nadále zachovávána).
Nová právní úprava jim nicméně přinese právní jistotu při využívání uvedených služeb, zejm.
pak v případech, kdy daný poskytovatel služby bude mít uzavřeny licenční smlouvy s nositeli
práv. Nová právní úprava by měla rovněž přispět k jednoduššímu vyřizování stížností na
nepřiměřené odstranění nebo znepřístupnění obsahu nahraného spotřebitelem, a to zejména ve
složitějších případech, kdy půjde (např.) o posouzení splnění kritérií pro užití díla v rámci
některé ze zákonných licencí.
4.10.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
S ohledem na výše uvedený popis platné vnitrostátní právní úpravy nelze uvažovat,
s výjimkou otázky právní úpravy výkonu práv dotčených úpravou v čl. 17 směrnice, o
nulových variantách úpravy oblastí uvedených v popisu cílového stavu. V úvahu připadají
v zásadě dvě varianty, a to minimalistická (v zásadě přebírající pouze znění směrnice) a tzv.
rozšířená (obsahující kromě obligatorních ustanovení závazné části směrnice další doplňující
prvky, resp. pravidla, vycházející zejm. z bodů odůvodnění směrnice a/nebo z návrhu pokynů
Evropské komise).
Přehled zvažovaných variant implementace čl. 17 směrnice o APnaJDT
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A. Definice poskytovatelů A.1. varianta minimalistická – pouze převzetí závazného
služeb pro účely čl. 17
textu směrnice
A.2. varianta rozšířená - převzetí závazného textu směrnice
s doplněním dalších prvků podle bodů odůvodnění

B. Úprava povinností
odpovědnostního režimu

a B.1. varianta minimalistická – pouze převzetí závazného
textu směrnice
B.2. varianta rozšířená - převzetí závazného textu směrnice
s doplněním dalších prvků podle bodů odůvodnění a/nebo
návrhů z konzultací

C. Úprava výkonu
dotčených čl. 17

práv C.1. varianta nulová (resp. minimalistická)
C.2. varianta rozšířená – doplnění úpravy výkonu práv
prostřednictvím tzv. rozšířené kolektivní správy práv

A. Varianty úpravy definice poskytovatelů služeb pro účely čl. 17 směrnice o APnaJDT
A.1. varianta minimalistická – pouze převzetí závazného textu směrnice
Minimalistická varianta spočívá v doslovném převzetí pouze závazné části směrnice
definující poskytovatele služby pro sdílení obsahu online, obsažené zejm. v čl. 2 odst. 6
směrnice, tj. pozitivní vymezení pojmu a příkladmo uvedené typy služeb, na které se definice
poskytovatele služby pro účely čl. 17, resp. pro účely zvláštní úpravy omezení odpovědnosti,
vztahovat nebude.
Nevýhodou této varianty je, že může přinést výkladové pochybnosti ohledně typů služeb, na
které se bude nová úprava vztahovat. To by ztížilo aplikaci nové právní úpravy a zvýšilo
riziko právních (soudních) sporů. Na straně uživatelů (poskytovatelů služeb) by taková úprava
mohla vést k snahám o obcházení právní úpravy, na straně nositelů práv pak k zachování
stávajících problémů s ochranou a vymáháním práv k obsahu.
A.2. varianta rozšířená - převzetí závazného textu směrnice s doplněním dalších prvků
podle bodů odůvodnění
Rozšířená varianta spočívá v převzetí ustanovení ze závazné části směrnice a doplnění
o některé prvky obsažené v bodech odůvodnění a o podrobnější vymezení některých pojmů,
obsažených v závazné části směrnice a/nebo v souvisejících bodech odůvodnění směrnice.
Konkrétně by šlo o podrobnější vymezení pojmů
 „velký počet děl“;
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 „důležitá úloha na trhu online obsahu… (spočívající v soutěži)… s ostatními online
službami poskytujícími obsah, jako jsou služby audiovizuálního online přenosu, pro
stejné cílové skupiny“;
 „uspořádávání a propagace (autorskoprávně chráněného obsahu nahrávaného a
sdíleného uživateli služby s cílem přilákat širší publikum), mimo jiné prostřednictvím
„kategorizace a využívání cílené propagace v rámci obsahu“;
V konzultacích vedených Ministerstvem kultury199 se jedna skupina připomínek a komentářů
týkala právě otázky definice subjektů – poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu, zejm. otázka,
které typy služeb do uvedené definice spadat nebudou, a s tím spojených obav z právní
nejistoty subjektů působících v této oblasti digitálního trhu.
Vyjde-li se ze znění směrnice, lze dospět k následujícím závěrům, jaké typy služeb budou
nebo naopak nebudou spadat do režimu podle čl. 17 směrnice o APnaJDT.
Typy (a příklady) poskytovatelů služeb spadajících do režimu podle čl. 17
•

tzv. úložiště pro sdílení obsahu (např. datator.cz, datoid.cz, eDisk.cz, fastshare.cz, fileshare.top, hellshare.cz, hellspy.cz, prehrajto.cz, sdílej.cz, sledujteto.cz, streamuj.tv,
ulož.to nebo webshare.cz)200

Typickými subjekty spadajícími do režimu podle čl. 17 jsou zejména tzv. úložiště, využívaná
ke sdílení autorskoprávně chráněného obsahu. Uživatelé takových úložišť (včetně „pouhých
návštěvníků“, tj. nikoli nutně jen takových, kteří autorskoprávně chráněný obsah na dané
úložiště nahrávají) navštěvují tato úložiště s cílem nalézt (shlédnout, popř. stáhnout) určitý
obsah – např. autorská díla (literární, výtvarná, fotografická, počítačové programy apod.),
zvukové záznamy (např. hudební nahrávky, včetně např. záznamů koncertů), zvukově
obrazových záznamů (typicky filmů, TV pořadů různého druhu, včetně seriálů, záznamů
divadelních představení nebo koncertů) apod. Uvedená úložiště jsou typickými soutěžiteli
online služeb poskytujících obsah na vyžádání201, jak zmiňuje bod 62 odůvodnění směrnice
o APnaJDT.
• tzv. sociální sítě, ať už generické (typu Facebook, např. lide.cz, signály.cz) nebo
specializované (např. pro sdílení fotografií a videí - Rajče.net)202, jsou-li využívány
rovněž ke sdílení autorskoprávně chráněného obsahu v rozsahu, který konkuruje
online službám na vyžádání.
Typy (a příklady) poskytovatelů služeb nepovažovaných za poskytovatele služby ve smyslu
čl. 2 odst. 6 a čl. 17

199

Ze subjektů, které se zúčastnily konzultací k návrhu implementace čl. 17, byly nejaktivnější tyto subjekty:
APA, Dilia, Facebook, Google, Hellspy.cz, IFPI, Intergram, Iuridicum Remedium, NCDE, OSA, PEX, Česká
pirátská strana, SČKN, Sdílej bezpečně, ServerZone, Seznam.cz, SKKP HK, Svaz průmyslu a dopravy, Ulož.to,
Unie vydavatelů, Weemazz 2.0, Wikimedia.
200
Viz II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17 SMĚRNICE, EEIP a.s.,
listopad 2019, s. 56.
201
Online službami poskytujícími obsah na vyžádání jsou např. ebux.cz, grada.cz, voyo.cz, aerovod.cz,
musicjet.cz/#!, supraphonline.cz, Fotobanka ČTK, Shutterstock.com, Pixabay.com,
202
Viz Studie poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0,
2018, s. 52.
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Subjekty nespadajícími do režimu podle čl. 17 budou takové služby, které nesplňují definiční
znaky dle čl. 2 odst. 6. V témže ustanovení (v druhém pododstavci) jsou příkladmo uvedeny
typy služeb, které za subjekty spadající do režimu podle čl. 17 považovány nebudou:
•
•
•
•

•
•
•

neziskové online encyklopedie (např. wikipedie, wikimedie)
neziskové vzdělávací a vědecká úložiště (např. repozitáře kvalifikačních prací
vysokých škol a univerzit)
platformy pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem
služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972 ze dne
11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace,
např. tzv. interpersonální komunikační služba (např. služby typu Skype nebo
WhatsApp)
online tržiště, bazary (např. Aukro.cz; sBazar.cz; VšezaOdvoz.cz)
mezipodnikové cloudové služby
cloudové služby, které uživatelům umožňují nahrávat obsah pro vlastní potřebu, tj.
nikoli pro sdílení s blíže neurčitými členy veřejnosti (např. Úschovna.cz)

Minimalistická varianta byla v rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury
podporována většinou dotčených subjektů, podle nichž bude touto variantou nejlépe zaručena
harmonizace právních úprav a minimalizováno riziko rozdílné implementace nové právní
úpravy v rámci EU/EHP. Výhrady zazněly i proti podrobnějšímu výkladu některých z výše
uvedených pojmů v důvodové zprávě. Z konzultací dále vyplynulo, že výše uvedené typy
služeb vyloučených z působnosti čl. 17, nejsou ani z pohledu nositelů práv považovány za
konkurenty služeb poskytujících autorskoprávně chráněný obsah na základě licenčních smluv
s nositeli práv.203
Je sice velmi pravděpodobné, že přinejmenším některé pojmy nebo pravidla nové právní
úpravy se stanou předmětem výkladových sporů, ale s ohledem na to, že jde o pojmy
(a pravidla) unijního práva neodkazující na vnitrostátní úpravy členských států, přísluší
výklad takových pojmů Soudnímu dvoru EU. V zásadě je tento způsob implementace
doporučen Komisí v návrhu pokynů Evropské komise.204 Bez ohledu na výše zmíněné
potenciální výkladové spory se tato varianta jeví z hlediska právní jistoty jako přínosnější než
varianta minimalistická.
B. Varianty úpravy povinností a odpovědnostního režimu podle čl. 17 směrnice
o APnaJDT
Směrnice o APnaJDT upravuje v čl. 17 odst. 4 až 9 podmínky, při jejichž splnění bude
vyloučena odpovědnost poskytovatele služby za neoprávněné sdělení autorskoprávně
chráněného obsahu, a to vymezením povinností poskytovatele služby (viz rovněž tabulka
v části Popis problematiky a platné právní úpravy) a vymezením pravidel spolupráce mezi
poskytovatelem služby a nositeli práv. Úprava je velmi obecná a obsahuje řadu obecných
pojmů, a to záměrně, aby byla zajištěna dostatečná flexibilita pro aplikaci v praxi s ohledem
na neustále a rychle se vyvíjející nové technologie a obchodní (licenční) modely.
203

Dosud byly jako adresáti oznámení (notice)/výzev k odstranění obsahu, podle informací, které mělo
Ministerstvo kultury k dispozici z konzultací, uváděna pouze tzv. úložiště (zejm. Ulož.to, hellspy.cu, datoid,
datator.cz, edisk.cz ad.).
204
Srov. např. k definici služby (k bodu I. návrhu pokynů Evropské komise), kde Evropská komise výslovně
nedoporučuje jakékoli podrobnější vymezení jednotlivých prvků definice.
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Podle čl. 17 odst. 10 směrnice vydá Evropská komise k uplatňování celého čl. 17 a zejména
k úpravě spolupráce mezi poskytovatelem služby a nositeli práv pokyny (viz rovněž výše).
Tyto pokyny nebudou právně závazným dokumentem, nicméně by měly být vodítkem pro
členské státy, jak má být uvedená úprava implementována, tj. jednak transponována do
vnitrostátního právního řádu (v případě České republiky v rámci navrhované novelizace AZ),
jednak interpretována a aplikována v praxi (včetně praxe soudní). Návrh pokynů, v podobě
konzultačního dokumentu, zveřejnila Evropská komise koncem července 2020 s termínem pro
zasílání připomínek a stanovisek do 10.9.2020. Podle informace Evropské komise z jednání
kontaktního výboru dne 28.9.2020 budou došlé připomínky posléze zveřejněny, v mezidobí
jsou analyzovány a budou zohledněny ve finální verzi Pokynů, jejichž vydání Evropská
komise předběžně předpokládá do konce roku 2020.
Z hlediska míry podrobnosti vnitrostátní úpravy lze uvažovat o dvou variantách, a to variantě
minimalistické, spočívající v převzetí závazného textu příslušných ustanovení směrnice,
a variantě rozšířené, spočívající v převzetí závazného textu směrnice s doplněním dalších
prvků podle bodů odůvodnění a/nebo návrhů z konzultací.
B.1. varianta minimalistická – pouze převzetí závazného textu směrnice
Minimalistická varianta spočívá v převzetí relevantních závazných ustanovení směrnice, bez
doplnění jakýchkoli detailů, které by mohly buď ohrozit harmonizaci právní úpravy v rámci
EU/EHS nebo omezit smluvní volnost stran a/nebo ohrozit dostatečnou flexibilnost právní
úpravy nutnou s ohledem na rychlý vývoj technologií a obchodních modelů apod.
B.2. varianta rozšířená - převzetí závazného textu směrnice s doplněním dalších prvků
podle bodů odůvodnění a/nebo návrhů z konzultací
Rozšířená varianta spočívá v převzetí relevantních závazných ustanovení směrnice spolu
s konkrétnějším vymezením některých obecných pojmů a/nebo podmínek stanovených
směrnicí pro aplikovatelnost omezení odpovědnosti a pro spolupráci poskytovatelů služeb
a nositelů práv. V rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury nebyla mezi zástupci
dotčených subjektů jednota v názoru na nutnost a/nebo vhodnost podrobnějšího vymezení
některých konkrétních pojmů.
Nejvíce otázek a podnětů souviselo s úpravou povinností podle čl. 17 odst. 4 písm. b) a c),
konkrétně „vysokých odvětvových standardů odborné péče“ (při zajišťování nedostupnosti
konkrétních předmětů ochrany) a „relevantních a nezbytných informací“ a „dostatečně
odůvodněných oznámení“ (poskytovaných nositeli práv poskytovateli služby).
V souvislosti s povinnostmi poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online je nutno
připomenout, že přinejmenším pro žádného z již existujících poskytovatelů služeb, kterých se
týká čl. 17, není problematika odpovědnosti za obsah nahrávaný uživateli takové služby,
něčím zcela novým. Kromě autorskoprávních předpisů existuje řada dalších právních norem
týkajících se obsahu zpřístupňovaného uživateli služeb pro sdílení obsahu online, a to
konkrétně tzv. nelegálního obsahu, jak jej chápe doporučení Evropské komise C(2018) 1177
ze dne 1.3.2018 o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online205, tj. kromě
obsahu porušujícího autorská práva, také obsahu souvisejícího s terorismem, sexuálním
zneužíváním dětí, nezákonnými nenávistnými projevy nebo porušováním právních předpisů
na ochranu spotřebitele. Na toto doporučení odkazuje Evropská komise i v návrhu Pokynů

205

Dostupné např. z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0334&from=CS
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k čl. 17 v souvislosti s výkladem některých pojmů použitých v čl. 17, např. pojmu „dostatečně
odůvodněná oznámení“206.
V souvislosti s úpravou odpovědnosti za obsah nahrávaný uživateli služby přijímají
poskytovatelé služeb běžně opatření preventivního charakteru spočívající např. (a mj.) ve
stanovení podmínek pro užití jejich služeb. V rámci těchto podmínek, kromě obvyklého
upozornění na obecnou povinnost dodržovat právní řád (včetně AZ) lze nastavit i další
podmínky, které – ve spojení s dalšími opatřeními dohodnutými v rámci spolupráce s nositeli
práv, usnadní plnění povinností dle čl. 17 (včetně povinnosti vyvíjet „veškeré úsilí“).
Takovými podmínkami mohou být např. povolené formáty nahrávaných souborů (s
přihlédnutím k technologiím zvoleným k identifikování obsahu notifikovaného nositeli práv,
ať už – např. - pro účely monitorování užití nebo pro účely zabránění opětovnému nahrání).
Posuzováno případ od případu, v závislosti na typu a množství obsahu nahrávaného uživateli
služeb, k němuž náleží zcela nebo zčásti autorská práva třetím osobám, mohou poskytovatelé
služeb, s ohledem na princip proporcionality a s přihlédnutím k dostupnosti vhodných a
účinných prostředků a nákladů na ně, aplikovat pouze manuální (lidské) nástroje pro
detekování, resp. odstranění a/nebo prevenci nahrání obsahu oznámeného nositeli práv.
V rámci konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace byl
v souvislosti s uvedenými technologiemi často zmiňován „zákaz obecného monitoringu“
(resp. jak uvedeno v čl. 17 odst. 8, povinnost členského státu zajistit, aby uplatňování čl. 17
„nevedlo k žádným obecným povinnostem v oblasti dohledu“). V této souvislosti nutno
připomenout, že
1. směrnice samotná, resp. čl. 17 odst. 4 až 9, žádnou povinnost obecného dohledu nezavádí.
S ohledem na podmínky stanovené v odst. 4 a 6, vyžadující po poskytovateli služby konat na
základě buď „relevantních a nezbytných informací“ a/nebo na základě „dostatečně
odůvodněných oznámení“ poskytnutých nositelem práv ke konkrétnímu autorskoprávně
chráněnému obsahu, nejde o obecný dohled (o jaký šlo v případě posuzovaném Soudním
dvorem EU v rozhodnutí ve věci C-360/10 Sabam v. Netlog NV).
2. obecná povinnost dohledu nemůže být, s ohledem na čl. 17 odst. 8 věty první, ani sjednána
ve smlouvě mezi poskytovatelem služby a nositelem práv.
V návrhu svých budoucích pokynů k čl. 17 Evropská komise doporučuje nestanovovat při
vnitrostátní implementaci žádná specifická technologická řešení, a to s cílem zajistit
technologickou neutralitu a „univerzalitu“ právní úpravy v budoucnu. Smysluplnost takového
přístupu lze demonstrovat na vývoji dostupnosti technologií používaných v praxi pro
vyhledávání konkrétního obsahu na základě poskytnutých informací (např. metadat).
V dopadové studii Evropské komise k návrhu směrnice o APnaJDT207 jsou uvedeny příklady
v té době (tj. v roce 2016) 13 známých a používaných technologií pro vyhledávání a/nebo

206

Viz např. bod 6 doporučení Komise o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online:
„Mechanismy by měly umožňovat a podporovat podávání oznámení, která jsou dostatečně přesná a odůvodněná,
tak, aby dotčený poskytovatel hostingových služeb mohl informovaně a s náležitou péčí rozhodnout o obsahu, k
němuž se oznámení vztahuje, zejména pokud jde o to, zda je obsah nutné považovat za nezákonný a je třeba ho
odstranit nebo znepřístupnit. Mechanismy by měly mít takovou podobu, která by usnadňovala poskytování
oznámení s vysvětlením důvodů, které vedou oznamovatele k názoru, že se jedná o nezákonný obsah, a s jasným
popisem umístění takového obsahu.“
207
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT on the modernisation of EU
copyright rules, SWD(2016) 301 final ze 14.9.2016, s. 164 a násl.
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identifikování obsahu. Z informací dostupných v roce 2020 lze zjistit, že počet technologií
roste, některé z technologií uváděných Evropskou komisí v roce 2016 již používáno není,
naopak nové přibyly, viz tabulka níže:
Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

ACR
Cloud

Možná

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Svět

Audio
(plus
cover
verze)

Další informace
Číslo jedna
v používanosti mezi
technologiemi pro
fingerprinting dle
MIREX. Používáno
Spotify, Youtube,
Deezer. Podpora pro
„Query by humming“
(melody matching)
Placeno od množství
požadavku na
identifikaci.
Podpora živého vysílání a
VoD (Video on
Demand). Používá
Facebook, Twitch,
Dailymotion, Vimeo,
Soundcloud.

Audible
Magic

Ano

Ano

Partner

Ne

Ne

Partne
r

Svět

Audio
Video

Databáze děl linkuje
kompozice a "master
record". Licencování a
Platby jsou velmi
pravděpodobně řešeny
přes partnery.
Platba za množství
požadavků na
identifikaci.

Pex

Ano

Ano

Ano

Ano

Partne
Ano
r

Svět

Zachycení shody od 1
sec., pro audio podpora
Melody Matching (cover
verze), nalezení shody do
5s po zadání požadavku
pro libovolně dlouhý
obsah. Podpora pro live
Audio
streaming. Na straně
platforem zákazníkem
Video
Thriller, na straně
nositelů práv major
(Obrázk
labely.
yv
přípravě)
Pex je otevřen spolupráci
v oblasti Asset Registry,
Licencování a ADR tak,
aby bylo dosaženo co
největší interoperability
dostupných řešení. Cílem
je, aby nositelé práv
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Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

Další informace
nebyli nuceni registrovat
svoje díla v každém
systému individuálně,
stejně tak licence by měly
být přenositelné mezi
systémy.
Podpora pro ADR je na
technické úrovní. Pex
ADR jako takové
neprovozuje, ale jeho
provozovateli je schopen
dodat technické
prostředky nutné pro
podporu rozhodnutí.
Licenční modul
podporuje vydávání
licencí které lze ověřit
bez jakýchkoliv dalších
informací (ochrana
soukromí). Nositelé práv
mohou nastavovat své
licenční preference na
detailu platforma/země.
Otevřeno pro nositele
práv všech velikostí.
Zdarma pro nositele práv.
Nízké jednotky procent z
příjmu z monetizovaného
obsahu pro platformy.
Silná přítomnost v ČR,
Slovenský zakladatel,
globální dosah.
Asset Registry nejspíše
nesplňuje definici níže.
Zákazníci:
ASCAP,
SABAM, BMI, SACEM,
UMG, UMPG, Sony
ATV, a další.

BMAT

Možná

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Svět

Audio

Zaměřeno na TV, Radio
a
kluby,
ale
také
podporuje
digitální
služby.
24/7 monitoring 5,000
rádiových stanic a 1,500
televizních kanálů ve 134
zemích, a přes 1,000
klubů.

Gracenote

Ano

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Svět

Klienti: Spotify, Pandora,
Audio Google Music. Podpora
pro rozpoznávání hudby
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Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

Další informace
pomocí
fingerprintů,
video pouze na úrovni
metadat.

Vobile

Videntifie
r

MRI

Ano

Ano

Ne

Možná

Ne

Ne

Svět

Zákazníci:
Lionsgate,
WMG, NBC, Nintendo,
Video Universal,
AMC.
Nedávno získali další
Audio firmu z oboru - Zefr.

On-premise řešení
(možno nasadit do vlastní
infrastruktury). Jedná se
o (geograficky)
evropskou firmu (Island).
Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Svět

Video
Velmi specializované
použití na high-value
video, kde dokáže odhalit
speciality jako Picture in
Picture.

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Svět

Zaměřeno na budování
databáze
děl,
velmi
impresivní
katalog.
Veřejně
dostupná
databáze děl spojující
ISWC (kompozice) a
Audio ISRC (nahrávka) data.
Zákazníci:
iTunes,
Soundcloud,
Deezer,
AmazonMusic, ASCAP,
BMI, SESAC.
Monitoring
1,769
rádiových stanic v 69
zemích, 8,916 žebříčků
na 7 populárních online
platformách,
data
o
popularitě
826,427
hudebníků na sociálních
sítích.

Soundchar
ts

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Svět

Zákazníci:
Believe,
Audio UMG, Sony ATV, BMG,
WMG.
Sound
Charts
se
zameřuje na sběr dat o
popularitě
hudebních
interpretů, ale prozatím
většina jejich dat o
konkrétních
skladbách
pochází z monitoringu
tradičních rádií. Pro
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Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

Další informace
online platformy sledují
data
o
popularitě
interpretů a žebříčky.
Nemají však (prozatím)
přístup ke kompletním
datům o všech dílem na
platformách. Toho se
však může po přijetí
článku 17 rychle změnit,
a SC mají potenciál
zkombinovat tradiční svět
rádiových žebříčků s daty
z online platforem.

Chartmetr
ic

Exactuals

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Svět

Audio

Co do funkcionality
velmi podobné Sound
Charts. Lepší grafické
rozhraní.
Automatizace výpočtů
komplexních plateb pro
nositele práv.

Svět

Podpora pro vyhledávání
audia a videa (na základě
fingerprintů). Databáze
chráněných děl. Podpora
pro detekci obsahu v livestreamech.
Ina
Signature

Audio
Ano

Ano

Ne

Možná

Ne

Ne

Svět
Video

Velmi pravděpodobně
bude základní analytika
podporovaná, ale není
zmíněna ve veřejně
dostupných materiálech.
Zákazníci: Dailymotion,
Mark Monitor.
Francouzská firma.
API (aplikační rozhraní)
pro hledání shodných
obrázků.
Možnost
prohledávat
databázi
obrázků nalezených na
internetu.

TinEye

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Svět

Obrázky

TinEye
sice
nabízí
možnost hledat proti
obrázkům
již
publikovaným
na
internetu,
ale
velmi
pravděpodobně nenabízí
možnost hledat proti
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Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

Další informace
databází
děl
registrovaných
přímo
jejich
vlastníky.
Takovouto databázi bude
buďto muset vybudovat,
nebo si ji bude muset
vytvořit přímo platforma
která
bude
řešení
používat.
Pixsy prozatím veřejně
nenabízí své služby
platformám, ale podobně
jako TinEye procházejí
internet, a hledají
neoprávněné užití
obrázků které vlastníci
zaregistrují do jejich
databáze. nicméně
nemělo by pro ně být
těžké upravit jejich
službu tak, aby mohla
poskytovat služby pro
OCSSPs.

Pixsy

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Svět

Podobné služby:
https://www.imagerights.
Obrázky
com/,
https://www.copytrack.co
m/
Automatický import
obrázků z účtů jejich
vlastníků na populárních
službách jako Flickr.
Automatický monitoring
výskytu na internetu.
Možnost registrace jako
původního díla (USA a
Kanada).
Právní zastupování při
vymáhání škod
Automatizovaný
takedown notice

Lobster

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Svět

Hlavní zaměření je na
vyhledávání obrázků, ale
podporuje i video.
V současné chvíli není
určeno pro platformy
(profesionální
Obrázky
fotografové a běžní
uživatelé).
Hlavní zaměření služby
je na firmy které hledají
"autentický" UGC (User
Generated Content) který
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Asset
Identifik Licencov Analyti
Platb Teritori Typ
Regist
ADR
ace
ání
ka
y
um
obsahu
ry

Další informace
by mohly licencovat.
Slouží tedy jako tržiště
mezi značkami a
uživateli.
Současní klienti jsou
především
policejní
složky a firmy zabývající
se měřením úspěšnosti
product placementu.

LTU

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ano

Svět

LTU je příkladem služeb,
které sice rozpoznávání
obrázků podporují, ale
Obrázky primárně
nejsou
zaměřeny
na
autorskoprávně chráněný
obsah. Takových je velké
množství, a dá se
předpokládat že část by
se
jich
mohla
přeorientovat na podporu
compliance s článkem 17.
Automatické tagování
obrázků
Moderování obsahu
Vizuální vyhledávání
Klasifikace dokumentů
Natural language
processing
Verifikace tváří
A další...

Clarifai

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

Ne

Svět

Clarifai je plnohodnotnou
Computer Vision
Obrázky
platformou, podporující
mnoho různých způsobů
Text
použití a typů zákazníků.
Řešení pro ochranu
autorskoprávně
chráněného obsahu je
specificky zmíněno jako
jedno z podporovaných,
navíc s podporou pro live
streaming.

Popis modulů
Asset

Databáze děl (včetně děl volných), s informacemi o tom, kdo a v jakém poměru
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Registry

jsou vlastníci každého díla. Informace jsou dále členěny teritoriálně (dle zemí).
Pro hudební díla AR umožňuje spojení kompozice a nahrávek.
Identifikace děl v uživatelském obsahu, typicky podle fingerprintu.
Vyhledávání na základě pouze metadat je vysoce nespolehlivé, a v dnešní době
Identifikace
překonané. Pokud tento sloupec indikuje "Ano", jedná se o hledání za použití
fingerprintu.
Podpora pro licencování, kde nositel práv si nastavuje preferenci typicky na
Licencování
detailu platforma/země.
Sběr dat o popularitě licencovaného obsahu od platforem a jejich zpřístupnění
Analytika
nositelům práv (preferovaně ve formě interaktivních grafů)
ADR

Řešení sporů kolem výjimek z autorských práv

Výběr plateb za licencovaný obsah od platforem a jejich distribuce nositelům
práv
Zdroj: Informace z konzultací Ministerstva kultury, září/říjen 2020
Platby

Pokud jde o náklady spojené s povinnostmi ukládanými směrnicí o APnaJDT v čl. 17 odst. 4
až 9 poskytovatelům služeb pro sdílení obsahu online, půjde o náklady spojené
s vyjednáváním licenčních smluv, se zavedením a prováděním opatření ke znemožnění
přístupu k obsahu nebo jeho odstranění a s vyřizováním stížností uživatelů služby. Výši
nákladů nelze přesněji specifikovat. Jde o náklady spojené s technologiemi, které se postupně
vyvíjejí a informace o nich jsou často předmětem obchodního tajemství. Výše nákladů
konkrétního poskytovatele služby se bude odvíjet od typu a množství obsahu, který bude
nutno – na základě informací od nositelů práv – identifikovat. S ohledem na to, že řada
poskytovatelů služeb již nějaké technologie a postupy pro vyřizování stížností používá,
neočekává se dramatický nárůst těchto nákladů.
Z právní úpravy v čl. 17 odst. 4 až 9 plynou náklady rovněž nositelům práv, a to v souvislosti
s podáváním oznámení a zdůvodnění setrvání na požadavku na znemožnění přístupu k obsahu
nebo jeho odstranění. I v tomto případě lze říci, že řada nositelů práv již nyní využívá
možnosti podávat oznámení podle platné právní úpravy v zákoně č. 480/2004 Sb., nepůjde u
mnohých z nich o náklady nové.
C. Varianty úpravy výkonu práv dotčených čl. 17 směrnice o APnaJDT
Směrnice o APnaJDT v čl. 17 nijak neupravuje režim výkonu práv (autorských a práv
s autorským právem souvisejících), pouze konstatuje povinnost poskytovatele služby pro
sdílení obsahu online získat od nositelů práv svolení (k užití předmětů ochrany), např.
uzavřením licenční smlouvy. Směrnice nijak nedefinuje pojem „svolení“ (v angl.
„authorisation“) ani neodkazuje na vnitrostátní úpravy členských států, jde proto o pojem
unijního práva, jehož závazný výklad přísluší Soudnímu dvoru EU.
V návrhu pokynů Evropské komise je doporučeno členským státům v souvislosti se
získáváním svolení nositelů práv k užití předmětů ochrany poskytovatelem služby pro sdílení
obsahu online, na kterého se bude vztahovat režim podle čl. 17, buď zachovat, nebo zavést
mechanismy, které usnadní poskytování a získávání svolení k užití, resp. uzavírání licenčních
smluv mezi poskytovateli služeb a nositeli práv. Jedním z takových mechanismů je
„kolektivní licencování“, resp. licencování prostřednictvím kolektivního správce práv,
přičemž výslovně je zmíněna možnost tzv. rozšířené kolektivní správy „ve specifických
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případech a pro specifické oblasti, jsou-li splněny podmínky stanovené čl. 12 směrnice
o APnaJDT“.208
Nutno v této souvislosti připomenout, že hlavním cílem směrnice, včetně jejího čl. 17, je
podporovat rozvoj trhu s licencemi, tj. uzavírání licenčních smluv mezi nositeli práv
a poskytovateli služeb, a zajistit, aby nositelé práv získávali za užití svých děl a dalších
předmětů ochrany přiměřenou odměnu209, tj. nikoli zajistit (primárně) odstraňování obsahu
nebo blokování přístupu k němu. Proto je důležité vhodným způsobem, při současném
respektování principu smluvní volnosti, usnadnit uzavírání licenčních smluv a jiných dohod
(o spolupráci) mezi nositeli práv a poskytovateli služeb pro sdílení obsahu online, popř.
rovněž mezi nositeli práv a uživateli takových služeb, na které se nebude vztahovat rozšířený
účinek licenční smlouvy (např. proto, že jejich činnost bude vytvářet významné příjmy).
V případě takových služeb, jako jsou služby pro sdílení obsahu online, je usnadnění uzavírání
smluv prostřednictvím určitého snadno dohledatelného „kontaktního místa“ velmi důležité.
Poskytovatelé uvedených služeb totiž nemohou 100% předvídat, jaká konkrétní díla nebo jiné
předměty ochrany, budou takto nahrávána a sdílena, a na koho by se tudíž měli – předem –
obrátit s cílem získat svolení, resp. uzavřít licenční smlouvu. Nutno zároveň dodat, že nelze
předpokládat, že by si poskytovatelé uvedených služeb, zejména těch, které již nějakou dobu
na trhu působí, nemohli učinit alespoň částečný přehled a odhad ohledně obsahu, který je
nebo bude, přinejmenším s velkou pravděpodobností, jejich uživateli nahráván a sdílen. To,
co bývá prostřednictvím takových služeb nahráváno a sdíleno, může provozovatel takové
služby často zjistit prostým navštívením (své) internetové služby (jako běžný návštěvník),
a navíc to je obvykle známo i široké veřejnosti, popř. to lze zjistit z veřejně dostupných
informací210.
Kolektivní správci práv, tj. subjekty vykonávající kolektivní správu práv podle AZ na základě
oprávnění uděleného Ministerstvem kultury, jsou subjekty jednoduše dohledatelnými.
Zároveň v jejich případě platí, s ohledem na účel kolektivní správy (umožňovat
zpřístupňování předmětů ochrany veřejnosti), tzv. kontraktační povinnost a představují proto
určitou záruku poskytnutí licence k užití předmětů ochrany211. Uvedená kontraktační
povinnost však neplatí zcela absolutně: kolektivní správce není povinen uzavřít s nositelem
práv smlouvu v případech, kdy by uzavření smlouvy bylo v rozporu s oprávněnými zájmy
nositelů práv212, což odpovídá i úpravě ve směrnici, podle níž není povinností nositelů práv
svolení k užití poskytovateli služby dle čl. 17 udělit. Obdobně jsou snadno dohledatelní
(např.) filmoví distributoři, nakladatelé (neperiodických publikací), vydavatelé periodického
tisku, hudební vydavatelství apod.
S ohledem na výše uvedené je možné zvažovat při implementaci čl. 17 dvě varianty úpravy
výkonu práv, a to variantu nulovou (bez zásahů do platné právní úpravy) a variantu rozšířenou
(zavádějící režim rozšířené kolektivní správy práv dotčených čl. 17). Varianta zavedení

208

Srov. návrh pokynů Evropské komise, s. 4.
Srov. bod 61 odůvodnění směrnice o APnaJDT.
210
Viz např. informace o obsahu nahrávaném a sdíleném uživateli služby Uloz.to uvedené ve Studii
poskytovatelů vybraných služeb informační společnosti v České republice v rámci Společnosti 4.0, 2018, s. 28.
Nebo viz ANSOVÁ, Iveta, Jakub MACEK, Alena MACKOVÁ, Štěpán ŽÁDNÍK. Analýza podmínek pohybu
českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2019, s. 15.
211
Srov. § 95 odst. 2 a dále § 98 odst. 1 AZ.
212
Srov. § 98 odst. 4 AZ.
209
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povinné kolektivní správy práv dotčených čl. 17 nepřipadá v úvahu s ohledem na unijní
úpravu kolektivní správy práv obsaženou zejm. ve směrnici 2014/26/EU o kolektivní správě
práv a v čl. 12 směrnice o APnaJDT.
C.1. varianta nulová (resp. minimalistická) – bez změny platné právní úpravy
Nulová varianta spočívá v ponechání stávající právní úpravy kolektivní správy práv v AZ
beze změny. Nositelé práv budou mít v takovém případě možnost volby mezi
• individuálním výkonem práv;
• svěřením výkonu svých práv kolektivnímu správci v režimu tzv. dobrovolné
kolektivní správy práv (pokud bude existovat kolektivní správce disponující
příslušným oprávněním k výkonu dobrovolně spravovaných práv dotčených čl. 17)
nebo
• svěřením výkonu práva nezávislému správci práv.
V případě dobrovolné kolektivní správy platí, že kolektivní správce zastupuje pouze ty
nositele práv, kteří jej k výkonu svých práv (dotčených čl. 17) smluvně pověří. Totéž platí
i pro výkon práv prostřednictvím nezávislého správce práv. Sazby odměn vybíraných
kolektivním správcem na základě hromadných licenčních smluv podléhají obecné úpravě
sjednávání sazebníků podle § 98f AZ (uvedená úprava se netýká licenčních odměn
sjednávaných nezávislými správci práv).
Pokud nebudou žádní nositelé práv zastupováni ani kolektivním správcem, ani nezávislým
správcem práv, nedojde z hlediska poskytovatelů služeb oproti stávajícímu stavu k žádnému
zjednodušení situace v dohledávání nositelů práv za účelem sjednání licenční smlouvy.
Dohledatelní budou nicméně přinejmenším ti nositelé práv, popř. jejich právní zástupci, kteří
již dříve daného uživatele oslovili, např. v souvislosti s notifikací nahraného obsahu, resp.
s výzvou k odstranění obsahu.
V případě, že bude existovat kolektivní správce s příslušným oprávněním k výkonu
dobrovolně spravovaných práv dotčených čl. 17, což z povahy věci předpokládá, že bude
existovat dostatečně reprezentativní skupina nositelů práv, kteří projeví zájem o takový výkon
svých práv213, popř. bude existovat nezávislý správce práv, zastupující konkrétní nositele
práv, dojde ke zjednodušení naplňování primární povinnosti poskytovatele služby – získat
svolení nositelů práv přinejmenším částečně. Míra zjednodušení bude záviset na tom, kolik
nositelů práv s nejčastěji takto nahrávaným a sdíleným obsahem, bude takto zastoupených.
Pokud jde o české kolektivní správce vykonávající kolektivní správu práv k předmětům
ochrany, které mohou být dotčeny čl. 17, tj. (s výjimkou kolektivního správce GESTOR214)
všichni kolektivní správci působící v České republice (s výjimkou kolektivního správce
GESTOR215) - OSA, Intergram, DILIA, OOA-S a OAZA – disponují již nyní oprávněním
k výkonu dobrovolné kolektivní správy práva na sdělování veřejnosti podle § 18 odst. 2 AZ
a správu práv aktivně vykonávají (včetně domáhání se ochrany u soudu).216

213

Srov. § 96a odst. 3 AZ obsahující předpoklady pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv.
Kolektivní správce práv GESTOR vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury pouze
jedno právo – právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého podle § 24 AZ.
215
Kolektivní správce práv GESTOR vykonává na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury pouze
jedno právo – právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého podle § 24 AZ.
216
Viz přehled soudních řízení, konkrétně jde o spory vedené pod sp.zn. 32 C 41/2014 (OSA) a 32 C 105/2014 a
34 C 5/2017 (DILIA).
214
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C.2. varianta rozšířená – zavedení režimu rozšířené kolektivní správy práv dotčených čl.
17
V případě varianty výkonu práv prostřednictvím rozšířené kolektivní správy práv platí, že
kolektivní správce, který získal oprávnění k výkonu kolektivní správy práv dotčených čl. 17,
ze zákona spravuje (vykonává) v rozsahu uděleného oprávnění práva všech nositelů práv,
jimž na základě AZ daná práva náleží, a to jak těch nositelů práv, kteří jej pověří smluvně
nebo se přihlásí k evidenci, tak i těch, kteří tak (zatím) neučinili. Také v případě rozšířené
kolektivní správy práv platí, že sazby odměn vybíraných kolektivním správcem na základě
hromadných licenčních smluv podléhají obecné úpravě sjednávání sazebníků podle § 98f AZ.
Zároveň má ten nositel práv, který nechce být při výkonu daných práv zastupován
kolektivním správcem, ať už proto, že si chce práva vykonávat samostatně (individuálně)
nebo prostřednictvím nezávislého správce práv, možnost provést tzv. opt-out (podle § 97e
odst. 2 a 3 AZ), tj. vyloučí účinky hromadné smlouvy uzavřené kolektivním správcem.
Takový nositel práv pak kolektivním správcem zastupován nebude a bude si svá práva
vykonávat individuálně, popř. prostřednictvím nezávislého správce práv (agentury,
distributora apod.).
K tomu, aby mohl v České republice existovat kolektivní správce práv vykonávající
rozšířenou kolektivní správu práv dotčených čl. 17 směrnice o APnaJDT, by bylo nutné
doplnit právní úpravu rozšířené kolektivní správy práv v AZ (tj. doplnit daná práva do výčtu
práv spravovaných v rámci rozšířené kolektivní správy práv v § 97e odst. 4 AZ). Zároveň by
mohl být využit stejný režim, jaký je podle platné právní úpravy stanoven pro díla
audiovizuální a díla audiovizuálně užitá (s výjimkou audiovizuálně užitých děl hudebních), na
která se „rozšířený efekt hromadných licenčních smluv“ v případě užití vysíláním
a půjčováním nevztahuje. Práva k těmto předmětům ochrany by pak v režimu rozšířené
kolektivní správy práv nebylo možné vykonávat, v úvahu by připadala – i nadále – pouze
dobrovolná kolektivní správa práv.
Pro vznik rozšířené kolektivní správy daných práv by pak bylo dále nezbytné, aby bylo
k výkonu takové kolektivní správy uděleno příslušné oprávnění podle příslušných ustanovení
AZ o udělení oprávnění. Neexistence kolektivního správce s příslušným oprávněním by
nicméně nijak nebránila nositelům práv vykonávat si příslušná práva individuálně, popř.
prostřednictvím nezávislého správce práv.
Přínosem této varianty, ve srovnání s variantou nulovou (resp. minimalistickou), je zejména
větší právní jistota pro uživatele předmětů ochrany, a to jak poskytovatele služby pro sdílení
obsahu online, tak i pro uživatele této služby. Množina nositelů práv, jejichž práva nebudou
licencována prostřednictvím hromadné licenční smlouvy uzavřené mezi kolektivním
správcem práv a poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online, bude podstatně menší, než
v případě varianty nulové. Smluvní svoboda nositelů práv, tj. možnost volby mezi kolektivní
a individuální správou práv, zůstane s ohledem na možnost provedení tzv. opt-outu
zachována.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace vyplynulo, že
obě varianty mají své příznivce a odpůrce ve všech skupinách zástupců dotčených subjektů
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(zejm. nositelů práv a uživatelů, včetně subjektů), přičemž převažovaly preference varianty
nulové (minimalistické).
4.10.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

A.1.

(+) větší záruka (-) nižší právní
jednotné úpravy jistota
subjektů
v daném segmentu
v rámci EU
digitálního
trhu
(výkladové spory)
(+) vyšší právní (-) riziko nižší
jistota subjektů úrovně
v daném
harmonizace
segmentu
v rámci EU
digitálního trhu (-)
riziko
nesouladu s event.
budoucím
výkladem SDEU
(+) větší záruka (-)
možné
jednotné úpravy výkladové
v rámci EU
pochybnosti
(+) menší riziko (budou,
event. nesouladu přinejmenším
s budoucí
částečně,
judikaturou
odstraněny
SDEU
Pokyny EK k čl.
17)

A.2.

B.1.

B.2.

problémy/rizika

náklady

celkově

neutrální

neutrální

neutrální

převažují
(-)

(-)
náklady neutrální
spojené
s využívání
technologií pro
identifikování a
odstraňování
obsahu
a
vyřizování
stížností
(v případě řady
subjektů – již
používané
na
základě stávající
právní úpravy)
(+)
částečně (-) riziko nižší (-)
náklady převažují
vyšší
právní úrovně
spojené
(-)
jistota adresátů harmonizace
s využívání
právní úpravy
v rámci EU
technologií pro
(-) riziko event, identifikování a
nesouladu
odstraňování
s budoucí
obsahu
a
judikaturou SDEU vyřízování
stížností
(v případě řady
subjektů – již
používané
na
základě stávající
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C.1.

C.2.

právní úpravy)
(+) zachování (-) menší právní (-)
větší převažují
větší
míry jistota
pro administrativní
(+)
smluvní
uživatele
náklady
svobody
poskytovatelů
(+)
služby spojené se
zjednodušení
získáváním
získávání
svolení nositelů
licence
práv
(+) větší právní
jistota
pro
uživatele
(poskytovatele
služby
i
uživatele
služby)
(+)
(-) silná preference (-)
větší neutrální
zjednodušení
zachování smluvní administrativní
svobody (tj. max. náklady
získávání
licence
režim dobrovolné kolektivních
(+) zachování KS) v některých správců
smluvní
oblastech (např.
svobody
audiovize)
(možnost opt- (-) velký počet
outu)
nositelů
práv
(+) větší právní zatím
jistota
pro nezastupovaných
KS
uživatele
(poskytovatele
služby
i
uživatele
služby)

S ohledem na výše uvedené, s přihlédnutím k lhůtě pro implementaci směrnice o APnaJDT
(červen 2021) a délce legislativního procesu, byly jako vhodnější zvoleny varianty A.2., B.1.
a C.1. Vzhledem k předpokládanému průběhu projednávání návrhu novely AZ bude možné,
v případě nutnosti, po zveřejnění Pokynů Evropské komise k čl. 17 (v avizovaném termínu do
konce roku 2020) návrh novely upravit nebo doplnit.

4.11. Spravedlivá odměna a smluvní právo
4.11.1. Definice problému
Z konzultací vedených Evropskou komisí v posledních letech vyplynulo, že autoři a výkonní
umělci se často setkávají s problémy při sjednávání licenčních odměn (např. jsou nuceni
uzavírat smlouvy za jednorázovou licenční odměnu, tzv. buy-out) a dále s obtížemi při
získávání informací od nabyvatelů licencí o rozsahu užití jejich předmětů ochrany. S cílem
odstranit uvedené problémy a dosáhnout vyšší míry harmonizace v oblasti smluvního
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autorského práva stanoví směrnice o APnaJDT určité principy, které musí být
implementovány jednotlivými členskými státy EU/EHP.
4.11.2. Popis problematiky
Směrnice o APnaJDT obsahuje v Hlavě IV kapitole 3 několik ustanovení (opatření), jejichž
cílem je zlepšit transparentnost a dosáhnout vyváženějších smluvních vztahů mezi autory
a výkonnými umělci a subjekty, jimž postupují svá práva a rovněž „dosáhnout řádně
fungujícího trhu v oblasti autorského práva“. Cílem uvedených opatření je odstranit obtíže,
s nimiž se nositelé práv setkávají při sjednávání licencí k užití svých děl a výkonů online,
a dosáhnout vyváženějších smluvních vztahů.217
Konkrétně jde, kromě opatření v čl. 21 (alternativní řešení sporů), které je zahrnuto do bodu
2.7. této Zprávy, o následující opatření:
A. Zásada vhodné a přiměřené odměny (čl. 18 směrnice)
Směrnice stanoví v čl. 18 povinnost členského státu zajistit jako obecný princip nárok autora
a výkonného umělce na vhodnou a přiměřenou odměnu při poskytování licencí k výhradním
právům na užití předmětů ochrany (tj. autorských děl a výkonů výkonného umělce). Směrnice
neurčuje členským státům, jak má být tento princip realizován, přičemž dává členským státům
možnost „využít různých mechanismů“ při současném zohlednění principu smluvní svobody
a zajištění spravedlivé rovnováhy mezi právy a zájmy.
V bodu 73 odůvodnění pak směrnice konstatuje, že přiměřenou odměnou může být i paušální
částka, ale neměla by být pravidlem. Paušální částky (jako způsob stanovení výše odměny)
mohou být stanoveny v případech vymezených právním předpisem, s přihlédnutím ke
zvláštnostem daného odvětví (druhů děl nebo výkonů, oblastí a způsobů užití apod.).
B. Povinnost transparentnosti (čl. 19 směrnice)
Směrnice stanoví povinnost členského státu zajistit informovanost autorů a výkonných
umělců ohledně užívání jejich děl a výkonů nabyvateli licencí. Autoři a výkonní umělci mají
mít nárok získávat pravidelně, minimálně jednou ročně, aktuální, relevantní a úplné informace
o užívání svých děl a výkonů, zejména pokud jde o způsoby užití, veškeré vytvářené příjmy
a odměnu, která jim náleží, a to od subjektů, kterým poskytli licenci.
Povinnost transparentnosti podle čl. 19 odst. 6 směrnice o APnaJDT se nemá vztahovat na
smlouvy uzavírané v rámci kolektivní správy práv, tj. na smlouvy uzavírané podle směrnice
2014/26/EU o kolektivní správě práv mezi kolektivními správci práv nebo nezávislými
správci práv a uživateli předmětů ochrany. V takovém případě se postupuje podle čl. 18
směrnice 2014/26/EU upravujícího informační povinnost kolektivních správců práv
a nezávislých správců práv (srov. čl. 2 odst. 4 směrnice 2014/26/EU) vůči nositelům práv.
Členské státy mohou stanovit, že v případě existence kolektivních smluv nebo smluv
založených na kolektivních smlouvách (ve smyslu zákona o kolektivním vyjednávání nebo
smluv obdobných), splňují-li kritéria podle směrnice, se použijí pravidla podle těchto smluv.

217

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu, z 19. září
2019, COM/2016/0593 final - 2016/0280 (COD), str. 3.
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Pokud jde o obsah informací, v bodu 75 odůvodnění směrnice se uvádí, že by nabyvatelé
licencí, popř. podlicencí měli poskytovatelům licencí poskytovat „informace, které mají
k dispozici, o všech způsobech užívání a o veškerých relevantních příjmech po celém světě
s pravidelností, která je vhodná v příslušném odvětví, alespoň však jednou ročně. Informace
by měly být poskytovány tak, aby byly pro autora nebo výkonného umělce srozumitelné,
a umožňovaly efektivně posoudit ekonomickou hodnotu dotčených práv.“.
V bodu
77
odůvodnění
směrnice
uvádí
odvětví
hudební,
audiovizuální
a vydavatelské/nakladatelské (v anl. verzi „publishing sector“), jako příklady odvětví,
k jejichž specifikům se má při stanovení nebo sjednávání intervalů pro poskytování informací
přihlížet.
Podle přechodného ustanovení v čl. 27 směrnice o APnaJDT se povinnost transparentnosti
podle čl. 19 má vztahovat na licenční smlouvy až ode dne 7. června 2022.
C. Mechanismus smluvních úprav (čl. 20 směrnice)
Směrnice stanoví povinnost členského státu zajistit právo autorů a výkonných umělců na
dodatečnou, vhodnou a spravedlivou odměnu (tzv. „bestsellerovou odměnu“) v případech,
kdy se odměna podle dříve uzavřené smlouvy ukáže jako nepřiměřeně nízká ve srovnání se
všemi následnými příjmy z užití děl nebo výkonů nabyvatelem licence. Směrnice nerozlišuje,
zda byla odměna původně sjednána jako jednorázová (paušální) nebo výnosová (podílová).
Směrnice pamatuje na situace, kdy jsou v praxi uzavírány různé kolektivní smlouvy (smlouvy
uzavírané v rámci tzv. kolektivního vyjednávání a jim obdobné, tj. např. smlouvy mezi
odborovými organizacemi autorů a/nebo výkonných umělců a uživateli), které stanoví
podobný mechanismus, tj. nárok na dodatečnou odměnu. V takových případech autorům
a výkonným umělcům nárok na dodatečnou odměnu dle čl. 20 směrnice příslušet nebude,
resp. bude platit (podobný) mechanismus podle takové smlouvy.
Směrnice dále výslovně stanoví, že pravidlo o bestsellerové odměně se nebude vztahovat na
smlouvy uzavírané mezi kolektivními správci a uživateli a obdobně také mezi nezávislými
správci práv a uživateli.
V bodu 78 odůvodnění směrnice je k pojmu „všechny následné příjmy“ uvedeno, že se jimi
myslí „veškeré příjmy relevantní pro daný případ, včetně případných příjmů z prodeje
odvozených produktů (v angl.verzi „merchandising revenues“). Posouzení situace by mělo
zohlednit konkrétní okolnosti každého případu, včetně významu příspěvku autora nebo
výkonného umělce k celkovému dílu, jakož i zvláštnosti a praxi odměňování v jednotlivých
odvětvích tvorby obsahu, a to, zda je smlouva založena na kolektivním vyjednávání.“
D. Právo zrušit licenci nebo převod práv (čl. 22 směrnice)
Směrnice stanoví povinnost členského státu zajistit autorům a výkonným umělcům možnost
zrušit nebo změnit poskytnutou licenci v případech, kdy poskytli výhradní licenci, ale jejich
díla nebo výkony nejsou nabyvatelem licence dostatečně využívány. V případě poskytnutí
výhradní licence nemá autor a výkonný umělec možnost dílo nebo výkon užívat sám ani
poskytnout licenci jinému (třetímu) subjektu. Uvedená možnost změny nebo zrušení licence
by měla přispět ke zlepšení vyjednávací pozice autorů a výkonných umělců a rovněž ke
zlepšení dostupnosti autorskoprávně chráněného obsahu.
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Směrnice umožňuje stanovit různé mechanismy zrušení nebo změny licenčních smluv, a to
opět s ohledem na zvláštnosti jednotlivých odvětví a typů děl a výkonů a s ohledem na
velikost nebo význam příspěvku autora nebo výkonného umělce. Směrnice dále stanoví
podmínky (pravidla) pro ukončení nebo změnu licenčních smluv.
K opatřením upraveným v čl. 18 až 22 se vztahují společná ustanovení v čl. 23 směrnice
o APnaJDT. V prvé řadě je v odst. 1 stanovena kogentnost čl. 19 až 21. Jakákoli smluvní
ujednání, která by bránila plnění povinností nebo výkonu práv dle uvedených ustanovení mají
být vůči autorům a výkonným umělcům nevymahatelná. Zvláštní úprava se týká čl. 22 (tj.
práva na zrušení licence nebo převodu práv). V případě této zásady mohou členské státy
stanovit, že je možné sjednat jinak, ale pouze je-li takové ujednání založeno na kolektivní
smlouvě. V odst. 2 je výslovně zcela vyloučena aplikovatelnost čl. 18 až 22 na autory
počítačových programů.
4.11.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Ad A. Zásada vhodné a přiměřené odměny (čl. 18 směrnice)
V platné právní úpravě není obecná „zásada vhodné a přiměřené odměny“ výslovně
zakotvena, a to ani v autorském zákoně, ani v občanském zákoníku v části upravující licence.
Tak tomu nebylo ani v předchozím autorském zákoně z roku 1965 (zákon č. 35/1965 Sb.,
účinný do 30. listopadu 2000), v němž bylo pouze v § 12 odst. 1 písm. c) zakotveno právo
autora na odměnu za tvůrčí práci, konkretizované pak v § 13 odst. 1, podle kterého autorovi
náležela odměna při každém užití díla (s výjimkami uvedenými v autorském zákoně).
V autorském zákoně č. 121/2000 Sb., ve znění účinném od novely autorského zákona
č. 216/2006 Sb. do nabytí účinnosti zákona č. 303/2013 Sb. (změnového zákona k novému
občanskému zákoníku z roku 2012), tj. do 31. prosince 2013, bylo v § 49 odst. 7 výslovně
stanoveno pouze, že „[p]ři sjednání odměny se přihlédne k účelu licence a způsobu
a okolnostem užití díla a k územnímu, časovému a množstevnímu rozsahu licence.“. Při
přípravě novely autorského zákona č. 216/2006 Sb. se sice původně zvažovala úprava,
inspirovaná německou právní úpravou z roku 2002 a zavádějící výslovně institut spravedlivé
(přiměřené) odměny, ale posléze bylo přijato pouze výše citované znění odst. 7. Toto
ustanovení nebylo do platné právní úpravy - nyní obsažené právě v občanském zákoníku převzato.
Ad B. Povinnost transparentnosti (čl. 19 směrnice)
Povinnost poskytovat nositelům práv informace o užívání předmětů ochrany autorských děl a
výkonů je v českém právním řádu upravena v občanském zákoníku v části upravující licenci,
konkrétně v § 2366 upravujícím odměnu. Jde o úpravu vztahující se na všechna práva
duševního vlastnictví, nikoli pouze práva chráněná autorským zákonem. Ve srovnání
s úpravou ve směrnici, je úprava v občanském zákoníku podstatně stručnější, omezená pouze
na případy, kdy byla sjednána výnosová odměna (nikoli paušální), a neupravuje výslovně
poskytování informací nabyvatelem podlicence.
Zvláštní právní úprava informační povinnosti kolektivních správců práv a nezávislých
správců práv, upravená čl. 18 směrnice 2014/26/EU, na kterou odkazuje čl. 19 odst. 6
směrnice o APnaJDT, je obsažena v § 98c autorského zákona.
Ad C. Mechanismus smluvních úprav (čl. 20 směrnice)
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Úprava obdobná úpravě v čl. 20 směrnice o APnaJDT je obsažena v § 2374 občanského
zákoníku (před přijetím občanského zákoníku z roku 2012 byla obsažena v § 49 odst. 6
autorského zákona, ve znění před novelou č. 303/2013 Sb.).
Na rozdíl od úpravy ve směrnici je autorovi v § 2374 a výkonnému umělci v § 2387
občanského zákoníku přiznán nárok na přiměřenou dodatečnou odměnu pouze v případech,
kdy byla sjednána paušální odměna.
Ad D. Právo zrušit licenci nebo převod práv (čl. 22 směrnice)
Úprava možnosti zrušit licenci, konkrétně možnost odstoupení od licenční smlouvy pro
nečinnost nabyvatele, částečně odpovídající úpravě ve směrnici o APnaJDT, je upravena
v občanském zákoníku v části obsahující „Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům
chráněným autorským zákonem“ v § 2378 – 2381. Možnost odstoupení od smlouvy pro
nečinnost nabyvatele mají autoři a výkonní umělci (srov. § 2387 občanského zákoníku).
Úprava platí obecně, nejsou stanoveny zvláštní režimy pro různá odvětví nebo pro různé typy
děl a výkonů ani pro případy tvůrčí spoluúčasti více autorů nebo výkonných umělců, kdy lze
přihlížet k významu příspěvků jednotlivých autorů nebo výkonných umělců. Úprava
v občanském zákoníku podmiňuje možnost odstoupení od smlouvy kromě nevyužívání vůbec
nebo nedostatečného využívání licence nabyvatelem tím, že musí být značně nepříznivě
dotčeny zájmy autora. Směrnice podmiňuje využití této možnosti pouze nedostatečným
využíváním díla nebo jiného předmětu ochrany, přičemž z bodu 80 odůvodnění směrnice lze
dovodit, že takovým nedostatečným využíváním se rozumí nevyužívání vůbec.
Úprava uvedeného institutu v občanském zákoníku výslovně neupravuje možnost autora nebo
výkonného umělce namísto odstoupení od smlouvy změnit licenci z výhradní na nevýhradní.
Taková změna je možná dohodou stran i bez výslovné právní úpravy.
Ad čl. 23 – společná ustanovení
Právní úprava obsažená v občanském zákoníku, popř. v autorském zákoně, odpovídající
přinejmenším částečně úpravě v čl. 19 až 21 směrnice o APnaJDT, není ve většině případů
kogentní a na rozdíl od směrnice (srov. čl. 23 odst. 2) se vztahuje i na autory počítačových
programů.
4.11.4. Identifikace dotčených subjektů
Subjekty dotčenými úpravou v čl. 18 až 23 jsou primárně nositelé práv, konkrétně autoři a
výkonní umělci, popř. jejich zástupci (např. kolektivní správci práv nebo nezávislí správci
práv, popř. asociace a odborové organizace autorů a výkonných umělců), nabyvatelé licencí a
podlicencí (uživatelé předmětů ochrany – autorských děl a výkonů výkonných umělců).
Do konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace se zapojily
zejm. následující subjekty: APA, ARAS, ATO, Česká televize, DILIA, IFPI, Intergram,
OOA-S, OSA, Sekce KKP HK, Seznam.cz, SUAP a Unie vydavatelů.
4.11.5. Popis cílového stavu
Platnou právní úpravu je nutno přinejmenším doplnit tak, aby odpovídala nové závazné unijní
úpravě obsažené ve směrnici o APnaJDT.
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Nová právní úprava přinese posílení smluvní pozice nositelů práv, konkrétně autorů a
výkonných umělců. Předpokladem je aktivní využití nové úpravy při vyjednávání o licenčních
smlouvách, při uplatňování práv na informace a při změně smluv v případech stanovených
zákonem. K efektivnějšímu využívání nové právní úpravy by mělo přispět rovněž kolektivní
vyjednávání (např. ohledně způsobu stanovení licenčních odměn nebo poskytování informací
o rozsahu užití), které sice není výslovně součástí nové právní úpravy, ale tím není jeho
využití vyloučeno a předpokládá je i samotná směrnice o APnaJDT.
4.11.6. Návrh variant řešení včetně popisu konkrétních problémů, uvedení nákladů,
přínosů a rizik
Ad A. Zásada vhodné a přiměřené odměny
S ohledem na znění čl. 18 směrnice o APnaJDT lze uvažovat v zásadě o následujících
variantách implementace.
Varianta A.1. - nulová (bez jakékoli změny platné právní úpravy)
Nulová varianta spočívá v zachování dosavadní platné právní úpravy beze změn, tj.
nepřevzetí výslovného zakotvení zásady obecné vhodné a přiměřené odměny za poskytnutí
licence. Princip vhodné a přiměřené odměny za poskytnutí licence by byl transponován do
právního řádu prostřednictvím ustanovení implementujících čl. 19 – 21 směrnice o APnaJDT.
Tato varianta byla preferována především výrobci zvukových a zvukově obrazových záznamů
jakožto primárních nabyvatelů licencí.
Nulová varianta není vhodná, neboť zásada vhodné a přiměřené odměny za poskytnutí licence
požadovaná směrnicí dosud v českém právním řádu výslovně zakotvena není.
Varianta A.2. – minimalistická (pouhé převzetí zásady vhodné a přiměřené odměny, včetně
stanovení podmínek paušálního odměňování)
Minimalistická varianta spočívá ve výslovném převzetí zásady podle čl. 18 směrnice, tj.
nároku autora a výkonného umělce na vhodnou a přiměřenou odměnu za poskytnutí licence,
do příslušné části občanského zákoníku. V souladu se směrnicí o APnaJDT bude stanoveno,
že při sjednávání výše odměny za poskytnutí licence tak bude nutno přihlédnout především
k účelu licence, způsobu užití díla, dalším omezením licence (teritoriálnímu, časovému,
množstevnímu apod.) a příspěvku autora k celkovému dílu. Kromě toho lze zvažovat rovněž
stanovení podmínek, za kterých může vhodnou a přiměřenou odměnu představovat odměna
paušální – jednorázová (nikoli podílová – výnosová).
Varianta A.2. byla silně preferována zástupci autorů a výkonných umělců, a to včetně
specifikace možnosti paušálního odměňování. Zástupci nabyvatelů licencí (typicky výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů) považují jak výslovnou transpozici principu
vhodné a přiměřené odměny za poskytnutí licence, tak specifikaci možnosti paušálních
odměn za nadbytečné, kladou důraz na princip smluvní svobody a preferují ponechat volbu
způsobu odměňování stranám smluvního vztahu.
Pokud jde o otázku obvyklosti paušálních (jednorázových) odměn, byla mezi zástupci autorů
a zástupci výrobců v zásadě shoda v tom, že v některých oblastech tvůrčí činnosti, jsou takto
sjednávané odměny obvyklé (a akceptované), např. v oblasti audiovize nebo v hudebním
sektoru. Podstatným kritériem je příspěvek autora nebo výkonného umělce k dílu (výkonu),
který může být rozdílný u různých autorských rolí. Obvyklost paušálních odměn proto neplatí
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pro celé uvedené oblasti jako takové, ale pro specifické případy (které by navíc dle názoru
zástupců autorů měly být, ideálně, vymezeny právním předpisem).
Argumenty zástupců autorů potvrzují rovněž údaje a poznatky ze studií z let 2018 a 2019,
které se problematikou sjednávání smluv v oblasti audiovize zabývaly.
Ze studie Smluvní vztahy mezi tvůrci a producenty v audiovizi z roku 2019218 vyplývá, že
pokud se – zpravidla jednorázová – odměna vyplácená autorům přepočte na reálný čas, který
prací strávili, nedosahuje často ani úrovně minimální mzdy. To je problém především
scénáristů, který vynikne zejména při srovnání honorářů scénáristů (ale i režisérů
a dramaturgů) s některými čistě technickými profesemi, které se při výrobě filmu angažují.219
Studie dále uvádí, že odměny v autorských smlouvách jsou sjednávány ve formě paušální
(jednorázové) odměny. Podílové odměny se naproti tomu vyskytují spíše u zavedenějších
autorů – scénáristů a režisérů (a i tam jsou pociťovány jako velmi nízké)220.
Studie Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro
jednotný digitální trh z roku 2018221 uvádí, že „čisté tržby z kinodistribuce se dělí nejprve
mezi kino a distributora v poměru 50:50, dále mezi distributora a producenta opět podle
dohodnutých procentuálních podílů, obvykle 20:80 nebo 30:70 ve prospěch producenta.
V případě přímého vztahu VOD služby s producentem je smluvní poměr (po odečtení nákladů)
ve prospěch provozovatele VOD služby.“
Z výše uvedeného vyplývá, že v současné době je sjednávání podílových odměn s autory
audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých spíše výjimečné, přičemž jedním z důvodů
může být postavení autorů jako „slabší“ strany ve vztahu k producentům či druhé smluvní
straně obecně.
Jak ukazují zejména data ze studie Behind the screens - European Survey on the
remuneration of audiovisual authors (studie o odměňování AV autorů v Evropě)222,
sjednávání podílových odměn u začínajících autorů je naprosto mizivé, přičemž je zřejmé, že
je to důsledkem velmi slabého postavení začínajících autorů na trhu s tím, že producenti či
jiní uživatelé využívají snahy těchto autorů uplatnit svou tvorbu (leckdy za jakýchkoliv
podmínek).
Z výše uvedené studie Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace
a strategie pro jednotný digitální trh z roku 2018 dále vyplývá rovněž, že jedním z problémů
slabé vyjednávací pozice autorů (ale i dalších „neautorských“ profesí) v oblasti audiovize je
nízký vliv odborových svazů a podobných organizací. Konkrétně studie uvádí: „Nízký vliv
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odborových svazů v ČR navíc přispívá ke slabé vyjednávací pozici zaměstnanců a k rozdílům
ve finančních podmínkách u stejných profesí napříč různými podsegmenty audiovizuální
produkce (např. vyšší odměny na zahraničních zakázkách a nižší na českém nezávislém
filmu).“.223
Podobně studie Smluvní vztahy mezi tvůrci a producenty v audiovizi (mj.) uvádí (v rámci
citací názorů oslovených autorů), že problémem slabé vyjednávací pozice (konkrétně
scénáristů), ať už jednotlivých autorů nebo jejich sdružení (ARAS), „jejich citlivá,
neagresivní a nesilová povaha“, nemožnost ve zdejších podmínkách využívat „silových
strategií (např. stávek, které jsou obvyklou praxí např. v Hollywoodu).224 Studie připomíná
také historický kontext, a sice že „profesní a odborová organizovanost byla po roce 1989
v ČR dlouhodobě utlumena na minimum a že autoři nebyli zvyklí využívat služeb právníků
a agentů. Odkaz komunistických odborů v očích značné části profesní komunity zdiskreditoval
kolektivní vyjednávání, a to zvláště u některých úspěšnějších tvůrců, jejichž hlas v profesních
organizacích dlouhodobě chybí.“.225 Ze závěrů této studie lze vyčíst řadu doporučení ke
zlepšení situace v odměňování autorů. Mezi jinými studie uvádí, že by autorské organizace
„měly dále pracovat na zlepšení svého veřejného obrazu“, včetně rozšíření členské základny,
které zajistí větší reprezentativnost takových organizací.226
Větší využívání kolektivního vyjednávání, zejm. pro vymezení kritérií pro výpočet přiměřené
odměny a případů, kdy jsou přípustné paušální odměny, doporučuje, v rámci svého komentáře
k této části směrnice, např. také Evropská autorskoprávní společnost.227
V souvislosti s problematikou tzv. kolektivního vyjednávání nicméně nutno rovněž zmínit, že
z informací, které má Ministerstvo kultury k dispozici, vyplývá, že v praxi naráží autorské
organizace, nejde-li vysloveně o případy kolektivního vyjednávání ve smyslu zákona
č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, vztahujícím se výlučně na
vyjednávání mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli, tj. na pracovně právní vztahy,
na problémy soutěžně právní, resp. na postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který
dohody obdobného typu, ale týkající se jiných než výslovně pracovně právních vztahů
kvalifikuje jako dohody porušující soutěžně právní předpisy. Tento problém je zmíněn rovněž
ve studii Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro
jednotný digitální trh. Jak se uvádí ve zmíněné studii, „[s]ituaci pracovníků v audiovizi, kteří
nejsou v pracovním poměru, ztěžuje i zákaz kolektivní organizace prosazovaný Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže – na rozdíl od zaměstnanců se nemohou pro účely dosažení
lepších pracovních podmínek sdružovat v odborových či jiných organizacích, neboť by to bylo
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považováno za zakázanou dohodu soutěžitelů (kartel).“ Studie uvádí dva příklady, a sice
rozhodnutí úřadu ve věci sazebníku Asociace užité grafiky a grafického designu a rozhodnutí
týkající se tarifů Jednoty tlumočníků a překladatelů za tlumočení a překlad.228
Podle informací, které má Ministerstvo kultury k dispozici, je zřejmé, že toto téma (kolektivní
vyjednávání v případě tzv. atypických pracovníků – atypical workers) je živé i v jiných
státech, jak o tom svědčí např. nedávná iniciativa (žádost o konzultaci) několika
mezinárodních sdružení autorů a výkonných umělců (např. FIA, FIM229), směřující vůči
Evropské komisi (ředitelství pro hospodářskou soutěž).
S ohledem na to, že nejde vysloveně (a pouze) o otázku autorského práva ani o otázku
spojenou pouze s oblastí regulovanou autorským právem, nelze ji řešit prostřednictvím
autorského zákona.
Z neformálních konzultací vedených s Evropskou komisí vyplynulo, že směrnice o APnaJDT
nijak výslovně neomezuje kolektivní smlouvy zmíněné v několika ustanoveních jen na
případy ryze pracovně právních vztahů, nicméně, dle Evropské komise, nutno respektovat
obecnou úpravu soutěžního práva.
Při zvažování varianty A.2. byly vzaty v potaz výše uvedené argumenty zástupců nositelů
práv a zástupců uživatelů, resp. potenciálních plátců zvažované nové odměny, a dále rovněž
údaje a poznatky z výše zmíněných studií z let 2018 a 2019.
Přínosem varianty minimalistické je doplnění zásady vhodné a přiměřené odměny výslovně
do textu zákona. Touto variantou by mělo dojít k naplnění cíle směrnice (viz výše). Současně
je možné doplnit do nové úpravy vodítka k určení výše této odměny, jako je zejména účel
licence, způsob a okolnosti užití díla, příspěvek autora k celkovému dílu a dále také územní,
časový a množstevní rozsah licence. Ze stejného důvodu se také jeví vhodné výslovně
stanovit podmínky, za kterých může vhodnou a přiměřenou odměnu představovat odměna
paušální (tzn., že autor či výkonný umělec je vypořádán jednorázově bez nároku na podíl na
výnosech za poskytnutí licence).
Varianta A.3. - rozšířená (převzetí zásady vhodné a přiměřené odměny, podmínek paušálního
odměňování a doplnění dalších úprav v mezích směrnice)
Varianta A.3. spočívá v rozšíření varianty minimalistické o návrh, který vzešel z konzultací
vedených Ministerstvem kultury k implementaci čl. 18 směrnice o APnaJDT.230 Konkrétně
šlo o návrh předložený DILIA a podpořený ARAS na zavedení nového práva autora
audiovizuálního díla (tj. režiséra) a autora scénáře jakožto autora díla audiovizuálně užitého
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Szczepanik, Petr – Zahrádka, Pavel (eds.), Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska
digitalizace a strategie jednotného digitálního trhu v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018., s.
36. Dostupné z:
https://kdfs.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kdu/vyzkumne_zpravy/Mapa_audiovizualniho_pole_v_Ceske
_republice_z_hlediska_digitalizace_a_strategie_pro_jednotny_digitalni_trh.pdf
229
FIA – The International Federation of Actors (Mezinárodní herecká federace), FIM – Fédération
Internationale des Musiciens; viz např. informace dostupné z webu FIA: https://fia-actors.com/policywork/social-dialogue-and-collective-bargaining/collective-bargaining/ , naposledy navštíveno dne 23.9.2020.
230
Podobné návrhy – v různých variantách – byly předkládány ke zvážení již v minulosti v rámci příprav
předchozích novel AZ.
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(tj. autorů zastupovaných v rámci kolektivní správy práv kolektivním správcem DILIA) na
přiměřenou odměnu vůči uživateli audiovizuálního díla.
Právo na tuto odměnu by příslušelo autorům v případě, že poskytli výrobci zvukově
obrazového záznamu výhradní licenci k užití díla audiovizuálního/díla audiovizuálně užitého
na dobu přesahující deset let od prvního zveřejnění audiovizuálního díla a přitom výše
odměny autora za poskytnutí licence nebyla stanovena v závislosti na výnosech z využití
licence nebo jinou licenční odměnou za každé užití audiovizuálního díla/díla audiovizuálně
užitého. Právo na tuto odměnu by vznikalo ke konci kalendářního roku následujícího po roce,
ve kterém bylo audiovizuální dílo poprvé zveřejněno. Přiměřená odměna by představovala
přiměřený podíl na příjmech uživatele z užití audiovizuálního díla. Dle návrhu by nárok na
tuto odměnu vznikal autorovi souběžně s nárokem na odměnu sjednanou a placenou
nabyvatelem licence podle licenční smlouvy.
Původní návrh vztahoval právo na odměnu k více způsobům užití (práv), konkrétně
k vysílání, provozování ze záznamu a k užití sdělováním díla veřejnosti způsobem podle § 18
odst. 2 AZ (zjednodušeně prostřednictvím internetu, např. službami VOD). V průběhu
konzultací byl omezen pouze na právo na přiměřenou odměnu vůči uživateli audiovizuálního
díla za užití sdělováním díla veřejnosti podle § 18 odst. 2 AZ, včetně zpřístupňování díla
veřejnosti poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online, bylo-li dílo nahráno uživatelem
takové služby, ve smyslu čl. 17 směrnice o APnaJDT, viz bod 2.10. této Zprávy.
Původní návrh dále předpokládal zavedení povinné kolektivní správy tohoto nového
majetkového práva, autora audiovizuálního díla nebo autora scénáře jakožto díla
audiovizuálně užitého. S ohledem na možný rozpor s unijním právem bylo posléze v rámci
konzultací zvažováno zavedení rozšířené kolektivní správy uvedeného práva.
V rámci konzultací bylo navrhováno doplnění dalších kategorií oprávněných nositelů práv
(např. autorů zastupovaných kolektivním správcem OSA, tj. autorů děl hudebních, včetně
textařů, nebo autorů zastupovaných kolektivním správcem OOA-S, tj. dalších děl
audiovizuálně užitých jako jsou kameramani, střihači, architekti, kostýmní výtvarníci nebo
výtvarníci animovaných filmů).
Podle posléze zúženého návrhu (co do rozsahu práv) by plátci odměn měli být uživatelé (tj.
poskytovatelé online služeb, zejm. služeb VOD a služeb pro sdílení obsahu online).
Argumenty z konzultací - ve prospěch zavedení práva na přiměřenou odměnu vůči uživateli
audiovizuálního díla
Hlavním argumentem zastánců návrhu na zavedení výše uvedeného práva na odměnu byla
potřeba reagovat na dlouhodobě přetrvávající praxi spočívající v uzavírání licenčních smluv
mezi výrobci audiovizuálních děl a autory na veškeré způsoby užití a na velmi dlouhou dobu
(např. na celou dobu trvání práv k dílu), a to ve většině případů za relativně nízkou fixní
odměnu (tzv. buy-out), nikoli za odměnu stanovenou v závislosti na výnosech z licence. Dále
bylo argumentováno tím, že pokud zůstane právní úprava pouze v rovině „dobrovolnosti“
nebo dokonce bude „dokazování práv ponecháno na straně autorů“, pak se na postavení
autorů nezmění vůbec nic, a propad autorských práv bude pokračovat.
Uvedená praxe se dle informací zástupců autorů týká nové produkce audiovizuálních děl,
která je tradičně v zásadě vytvářena vysílateli (přímo nebo na jejich objednávku),
soukromými producenty v oblasti celovečerních, tzv. distribučních filmů a dokumentů,
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„novým“ segmentem je produkce vytvářená přímo provozovateli on-line distribuce (v zásadě
streamovacích služeb) nebo na jejich objednávku (např. Seznam.cz, Mall.cz apod.). Ve všech
uvedených produkčních oblastech jsou práva ve vztahu k on-line užití v naprosté většině
případů „vykupována“ výhradně, na dobu trvání práv, s vypořádáním v rámci paušální
jednorázové odměny. Dá se říci, že 100% je tomu tak v oblasti produkce pro soukromé
vysílatele a v oblasti dokumentaristiky. V oblasti celovečerních (distribučních) filmů je
situace různá, v případě, že je sjednána podílová odměna z výnosů, vypořádání za užití „online“ je zpravidla její součástí a vypořádává ji producent audiovizuálního díla, z celkových
výnosů z exploatace díla (na čemž by navrhovaná úprava nic neměnila).
Výše zmíněná potřeba reagovat na situaci autorů byla doložena rovněž údaji ze studie
CISAC231, ze které vyplývá, že globální online platformy využívají své silné vyjednávací
pozice na trhu k tomu, aby donutily nositele práv poskytnout výhradní licence za
jednorázovou odměnu. Příjmy platformy však v dlouhodobém měřítku značně přesahují
částku, kterou za poskytnutou licenci obdrželi nositelé práv. Dále byly uvedeny údaje ze
studie společnosti FutureSource „SVOD Status & Outlook Report 2019“232, v níž je
odhadováno, že trh SVOD služeb233 bude v r. 2024 dosahovat hodnoty 87 mld. dolarů, oproti
necelým 39 mld. v roce 2019.
Argumenty z konzultací - proti zavedení práva na odměnu
Argumenty proti zavedení výše uvedeného práva na odměnu uplatnili zástupci výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů (jako producenti audiovizuálních děl) a dalších
uživatelů (zejm. Sekce KKP HK, ATO, ČT, Nova, Seznam.cz), kteří uvedli zejm. následující.
Zavedení takového nového práva vnese nejistotu do obchodování s audiovizuálními díly,
včetně obchodování mezinárodního, ohrozilo by právní jistotu záruk řádného vypořádání práv
autorů poskytujících výhradní licence za fixní odměnu u zakázkové výroby, zejména u
zakázek pro zahraniční zadavatele včetně velkých amerických studií a provozovatelů
internetových platforem. Tito zadavatelé mohou výrobu z České republiky díky této regulaci
přesunout jinam, neboť ani sjednání jiného rozhodného práva ve smlouvě s autorem nezabrání
autorům ve výkonu tohoto práva na území ČR, neboť navrhovaná úprava je formulována jako
kogentní a nebude možné ji smluvně vyloučit. Zavedení práva na dodatečnou odměnu tak ve
svém důsledku může vést k omezení tvorby a distribuce audiovizuálních děl v ČR, bude
komplikovat výrobu, distribuci a internetové využití, sníží objem prostředků na autorskou
tvorbu. Zavedení nového práva by znamenalo, že by uživatelé (služby jako je Netflix, iTunes,
Amazon apod.) museli sjednávat (v rámci výkonu kolektivní správy práv na přiměřenou
odměnu) dodatečné odměny s kolektivními správci, aniž by znali (a mohli znát) podmínky
smluv, které s autory uzavřel výrobce zvukově-obrazového záznamu včetně podmínek
honorářových. V případě, že by k dohodě kolektivního správce s uživatelem o výši dodatečné
odměny nedošlo, byla by ohrožena další exploatace audiovizuálního díla, autor by se mohl
domáhat neplatnosti smlouvy s výrobcem audiovizuálního díla nebo bránit uživateli v další
exploataci licencovaného díla.

231

https://www.cisac.org/Newsroom/Articles/Explaining-copyright-buyouts-CISAC-publishes-new-guidelinesfor-authors-societies-worldwide
232
https://www.futuresource-consulting.com/reports/posts/2019/april/futuresource-svod-status-outlook-reportworldwide-apr-19/?locale=en
233
Tzv. „subscription video on demand služby“ – tj. platformy poskytující služby videa na vyžádání v rámci
předplatného;
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Navrhovaná úprava by rovněž mohla ve svých důsledcích znamenat snížení odměny hrazené
výrobcem autorům. Praxe, dle názorů zástupců výrobců, ukazuje, že pro některé autory je
paušální odměna výhodnější než odměna podílová. Zdůraznili rovněž, že ustanovení
o spravedlivém odměňování, transparentnosti a smluvní úpravě, obsažená ve směrnici
o APnaJDT, která budou implementována do občanského zákoníku, již slouží k dosažení cíle
spravedlivého odměňování.
Dále bylo argumentováno rozporem navrhované úpravy se zásadou smluvní volnosti. Za
dostatečnou ochranu autora proti případným excesům týkajícím se výše sjednané jednorázové
odměny lze považovat bestsellerovou doložku podle § 2374 občanského zákoníku.
Navrhované ustanovení bylo dále označeno za zcela nesystémové, protože není důvod, aby
užití díla podle § 18 odst. 2 mělo jiný režim než jiné způsoby užití díla. Podle názoru
některých uživatelů uváděná „nerovnováha vyjednávacích sil mezi autory a výrobci“
neexistuje, a to zejména v případě pro audiovizuální dílo tak významných osob jako je režisér
a autor scénáře. Je-li mezi výrobcem a autorem sjednána jednorázová odměna, je v její výši
již zohledněna skutečnost, že není sjednána další část odměny v návaznosti na každé užití
audiovizuálního díla. Pokud by zvažovaným ustanovením vznikl nárok autora na další
odměnu, není logické, aby se neměnila ani původně sjednaná odměna, která byla smluvními
stranami sjednána s vědomím toho, že další odměna v návaznosti na užití díla autorovi
nenáleží.
Dalším argumentem proti zavedení nového práva na odměnu bylo nebezpečí vytvoření
zásadní právní nejistoty vůči držitelům licencí k užití audiovizuálního díla. Držitelé licencí
nebudou schopni predikovat, zda náklady vynaložené na pořízení licencí jsou konečné a do
jaké míry se mohou nepředvídatelným způsobem navýšit, aniž by tomu byl nabyvatel licence
schopen jakýmkoliv způsobem předem zabránit. Návrh byl označen za „zcela neodpovídající
realitě“ především v případě kratších „rychloobrátkových“ audiovizuálních děl, jejichž reálná
užitná hodnota je řádově několik měsíců od okamžiku prvního zveřejnění díla. Předložený
návrh by mohl vést k nezamýšlenému důsledku, kdy trh přistoupí k nové praxi, ve které
budou autoři audiovizuálních děl a autoři scénářů motivováni k podpisům licenčních dohod
s odměňováním postaveném v závislosti na výnosech z využití licence nebo jinou odměnou
za každé užití audiovizuálního díla, které ale budou představovat v konečném součtu nižší
celkovou odměnu, než kterou by autor díla nebo autor scénáře audiovizuálního díla obdržel
při paušální odměně, pokud by nové ustanovení neplatilo. Je totiž logické, že uživatelé
audiovizuálních děl budou nuceni do svých ekonomických výpočtů zahrnovat i rezervu pro
případné dodatečné odměny podle předloženého návrhu, která může z opatrnosti představovat
hodnoty v řádech vyšších jednotek nebo nižších desítek procent v závislosti na typu
audiovizuálního díla. V řetězci nákladů se dále zcela jistě projeví i podíl na nákladech
kolektivní správy.
Zástupce výrobců zvukových záznamů rovněž vyjádřil s navrhovaným novým právem
nesouhlas, neboť v hudebním sektoru již existuje zavedená smluvní praxe. Podstatné je
zachovat princip smluvní svobody, jenž praxe fungování tohoto sektoru vyžaduje a
upřednostňuje, přičemž navrhovanou změnou by stávající dobře fungující praxe byla
narušena.
Při zvažování této varianty byly vzaty v potaz výše uvedené argumenty zástupců nositelů práv
a zástupců uživatelů, resp. potenciálních plátců zvažované nové odměny, a dále rovněž údaje
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a poznatky ze studií z let 2018 a 2019, které se problematikou sjednávání smluv v oblasti
audiovize zabývaly.
Z konzultací Ministerstva kultury a z materiálů, které jsou výše specifikovány, vyplývá, že
v oblasti audiovize spíše převládá sjednávání odměny paušální. Postavení autorů nevykazuje
dle předkladatele vždy jednoznačně znaky „slabší smluvní strany“ a paušální odměna nemusí
vždy představovat nepřiměřeně nízkou odměnu pro autora za poskytnutí licence. Předkladatel
dospěl k závěru, že by zavedení práva na přiměřenou odměnu vůči uživateli audiovizuálního
díla mohlo nejen narušit princip smluvní svobody, zavedenou smluvní praxi, ale v konečném
důsledku také přinést nezamýšlené důsledky, jako např. faktické snížení odměn
poskytovaných autorům v této oblasti (důsledkem nové úpravy by mohlo být např. sjednávání
licenčních odměn pouze výnosových, s nejistou vyhlídkou na to, zda a jaké výnosy z užití
skutečně budou), nežádoucí („plošnou“) ingerenci kolektivního správce do smluvních vztahů
nebo také ohrožení výroby audiovizuálních děl v ČR. Nejeví se rovněž vhodné přiznat nové
právo na tuto odměnu jen omezené skupině autorů, což lze považovat za diskriminační.
Nevyjasněnou zůstala také otázka subjektů povinných k platbě této přiměřené odměny, tj. zda
by jím měl být „konečný“ uživatel (typicky např. provozovatel služby VOD, nebo služby pro
sdílení obsahu online), nebo spíše výrobce (např. filmový producent).
Je zároveň nutno přihlédnout ke skutečnosti, že výroba audiovizuálních děl, zejména děl
kinematografických, je zpravidla hospodářsky nákladnou činností, vesměs přesahující běžné
finanční možnosti jednotlivých tvůrců, a běžné smluvní užití audiovizuálních děl by bez
usnadněné koncentrace příslušných oprávnění k užití dotčených děl do rukou jedné osoby
(výrobce) bylo vesměs komplikované. Proto autorský zákon tuto situaci zohledňuje, když
v § 63 odst. 3 a § 64 stanoví zvláštní právní režim v případě audiovizuálních děl a děl
audiovizuálně užitých. Jde o zvláštní dispozitivní právní úpravu, jež vyplývá z praktických
potřeb zjednodušení a pružnosti jednání s třetími osobami při hospodářském zhodnocování
těchto děl.234
Podle názoru Ministerstva kultury bude princip vhodné a přiměřené odměny vzhledem ke
skutečné nebo potencionální ekonomické hodnotě licencovaných nebo převáděných práv
s přihlédnutím k příspěvku autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu dostatečně
promítnut v navrhovaném ustanovení § 2374 občanského zákoníku upravujícím vhodnou
a přiměřenou odměnu za poskytnutí licence (srov. § 2374 odst. 1) a dále také v institutu tzv.
bestsellerové odměny nově rozšířeném také na případy odměny původně sjednané v závislosti
na výnosech z využití licence (srov. § 2374 odst. 2).
Ad B. Povinnost transparentnosti
Varianta B.1 – minimalistická (převzetí pouze kogentních ustanovení)
Varianta spočívající v pouhém doplnění platné právní úpravy o nové prvky podle směrnice.
Nezahrnuje fakultativní ustanovení, umožňující členským státům stanovit určité odchylky ze
základní povinnosti transparentnosti (viz podrobněji ad varianta B.2.).
Varianta B.2 – rozšířená (zahrnující kogentní i fakultativní ustanovení).
Varianta spočívající v doplnění platné právní úpravy o nové prvky podle směrnice a dále
využívající některé, popř. všechny možnosti dané fakultativními ustanoveními čl. 19. Tato

234

Srov. Telec, I., Tůma, P. Autorský zákon. Komentář. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2019, 696 a násl.

166

fakultativní ustanovení umožňují členským státům stanovit určité odchylky ze základní
povinnosti transparentnosti, a to konkrétně:
• možnost stanovit, že jakákoli žádost o informaci vůči nabyvatelům podlicence podle
prvního pododstavce musí být podána přímo či nepřímo prostřednictvím smluvní
protistrany autora nebo výkonného umělce (tj. prostřednictvím nabyvatele licence);
• možnost omezit typ a míru podrobnosti poskytovaných informací na „rozumně
očekávatelnou“ míru v takových případech, kdy by administrativní zátěž spojená
s plněním takové informační povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z užití díla
nebo uměleckého výkonu byla nepřiměřená;
• možnost omezit, resp. vyloučit, povinnost poskytovat informace v případech, kdy
příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není
významný, ledaže autor nebo výkonný umělec prokáže, že tyto informace potřebuje
pro výkon svých práv podle čl. 20 odst. 1 a žádá o tyto informace za tímto účelem;
možnost stanovit použitelnost pravidel pro poskytování informací sjednaných v kolektivních
smlouvách nebo ve smlouvách založených na kolektivních smlouvách (pokud takové smlouvy
splňují kritéria stanovená směrnicí).
V případě obou variant (B.1. a B.2.) se nová úprava bude na licenční smlouvy vztahovat až od
7. června 2022.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace, v nichž se
k danému ustanovení vyslovili zástupci obou stran, vyplynulo (očekávatelně), že požadavky
obou stran jsou v zásadě v protikladu. Zatímco strana „platící“ požaduje úpravu
administrativně (i ekonomicky) co nejméně náročnou, strana autorů a výkonných umělců žádá
o co nejširší úpravu, umožňující využít práva na informaci maximálnímu počtu tvůrců a
v maximálním rozsahu.
Při hodnocení variant B.1. a B.2. byly vzaty v úvahu připomínky a návrhy z konzultací a
zájem na dosažení vyvážené právní úpravy a na základě toho vybrána varianta B. 2.,
s využitím následujících fakultativních ustanovení:
• možnost stanovit, že jakákoli žádost o informaci vůči nabyvatelům podlicence podle
prvního pododstavce musí být podána přímo či nepřímo prostřednictvím smluvní
protistrany autora nebo výkonného umělce (tj. prostřednictvím nabyvatele licence);
• možnost omezit typ a míru podrobnosti poskytovaných informací na „rozumně
očekávatelnou“ míru v takových případech, kdy by administrativní zátěž spojená
s plněním takové informační povinnosti byla s ohledem na příjmy plynoucí z užití díla
nebo uměleckého výkonu nepřiměřená;
• možnost omezit, resp. vyloučit, povinnost poskytovat informace v případech, kdy
příspěvek autora nebo výkonného umělce k celkovému dílu nebo výkonu není
významný, ledaže autor nebo výkonný umělec prokáže, že tyto informace potřebuje
pro výkon svých práv podle čl. 20 odst. 1 a žádá o tyto informace za tímto účelem;
• možnost stanovit použitelnost pravidel pro poskytování informací sjednaných v
kolektivních smlouvách nebo ve smlouvách založených na kolektivních smlouvách
(pokud takové smlouvy splňují kritéria stanovená směrnicí).
Ad C. Mechanismus smluvních úprav
Varianta C.1. – minimalistická (převzetí pouze kogentních ustanovení)
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S ohledem na povinnost členských států toto ustanovení směrnice (čl. 20) implementovat
nelze o jiné variantě, než převzetí unijní úpravy, resp. přizpůsobení stávající právní úpravy
znění ve směrnici, uvažovat.
Ad D. Právo zrušit licenci nebo převod práv, společná ustanovení
Varianta D.1. – minimalistická (převzetí pouze obligatorních ustanovení)
Varianta spočívající v pouhém doplnění platné právní úpravy o nové prvky podle směrnice
(čl. 22). Nezahrnuje fakultativní ustanovení, umožňující členským státům stanovit určité
odchylky z úpravy práva zrušit licenci (viz podrobněji ad varianta D.2.).
Varianta D.2. – rozšířená (zahrnující obligatorních i fakultativních ustanovení).
Varianta spočívá v doplnění platné právní úpravy vedle nových obligatorních prvků podle
směrnice i o prvky fakultativní. Tato fakultativní ustanovení, jak je upravuje čl. 22 odst. 2 a 5,
umožňují členským státům stanovit určité odchylky z úpravy práva zrušit licenci (nebo
převod práv), a to konkrétně:
• možnost stanovit zvláštní pravidla pro zrušení licence s přihlédnutím ke zvláštnostem
jednotlivých odvětví a typů děl a jiných předmětů ochrany a k významu jednotlivých
příspěvků autora/výkonného umělce k celkovému dílu/předmětu ochrany (v případě že
jde o dílo/předmět ochrany, na kterém se podílí více autorů/výkonných umělců);
• možnost vyloučit zcela z použití pravidel pro zrušení licence díla nebo jiné předměty
ochrany, které obvykle obsahují příspěvky více autorů/výkonných umělců;
• možnost omezit použitelnost pravidel pouze na určité období, je-li toto omezení řádně
odůvodněno zvláštnostmi daného odvětví nebo typem díla nebo jiného předmětu
ochrany;
• možnost dát autorům a výkonným umělcům možnost namísto zrušení licence ukončit
výhradní povahu smlouvy;
• možnost stanovit, že veškerá smluvní ustanovení odchylující se od mechanismu
zrušení licence nebo zrušení převodu práv stanoveného v čl. 22 odst. 1 jsou
vymahatelná pouze tehdy, jsou-li založena na kolektivní smlouvě.
Z konzultací vedených Ministerstvem kultury při přípravě návrhu implementace, v nichž se
k danému ustanovení vyslovili zástupci obou stran, vyplynulo, že i v této oblasti jsou
požadavky obou stran v zásadě v protikladu.
Při hodnocení variant D.1. a D.2. byly vzaty v úvahu připomínky a návrhy z konzultací a
zájem na dosažení vyvážené právní úpravy a na základě toho vybrána varianta D. 2.,
s využitím následujících fakultativních ustanovení:
• možnost stanovit zvláštní pravidla pro zrušení licence v případě že jde o dílo/předmět
ochrany, na kterém se podílí více autorů/výkonných umělců;
• možnost stanovit, že veškerá smluvní ustanovení odchylující se od mechanismu
zrušení licence nebo zrušení převodu práv stanoveného v čl. 22 odst. 1 jsou
vymahatelná pouze tehdy, jsou-li založena na kolektivní smlouvě;
• možnost dát autorům a výkonným umělcům možnost namísto zrušení licence ukončit
výhradní povahu smlouvy.

168

4.11.7. Hodnocení variant
Přínosy, problémy, náklady a rizika zvažovaných variant
varianta

přínosy

A.1.

(0)
zachování (-) nenaplnění cíle
stávajícího stavu směrnice;
(-) nedostatečná
(žádné přínosy)
ochrana autorů ve
smluvních
vztazích;
(+)
zachování (0) neutrální
principu smluvní
volnosti
při
zajištění
rovnováhy mezi
právy a zájmy
smluvních stran;
(+)
posílení
principu
spravedlivé
odměny
omezení
(+)
posílení (-)
smluvní volnosti;
principu
(-) riziko snížení
spravedlivé
paušálních odměn;
odměny
s ohledem
na (-)
riziko
potencionální
neodhadnutelnosti
ekonomickou
výnosů z užití (a
hodnotu
tím
i
výše
převáděných
podílových
práv;
odměn);
(-) diskriminační
zvýhodnění (nebo
naopak ohrožení)
určité
kategorie
autorů;
(-)
ohrožení
produkce
AVD
v ČR;
(-) ohrožení zahr.
investic
do
produkce
AVD
v ČR;
(+)
zvýšení (-)
riziko
transparentnosti
šikanozního
informací
o výkonu práva
výnosech
z využití práv

A.2.

A.3.

B.1.

problémy/rizika

náklady
(0)
náklady

celkově
žádné převažují
(-)

(0) žádné nové převažují
náklady
(+)

(-) náklady na převažují
administrativu
(-)
spojenou
s
rozúčtováním a
výplatou odměn;
(-)
riziko
promítnutí
nových
(zvýšených)
nákladů do cen
pro spotřebitele;

(-)
riziko převažují
zvýšené
(-)
administrativní
zátěže subjektů
povinných
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B.2.

C.1.

D. 1.

D.2.

poskytovat
informace
(+)
zvýšení (-)
možné (+)
nelze převažují
transparentnosti
problémy
odhadnout; lze (+)
informací
o s prokazováním
předpokládat
výnosech
nižší
nezbytnosti
z využití práv
získání informací
administrativní
(+)
zlepšení
náročnost (než
vyjednávací
v případě
pozice autorů a
varianty B.1.)
výkonných
umělců
(+)
zohlednění
rozdílných situací
z hlediska
velikosti
příspěvku
autora/výkonného
umělce
(+) posílení
nelze (0)
(-) účinnost právní (0)
vyjednávací
úpravy
bude odhadnout
neutrální
pozice autorů a záležet na míře
výkonných
jejího využívání v
umělců
praxi
(+)
zlepšení (-)
nelze (0)
riziko (0)
uplatnění
práv „blokování“ smluv odhadovat
neutrální
autorů
a jen
částí
výkonných
participujících
umělců
autorů/výkonných
v případech
umělců
nevyužívání
děl/výkonů
nabyvateli
výhradních
licencí
(+)
zlepšení (-) oslabení pozice (0)
nelze převažují
uplatnění
práv autorů
a odhadovat
(+)
a výkonných
autorů
výkonných
umělců v případě
umělců
děl
a
jiných
v případech
předmětů ochrany
nevyužívání
zahrnující
děl/výkonů
příspěvky
více
nabyvateli
autorů
a/nebo
výhradních
výkonných
licencí
umělců
(+)
odstranění
právní
a
ekonomické
nejistoty
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investice
vzniku
využívání
díla/jiného
předmětu
ochrany

do
a

Jak vyplývá z hodnocení jednotlivých variant v tabulce výše, spočívají rozdíly v jednotlivých
variantách, připadajících v úvahu, v míře, v jaké bude zlepšena (posílena) smluvní pozice
(obvykle) slabší smluvní strany, tj. autora nebo výkonného umělce vůči nabyvateli licence.
Na spotřebitele, resp. na nabídku a dostupnost autorskoprávně chráněného obsahu bude mít
nová úprava vliv zprostředkovaně, a to v závislosti na tom, do jaké míry přispěje k uzavírání
licenčních smluv a za jakých smluvních podmínek.
S ohledem na výše uvedené hodnocení variant, zohledňující rozdílné postoje a potřeby stran a
s ohledem na cíle sledované směrnicí, tj. zajistit efektivní fungování trhu, zlepšit
informovanost autorů a výkonných umělců o využívání jejich výtvorů a zlepšit uplatňování
práv autorů a výkonných umělců, zejména, ale nikoli pouze, v online prostředí byly zvoleny
varianty A.2., B.2., C.1. a D.2.

5.

Návrhy právní úpravy, implementace doporučené varianty a vynucování

Předkladatel navrhuje implementaci doporučených variant formou novely autorského zákona
a občanského zákoníku.
Pro všechny oblasti navrhovaných nových úprav bude platit obecná úprava ochrany, resp.
vymáhání ochrany práv prostřednictvím občanskoprávních, správněprávních a trestněprávních
norem: nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů
ochrany, stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně
jako jiné porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv (viz zejm. § 40 a násl. autorského zákona – Ochrana práva autorského, § 105a a násl.
autorského zákona - Přestupky a § 270 trestního zákoníku - Porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi).
K jednotlivým oblastem navrhovaných úprav lze dále z hlediska implementace doporučené
varianty a jejího vynucování uvést následující.
5.1.
Implementace a vynucování právní úpravy principu země původu pro doplňkové
online služby vysílatelů
Právní úprava principu země původu pro doplňkové online služby vysílatelů podle směrnice
OnlineSatCab bude do právního řádu implementována převzetím závazných ustanovení
směrnice. Pro vyloučení výkladových pochybností bude výslovně uveden způsob výkonu
práv prostřednictvím kolektivní správy, a to shodně s úpravou výkonu práv ke shodným
způsobům užití prováděným mimo rámec tzv. doplňkových služeb vysílatelů (ať už vysílateli
nebo jinými uživateli předmětů ochrany).
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Nová úprava neklade žádné požadavky na státní správu. Stejně tak neklade přímo žádné nové
požadavky na přímo dotčené subjekty. Smluvní volnost zůstává zachována a vysílatelé (jako
uživatelé předmětů ochrany) a stejně tak nositelé práv (jako poskytovatelé licencí k užití
jejich předmětů ochrany prostřednictvím doplňkových online služeb) budou mít i nadále
svobodu volby, zda princip země původu využijí nebo nikoli (tj. budou i nadále sjednávat
licence teritoriálně omezené jen na některé státy EU/EHP). Pokud se rozhodnou nové úpravy
využít, zjednoduší jim to sjednávání smluvních podmínek.
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání.
Nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany,
stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné
porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv.
5.2. Implementace a vynucování právní úpravy kolektivní správy práva na přenos
vysílání
Právní úprava režimu kolektivní správy práva na přenos vysílání podle směrnice
OnlineSatCab bude implementována navrhovaným rozdělením režimů kolektivní správy
práva na přenos vysílání prostřednictvím internetu, a to podle toho, zda půjde o přenos
vysílání v tzv. řízeném nebo neřízeném prostředí. V případě přenosů vysílání v tzv. řízeném
prostředí bude zachován stávající stav, tj. režim povinné kolektivní správy práv. V případě
práva na přenos vysílání v tzv. neřízeném prostředí se zavádí režim rozšířené kolektivní
správy práv.
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu ani na nositele práv.
Pokud by nositel práv měl zájem vyloučit účinky smluv uzavíraných kolektivním správcem
s provozovatelem přenosu vysílání prostřednictvím internetu v neřízeném prostředí, musí
provést tzv. opt-out, což je administrativně jednoduchý jednorázový úkon vůči kolektivnímu
správci práv. Nová právní úprava neklade v zásadě žádné nové požadavky ani na uživatele
předmětů ochrany, tj. provozovatele přenosů vysílání. Jedinou změnou by mohlo být –
v případě, že by nositelé práv prováděli tzv. opt-outy v míře větší, než je tomu dosud (kdy
k nim prakticky nedochází) – že by provozovatelé přenosů vysílání prostřednictvím internetu
v neřízeném prostředí pak museli uzavírat licenční smlouvy přímo s konkrétními nositeli
práv.
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Výkon
kolektivní správy práv bude podléhat dohledu orgánů státní správy podle platné právní
úpravy, tj. zejm. dohledu Ministerstva kultury. Nedodržení podmínek užití autorskoprávně
chráněných děl a dalších předmětů ochrany, stanovených novou právní úpravou, bude
vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné porušení nebo ohrožení práv chráněných
autorským zákonem, tj. prostřednictvím soukromoprávních, správně právních, v krajních
případech trestněprávních nástrojů ochrany práv.
5.3.

Implementace a vynucování právní úpravy přímého dodání signálu
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Právní úprava přímého dodání signálu podle směrnice OnlineSatCab bude do právního řádu
implementována navrhovaným doplněním definice pojmu vysílání a stanovením režimu
výkonu práv prostřednictvím kolektivní správy práv, a to obdobně jako tomu je v případě
výkonu práva na vysílání a práva na přenos vysílání.
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu ani na přímo dotčené
subjekty, tj. na uživatele předmětů ochrany (vysílatele a tzv. distributory signálu), ani na
nositele práv jako takové.
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Výkon
kolektivní správy práv bude podléhat dohledu orgánů státní správy podle platné právní
úpravy, tj. zejm. dohledu Ministerstva kultury. Nedodržení podmínek užití autorskoprávně
chráněných děl a dalších předmětů ochrany, stanovených novou právní úpravou, bude
vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné porušení nebo ohrožení práv chráněných
autorským zákonem, tj. prostřednictvím soukromoprávních, správně právních, v krajních
případech trestněprávních nástrojů ochrany práv.
5.4. Implementace a vynucování právní úpravy výjimky z výlučných práv pro
vytěžování textů a dat
Právní úprava výjimek z výlučných práv pro účely vytěžování textů a dat podle směrnice o
APnaJDT bude do právního řádu implementována prostřednictvím nových ustanovení
autorského zákona obsahujících podmínky pro využití daných výjimek (zákonných licencí).
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu. Pokud jde o uživatele
předmětů ochrany, tj. subjekty využívající uvedených zákonných licencí, nová úprava
nestanoví povinnost, pouze možnost užívat předměty ochrany způsobem a za podmínek
stanovených novou právní úpravou, přičemž oproti platné (velmi obecně formulované) právní
úpravě zákonné licence pro užití předmětů ochrany při vědeckém výzkumu pouze
konkretizuje podrobněji podmínky, které nutno dodržovat. Cílem nové úpravy – v případě
České republiky, která výjimku z výlučných práv chráněných autorským zákonem již
v autorském zákoně zavedenu měla, a to velmi obecně formulovanou – bylo v zásadě pouze
odstranit výkladové pochybnosti ohledně aplikovatelnosti stávající výjimky rovněž pro daný
specifický případ užití autorskoprávně chráněného obsahu pro tzv. vytěžování textů a dat.
V zásadě lze konstatovat, že pro praxi nejde o žádné zásadní změny, a tudíž nová právní
úprava neklade žádné nové požadavky ani na uživatele předmětů ochrany ani na nositele práv.
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání
Nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany,
stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné
porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv.
5.5. Implementace a vynucování právní úpravy výjimky z výlučných práv pro
digitální a přeshraniční vzdělávání
Právní úprava výjimky z výlučných práv pro účely digitálního a přeshraničního vzdělávání
podle směrnice o APnaJDT bude do právního řádu implementována prostřednictvím nového
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ustanovení autorského zákona obsahujícího podmínky pro využití dané výjimky (zákonné
licence) a současně vylučujícího z daného režimu (výjimky) určité typy obsahu (díla primárně
určená pro vzdělávací účely a vydané notové záznamy).
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu. Pokud jde o uživatele
předmětů ochrany, tj. subjekty využívající uvedenou zákonnou licenci (vzdělávací zařízení),
nová úprava nestanoví povinnost, pouze možnost užívat předměty ochrany způsobem a za
podmínek stanovených novou právní úpravou. Oproti platné (velmi obecně formulované)
právní úpravě zákonné licence pro užití předmětů ochrany při vyučování stanoví nová právní
úprava dvě zásadní novinky, a to požadavek zabezpečeného elektronického prostředí
přístupného pouze žákům nebo studentům a vyučujícím tohoto zařízení a dále tzv. výjimku
z výjimky, podle které se nová úprava nebude vztahovat na určitý typ autorskoprávně
chráněného obsahu (díla primárně určená pro vzdělávací účely a vydané notové záznamy díla
hudebního či hudebně dramatického).
Návrh, v souladu se směrnicí o APnaJDT, stanoví jako podmínku pro aplikaci zákonné
licence zajištění zabezpečeného elektronického prostředí. Lze předpokládat, že její splnění
nebude pro vzdělávací zařízení představovat zcela nové nebo obtížně splnitelné požadavky,
neboť většina z nich, ne-li všechna235, byla s ohledem na pandemii covid-19 a s tím spojená
opatření (zejm. uzavření škol) nucena přejít na distanční formu výuky, přičemž otázku
bezpečnosti elektronického prostředí musely řešit (přinejmenším jim to bylo
doporučováno236) i z jiných důvodů, než je ochrana autorských práv, resp. obsahu
přenášeného v rámci online výuky obecně.
Pokud jde o výjimku z výjimky, tj. vyloučení děl primárně určených pro vzdělávací účely
(zjednodušeně řečeno: učebnice a podobné materiály) a vydané notové záznamy, přinese nová
právní úprava nové požadavky na uživatele (vzdělávací zařízení) a na nositele práv (zejm.
nakladatele a další producenty uvedených materiálů) spočívající v nutnosti uzavírat pro užití
uvedených materiálů licenční smlouvy. S ohledem na to, že licenční ujednání mohou být
součástí kupní smlouvy, popř. jiného typu smlouvy, nemusí nová právní úprava přinést nutně
zvýšené administrativní nároky pro obě smluvní strany.
Nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany,
stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné
porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv.
5.6.

Implementace a vynucování právní úpravy užití děl nedostupných na trhu

Právní úprava licencování užití děl nedostupných na trhu prostřednictvím kolektivní správy
práv a tzv. záložní výjimky z práv pro případy, kdy nebude existovat kolektivní správce práv
pro danou oblast předmětů ochrany, podle směrnice o APnaJDT, bude do právního řádu

235

Viz např. zpráva MŠMT dostupná z https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-zpravu-z-mimoradneho-setreni-kdistancni-vyuce
236
Viz např. zpráva MŠMT dostupná z https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-zpravu-z-mimoradneho-setreni-kdistancni-vyuce , str. 2
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implementována prostřednictvím doplnění části autorského zákona upravujícího rozšířenou
kolektivní správu práv a dále doplněním tzv. záložní výjimky z práv do části autorského
zákona upravující zákonné licence.
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu. Nová úprava nevyžaduje
zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Kolektivní správu práv bude
možno vykonávat na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ve správním řízení.
Udělování oprávnění k výkonu kolektivní správy je upraveno autorským zákonem již od roku
2000. Výkon kolektivní správy práv bude podléhat dohledu orgánů státní správy podle platné
právní úpravy, tj. zejm. dohledu Ministerstva kultury, přičemž v oblasti děl literárních (knihy,
periodika) již kolektivní správce DILIA oprávněním disponuje podle platné právní úpravy
zavedené novelou autorského zákona č. 102/2017 Sb. Lze předpokládat, že správní řízení o
udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv by se mohlo týkat prakticky jen
stávajících kolektivních správců (s ohledem na rozsah jimi zastupovaného repertoáru), tzn. jen
dalších 4 subjektů.
Směrnice o APnaJDT ukládá členským státům, resp. příslušným ministerstvům (úřadům,
v jejichž kompetenci je legislativa týkající se autorského práva), v čl. 11 „podporovat
pravidelný dialog mezi organizacemi zastupujícími uživatele a nositele práv, včetně
organizací kolektivní správy, a veškerými dalšími příslušnými organizacemi zúčastněných
stran podle jednotlivých odvětví s cílem zvyšovat význam a využitelnost mechanismů
poskytování licencí uvedených v čl. 8 odst. 1 a zajišťovat účinnost záruk pro nositele práv
uvedených v této kapitole.“. V tuzemském prostředí to znamená úkol pro Ministerstvo kultury
podporovat dialog mezi zástupci institucí kulturního dědictví (zejm. např. Národní knihovnou
České republiky, Asociací muzeí a galerií, Národním archivem apod.) a kolektivními správci
práv, a to např. organizováním konzultačních jednání, jejichž obsahem by bylo poskytování
informací o nové právní úpravě, o fungování nové unijní databáze děl nedostupných na trhu,
vzájemná výměna informací o aplikaci nové právní úpravy a o případných aplikačních
problémech apod. Z hlediska agendy Ministerstva kultury nejde o nový úkol, podobné
konzultace probíhají průběžně při přípravách legislativních změn, jako tomu bylo i při
přípravě tohoto návrhu implementace směrnice o APnaJDT, popř. na základě požadavků
dotčených subjektů.
Pro uživatele předmětů ochrany, tj. instituce kulturního dědictví, nepřináší nová právní úprava
žádné nové povinnosti. Novou právní úpravu, spočívající ve zjednodušení vypořádání práv
(získání licence), budou instituce kulturního dědictví moci využít, budou-li mít zájem užít
předměty ochrany nacházející se v jejich sbírkách některým ze způsobů stanovených směrnicí
(zejm. digitalizovat a zpřístupňovat online). Oproti stávajícímu stavu, kdy musí získávat
licence k užití od každého jednotlivého nositele práv ke každému jednotlivému předmětu
ochrany nedostupného na trhu, popř. provádět důsledné vyhledávání nositelů práv (jde-li
současně o osiřelé dílo, na které se vztahuje režim zákonné licence pro některá užití osiřelých
děl), bude nově instituci kulturního dědictví stačit uzavřít licenční smlouvu s kolektivním
správcem práv na užití buď konkrétního předmětu ochrany nebo (a to se předpokládá
zejména) na soubory předmětů ochrany konkrétního nositele práv a zároveň nahlásit příslušné
informace do unijní databáze děl nedostupných na trhu spravované EUIPO (konkrétní postupy
budou popsány v metodice připravované EUIPO, více viz v části 4.6.1. této zprávy). Uvedené
změny se budou týkat v zásadě všech institucí kulturního dědictví s výjimkou knihoven, resp.
Národní knihovny ČR, kde v případě knih a periodik již podobná úprava platí od roku 2017 a
úkolem Národní knihovny bude propojit funkčně již existující Seznam děl na trhu
nedostupných s unijní databází.
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Nositelům práv nezavádí nová právní úprava žádné povinnosti, naopak přináší jim možnost
zjednodušeného výkonu jejich práv prostřednictvím kolektivního správce práv. Zároveň jim
nová úprava dává možnost v případě, že budou mít zájem poskytovat licence individuálně
(nikoli prostřednictvím kolektivního správce), nebo v případech, kdy bude aplikovatelná
zákonná licence, vyjmout svá práva (předmět/předměty ochrany) z uvedeného režimu, ať už
z kolektivní správy nebo z aplikace tzv. záložní výjimky, tj. provést tzv. opt-out. V praxi by
mělo jít o jednoduchý úkon, proveditelný i elektronickými prostředky, adresovaný
příslušnému kolektivnímu správci práv a unijní databázi (konkrétní postupy budou popsány
v metodice připravované EUIPO, více viz v části 4.6.1. této zprávy).
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Kromě
procedur spojených s udělením oprávnění k výkonu kolektivní správy a výkonem dohledu nad
kolektivními správci práv (viz výše), bude platit obecná právní úprava a nedodržení podmínek
užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany, stanovených novou právní
úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné porušení nebo ohrožení práv
chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím soukromoprávních, správně právních,
v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany práv.
5.7. Implementace a vynucování právní úpravy týkající se rozšíření působnosti
prostředníků (Mediátoři a alternativní řešení sporů)
Nová právní úprava obsažená ve směrnici o APnaJDT a ve směrnici OnlineSatCab vyžadující
po členském státu zajištění možnosti smluvním stranám uzavírajícím licenční smlouvy ve
vyjmenovaných oblastech (např. VoD služby nebo přenosy vysílání) využít pomoc
nestranného orgánu nebo mediátorů a dále právní úprava obsažená (pouze) ve směrnici o
APnaJDT vyžadující po členském státu zajištění mechanismu k usnadnění řešení sporů mezi
subjekty dotčenými novou právní úpravou týkající se tzv. úložišť, tj. mezi poskytovateli
služeb ke sdílení obsahu online, uživateli těchto služeb a nositeli práv, a dále rovněž
k usnadnění řešení sporů v oblasti sjednávání licenčních smluv a související konkrétně
s informačními povinnostmi a tzv. bestsellerovou odměnou, bude do právního řádu
implementována prostřednictvím rozšíření působnosti tzv. prostředníků, zavedených (s
omezenějším rozsahem působnosti) do autorského zákona již v roce 2000.
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu a nevyžaduje zavedení
nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Funkci prostředníka smí vykonávat (a bude
i nadále) pouze osoba splňující zákonné předpoklady pro výkon této funkce a zapsaná do
seznamu prostředníků vedeného Ministerstvem kultury. V případě, že osoba zapsaná do
seznamu prostředníků poruší povinnosti vyplývající z autorského zákona nebo přestane
splňovat některou z podmínek zápisu do tohoto seznamu, Ministerstvo kultury jí odejme
oprávnění k výkonu činnosti a uvedenou osobu ze seznamu vyškrtne.
Nová právní úprava neklade žádné požadavky ani na subjekty, jimž je institut prostředníka
určen jako nástroj k usnadnění sjednávání licenčních smluv nebo k usnadnění řešení sporů.
Uvedené subjekty budou mít možnost, nikoli povinnost, prostředníka využít, a stejně tak
zůstává nedotčena jejich možnost využít jiných nástrojů mediace nebo alternativního řešení
sporů a v případě sporu rovněž možnost obrátit se nezávislý soud.
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5.8. Implementace a vynucování právní úpravy ochrany tiskových publikací
v souvislosti s užitím online
Nová právní úprava práva vydavatelů tiskových publikací a s ní související úprava práva
autora na přiměřený podíl na příjmech vydavatelů plynoucích od poskytovatelů služeb
informační společnosti, obsažená ve směrnici o APnaJDT, bude do právního řádu
implementována prostřednictvím autorského zákona. Kromě převzetí závazných ustanovení
směrnice se navrhuje zavést možnost výkonu práv vydavatelů prostřednictvím kolektivního
správce práv, a to v režimu rozšířené kolektivní správy při užití předmětů ochrany
internetovými vyhledávači a sociálními sítěmi. Pro výkon práva autora na přiměřený podíl na
příjmech vydavatelů se nezavádí povinná ani rozšířená kolektivní správa, což nebrání udělení
oprávnění k výkonu tzv. dobrovolné kolektivní správy, kdy kolektivní správce bude
zastupovat pouze ty nositele práv (autory), kteří s ním uzavřou smlouvu o zastupování při
výkonu tohoto práva.
Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu. Nová úprava nevyžaduje
zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. Kolektivní správu práv bude
možno vykonávat na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ve správním řízení.
Udělování oprávnění k výkonu kolektivní správy je upraveno autorským zákonem již od roku
2000. Výkon kolektivní správy práv bude podléhat dohledu orgánů státní správy podle platné
právní úpravy, tj. zejm. dohledu Ministerstva kultury, popř. Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
Nositelům práv – vydavatelům tiskových publikací - nezavádí nová právní úprava žádné
povinnosti, naopak přináší jim možnost zjednodušeného výkonu jejich práv prostřednictvím
kolektivního správce práv. Zároveň jim nová úprava dává možnost, v případě, že kolektivní
správce vznikne, a budou-li mít zájem poskytovat licence individuálně (nikoli prostřednictvím
kolektivního správce), vyjmout svá práva z uvedeného režimu rozšířené kolektivní správy, tj.
provést tzv. opt-out. V praxi by mělo jít o jednoduchý úkon, proveditelný i elektronickými
prostředky, adresovaný příslušnému kolektivnímu správci práv.
Nová právní úprava nepřináší žádné povinnosti ani autorům, kterým vznikne právo na
přiměřený podíl na příjmech vydavatelů. Právo budou moci vykonávat individuálně, přičemž
předpokládá se, s ohledem na to, že většina autorů je vůči vydavatelům tiskových publikací
v poměru zaměstnaneckém, že právo bude realizováno na základě dohody s vydavatelem.
Autorský zákon nijak neomezuje rovněž využití kolektivního vyjednávání (podle předpisů o
kolektivním vyjednávání). V případě, že o to bude ze strany autorů zájem, není vyloučen
výkon prostřednictvím kolektivního správce, který by autory zastupoval v režimu dobrovolné
kolektivní správy práv (viz výše). Předpokladem je, že bude existovat subjekt, který bude
splňovat předpoklady stanové autorským zákonem pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní
správy práv.
Uživatelům, tj. poskytovatelům služeb informační společnosti, ukládá nová právní úprava
shodné povinnosti, jako jakémukoli jinému uživateli předmětů ochrany, tj. uzavřít licenční
smlouvu s nositeli práv. V případě, že vznikne kolektivní správce práv zastupující vydavatele
tiskových publikací, mělo by být pro uživatele jednodušší licenční smlouvy uzavírat, neboť
dojde k soustředění nositelů práv, a to těch, kteří budou mít zájem své nové právo uplatňovat
(tj. poskytovat licence, zejm. úplatné), a zároveň budou sazby odměn stanoveny sazebníkem
odměn podle pravidel pro vyjednávání sazebníků kolektivních správců.
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Nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany,
stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné
porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv (viz zejm. § 40 a násl. autorského zákona – Ochrana práva autorského, § 105a a násl.
autorského zákona - Přestupky a § 270 trestního zákoníku - Porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi).
5.9. Implementace a vynucování právní úpravy práva vydavatelů a nakladatelů na
odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a valorizace odměny pro autory
(Nároky na spravedlivou odměnu)
Nová právní úprava zavádějící právo na odměnu za absenční půjčování knih a periodik
v knihovnách pro nakladatele (neperiodických publikací) a vydavatele (periodik) neklade
žádné nové požadavky na státní správu (s výjimkou nároku na státní rozpočet spočívající
v navýšení částky již nyní poskytované z obdobného titulu ve prospěch autorů) a nevyžaduje
zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání.
Právo na odměnu bude právem povinně kolektivně spravovaným, obdobně jako tomu je nyní
v případě práva na odměnu autora z téhož titulu. Kolektivní správu bude možno vykonávat
pouze na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ve správním řízení. Udělování
oprávnění k výkonu kolektivní správy je upraveno autorským zákonem již od roku 2000.
Výkon kolektivní správy práv bude podléhat dohledu orgánů státní správy podle platné právní
úpravy, tj. zejm. dohledu Ministerstva kultury.
Vzhledem k tomu, že oprávněním k výkonu obdobného práva autorů již disponuje kolektivní
správce DILIA, který zároveň vykonává kolektivní správu práva na odměnu příslušející
nakladatelům a vydavatelům v souvislosti s rozmnožováním děl na základě zákonné licence
podle § 30a, resp. § 25 (úplatná zákonná licence pro rozmnožování na papír nebo na podobný
podklad), lze předpokládat, že bude ze strany nositelů práv zájem o výkon kolektivní správy
nového práva rovněž prostřednictvím tohoto kolektivního správce.
Pro nositele práv, tj. pro nakladatele (neperiodických publikací) a vydavatele (periodik)
znamená nová právní úprava pouze nutnost přihlásit u kolektivního správce, což v případě, že
kolektivní správu bude vykonávat DILIA, nebude představovat žádnou zásadní
administrativní zátěž.
Pro další skupinu dotčených subjektů, kterými jsou knihovny, rovněž nebude nová právní
úprava představovat žádné zásadní změny. Informační povinnosti spojené s právem na
odměnu za půjčování v knihovnách, týkající se Národní knihovny České republiky a
vybraných knihoven, zůstanou prakticky stejné jako dosud (informace o půjčovaných titulech
již nyní obsahují údaje o nakladatelích/vydavatelích).
5.10. Implementace a vynucování právní úpravy odpovědnosti platforem pro sdílení
obsahu online (Povinnosti on-line platforem pro sdílení obsahu)
Nová právní úprava odpovědnosti platforem pro sdílení obsahu online bude do právního řádu
implementována prostřednictvím autorského zákona.
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Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu. Nová úprava nevyžaduje
zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání. V případě, že ze strany nositelů
práv bude zájem o výkon jejich práv na sdělování veřejnosti podle § 18 (zejm. podle § 18
odst. 2) autorského zákona prostřednictvím kolektivního správce práv, a to v režimu
dobrovolné kolektivní správy, bude možné kolektivní správu v tomto režimu využít (za
předpokladu, že takový kolektivní správce, z podnětu nositelů práv vznikne - při splnění
obecných podmínek pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv. S ohledem na to,
že existující tuzemští kolektivní správci práv již takovými oprávněními disponují, nepřinese
nová právní úprava nutnost vedení správních řízení o udělení oprávnění v těch oblastech
(typy/druhy předmětů ochrany), kde již kolektivní správci působí.
Uživatelům, tj. poskytovatelům služeb informační společnosti spadajícím pod definici
poskytovatele služby pro sdílení obsahu online podle autorského zákona, ukládá nová právní
úprava v prvé řadě shodné povinnosti jako jakémukoli jinému uživateli předmětů ochrany, tj.
uzavřít licenční smlouvu s nositeli práv. Kromě toho, s ohledem na specifický charakter
služby (umožňující uživatelům této služby jimi nahraný obsah sdílet, tj. zpřístupňovat online
veřejnosti), ukládá nová právní úprava ještě další povinnosti pro případy, že nositel práv
v případě určitého obsahu nebude mít zájem licenci poskytovateli služby poskytnout.
Konkrétně půjde o zajištění plnění povinností spojených s odstraňováním nebo se
zabraňováním opětovnému zpřístupnění obsahu zpřístupněného (nahraného) bez souhlasu
nositelů práv. Dále vznikne poskytovatelům uvedených služeb povinnost zavést mechanismy
pro vyřizování stížností, povinnost informovat uživatele své služby o možnostech užívat
předměty ochrany v souladu s autorským zákonem a dále, v případě, že bude uzavřena
licenční smlouva, vzniknou poskytovatelům uvedených služeb povinnosti poskytovat
nositelům práv na jejich žádost informace stanovené zákonem.
Uživatelům výše uvedených služeb nezavádí nová právní úprava žádné nové povinnosti.
Nositelům práv k obsahu nahrávanému uživateli služeb informační společnosti spadajícím
pod definici poskytovatele služby pro sdílení obsahu online podle autorského zákona
nepřináší nová právní úprava prakticky žádné nové povinnosti, neboť úkony, které jsou
autorským zákonem stanoveny (poskytování informací o jejich konkrétních předmětech
ochrany za účelem umožnění přijetí příslušných opatření k odstranění nebo k zabránění
zpřístupnění daného předmětu ochrany), činí již nyní, na základě platné právní úpravy tzv.
safe harbour.
Nedodržení podmínek užití autorskoprávně chráněných děl a dalších předmětů ochrany,
stanovených novou právní úpravou, bude vynucováno, popř. sankcionováno stejně jako jiné
porušení nebo ohrožení práv chráněných autorským zákonem, tj. prostřednictvím
soukromoprávních, správně právních, v krajních případech trestněprávních nástrojů ochrany
práv (viz zejm. § 40 a násl. autorského zákona – Ochrana práva autorského, § 105a a násl.
autorského zákona - Přestupky a § 270 trestního zákoníku - Porušení autorského práva, práv
souvisejících s právem autorským a práv k databázi).
5.11. Implementace a vynucování právní úpravy smluvního práva (Spravedlivá
odměna a smluvní právo)
Nová právní úprava smluvního práva, obsažená ve směrnici o APnaJDT, bude do právního
řádu implementována prostřednictvím občanského zákoníku, a to v části upravující licence,
konkrétně v části obsahující zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným
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autorským zákonem. Nová právní úprava neklade žádné nové požadavky na státní správu.
Nová úprava nevyžaduje zavedení nových nástrojů nebo procedur pro její vymáhání, práva a
povinnosti smluvních stran budou vymahatelné podle obecných předpisů o vymahatelnosti
nároků. Kromě toho budou moci smluvní strany využít k usnadnění sjednávání licenčních
smluv a řešení sporů prostředníka podle autorského zákona, popř. jiné mechanismy pro
alternativní řešení sporů (např. podle zákona o mediaci nebo podle zákona o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů).

6.

Přezkum účinnosti regulace

Účinnost nové právní úpravy obsažené ve směrnici o APnaJDT a ve směrnici OnlinSatCab
bude přezkoumávána Evropskou komisí, a to minimálně v rozsahu a v termínech stanovených
přímo uvedenými směrnicemi. V souvislosti s přezkumem Evropskou komisí je proto nutno
počítat s provedením vnitrostátního přezkumu daných oblastí tak, aby bylo možno Evropské
komisi poskytnout informace o vnitrostátních dopadech nové právní úpravy.
Termíny a obsahové vymezení přezkumu účinnosti regulace souvisejícího s přezkumem
Evropské komise:
Předmět úpravy
Termíny ze směrnic - Plánovaný
přezkum
pro EK
účinnosti vnitrostátní
právní úpravy
čl. 30 odst. 1 druhý pododst.
do 7. června 2024
do 31. prosince 2023
směrnice (EU) 2019/790
(APnaJDT)
- posouzení dopadu zvláštních režimů
odpovědnosti
stanovených
v článku 17 pro poskytovatele služeb
pro sdílení obsahu online, jejichž
roční obrat je nižší než 10 milionů
EUR a jejichž služby byly podle čl. 17
odst. 6 dostupné veřejnosti v Unii
méně než tři roky
čl. 10
do 7. června 2025
do 31. prosince 2024
směrnice (EU) 2019/789
(OnlineSatCab)
- přezkum směrnice
čl. 30 odst. 1 první pododst.
do 7. června 2026
do 31. prosince 2025
směrnice (EU) 2019/790
(APnaJDT)
- přezkum směrnice
Kromě výše uvedeného přezkumu, bude přezkoumána účinnost navrhované regulace v rámci
vnitrostátního hodnocení dopadů, a to následovně, v jednotlivých oblastech dotčených
předkládaným návrhem.
Oblast úpravy

Předběžně
plánovaný
rozsah Termín
přezkumu účinnosti nové právní
úpravy
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6.1.

Princip země původu
pro doplňkové online
služby vysílatelů

-

6.2.

Kolektivní správa práva
na přenos vysílání

-

-

6.3.

Přímé dodání signálu

-

6.4.

Výjimky z výlučných
práv pro vytěžování
textů a dat

-

6.5.

Výjimka z výlučných
práv pro digitální a
přeshraniční vzdělávání

-

6.6.

Rozšířená
kolektivní
správa práv pro užití děl
nedostupných na trhu

-

míra využívání principu země do 31. 12. 2024
původu tuzemskými vysílateli
míra využívání smluvní volnosti
(a s tím spojené teritoriální
omezení licencí)
dopady nové úpravy na výši
licenčních odměn v závislosti na
teritoriálním omezení licencí
změny
v míře
dostupnosti
autorskoprávně
chráněného
obsahu pro spotřebitele
vývoj trhu v oblasti přenosu do 31. 12. 2024
vysílání
prostřednictvím
internetu v řízeném a neřízeném
prostředí
dopady do licenční praxe
vysílatelů,
provozovatelů
přenosů
vysílání
prostřednictvím internetu a
kolektivních správců práv
dopady právní úpravy přímého do 31. 12. 2024
dodání signálu do licenční praxe
vysílatelů, tzv. distributorů
signálu a kolektivních správců
práv
dopady nové právní úpravy na do 31. 12. 2025
uživatele (subjekty provádějící
TDM) a na nositele práv (k
obsahu využívanému k TDM),
zejm. vývoj míry využívání
TDM po přijetí nové právní
úpravy
dopady nové právní úpravy na do 31. 12. 2025
uživatele (vzdělávací zařízení),
zejm. míra využívání výjimky
pro přeshraniční výuku;
dopady z hlediska podmínek
užití (zabezpečené elektronické
prostředí)
dopady tzv. výjimky z výjimky
na vzdělávací zařízení a na
nositele práv;
dopady nové právní úpravy na do 31. 12. 2025
uživatele (instituce kulturního
dědictví), zejm. v souvislosti
s použitím
Portálu
děl
nedostupných na trhu vedeného
EUIPO;
181

-

-

-

6.7.

Mediátoři a alternativní
řešení sporů

-

6.8.

Práva
vydavatelů
tiskových
publikací
(Ochrana
tiskových
publikací v souvislosti
s užitím online)

-

-

6.9.

6.10.

Práva vydavatelů a
nakladatelů
na
„náhradní odměny“ a
jiné
kompenzace
(Nároky
na
spravedlivou odměnu)
Povinnosti
on-line
platforem pro sdílení
obsahu

-

-

-

fungování
vnitrostátního
Seznamu děl nedostupných na
trhu a jeho provázanosti
s Portálem EUIPO;
dopady nové právní úpravy na
kolektivní správce práv a na
nositele práv;
míra využívání tzv. záložní
zákonné licence v oblastech,
kde nepůsobí kolektivní správce
práv
vývoj míry zpřístupňování
autorskoprávně
chráněného
obsahu institucemi kulturního
dědictví po přijetí nové právní
úpravy
vývoj
míry
využívání
prostředníků
v jednotlivých
oblastech jejich působnosti;
posouzení vhodnosti jiných
alternativních opatření, zejm.
v oblasti usnadnění uzavírání
licenčních
smluv
(např.
kolektivní vyjednávání apod.)
dopady nové úpravy na
vydavatele tiskových publikací,
zejm.
z hlediska
podpory
vydavatelského sektoru
míra využití kolektivní správy
práv
dopady na uživatele tiskových
publikací
dopady úpravy o vynětí
hyperlinků a velmi krátkých
úryvků
(míra
výskytu
výkladových sporů apod.)
dopady nového práva na
odměnu na nakladatele, zejm.
z hlediska
podpory
nakladatelského sektoru
dopady valorizace odměny pro
autory
vývoj trhu se službami pro
sdílení obsahu online
dopady na vývoj trhu se
službami
pro
poskytování
obsahu online (např. VoD
apod.)
dopady nové úpravy na
poskytovatele služeb (finanční,

do 31. 12. 2025

do 31. 12. 2025

do 31. 12. 2025

do 31. 12. 2023
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-

-

-

6.11.

Spravedlivá odměna a
smluvní právo

-

-

7.

administrativní)
dopady nové úpravy na nositele
práv (finanční – náklady
spojené s notifikacemi předmětů
ochrany ad. administrativou,
výnosy z licencí)
dopady
na
spotřebitele
(uživatele služeb pro sdílení
obsahu
online,
včetně
komerčních
uživatelů,
pro
širokou
veřejnost),
zejm.
v oblasti řešení sporů ohledně
odstraněného nebo blokovaného
obsahu;
dopady nové úpravy zákonné
licence pro pastiš (zejm.
z hlediska výskytu výkladových
sporů)
dopady nové právní úpravy na do 31. 12. 2025
adresáty (nositele práv a
nabyvatele licencí), zejm. míra
využívání opatření (např. tzv.
best-sellerové
odměny,
odstoupení od smlouvy nebo
změny licence z výhradní na
nevýhradní)
vývoj v oblasti kolektivního
vyjednávání

Konzultace a zdroje dat

Při hodnocení dopadů regulace vycházel překladatel z rozsáhlých konzultací vedených
nejprve v souvislosti s projednáváním návrhu směrnice OnlineSatCab a směrnice o APnaJDT
a posléze v rámci přípravy samotného návrhu implementace uvedených směrnic. Konzultace
k přípravě návrhu implementace byly zahájeny v červnu 2019, kdy Ministerstvo kultury
vyzvalo k účasti na konzultacích více než 120 potenciálně přímo či nepřímo dotčených
subjektů (seznam subjektů zapojených do konzultací, viz Příloha Zprávy č. 1). Do konzultací
se zapojili rovněž zástupci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, resp. zástupci
politických stran ANO, ODS, České pirátské strany, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.
Konzultace probíhaly od září 2019 do října 2020 především písemnou formou
prostřednictvím e-mailové komunikace. Zúčastněným subjektům byly rozesílány podkladové
materiály k jednotlivým tématům, ke kterým měly zúčastněné subjekty možnost se ve
stanovené lhůtě vyjádřit. S ohledem na složitost tématu proběhla jedno až tři kola konzultací.
K vybraným nejsložitějším tématům, konkrétně k čl. 15, čl. 17 a čl. 8 – 11 směrnice o
APnaJDT proběhla v listopadu a prosinci 2019 také ústní jednání. Další plánovaná ústní
jednání byla s ohledem na opatření související s výskytem covid-19 pozastavena a konzultace
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pokračovaly rovněž písemnou formou. V případě většiny témat byly se zúčastněnými
subjekty konzultovány rovněž varianty návrhů právní úpravy.
Některé oblasti úpravy konzultoval předkladatel rovněž s Evropskou komisí (s věcně
příslušným oddělením autorského práva237), konkrétně šlo o otázky související se směrnicí o
APnaJDT (např. výklad pojmu sídlo v čl. 5, propagační opatření podle čl. 10 odst. 2,
informační povinnost podle čl. 19) a o otázky související se směrnicí OnlineSatCab (např.
režim kolektivní správy práva na přenos vysílání v tzv. neřízeném prostředí, výklad čl. 5
OnlineSatCab a čl. 10 směrnice 93/83/EHS).
Předkladatel vycházel rovněž z informací získaných z konzultačních jednání kontaktního
výboru (zřízeného podle směrnice 2001/29/ES), z konzultací vedených Evropskou komisí
v rámci tzv. dialogu stakeholderů (podle čl. 17 odst. 10 směrnice o APnaJDT) a z
konzultačních jednání v EUIPO.
Podklady z konzultací jsou k dispozici u předkladatele návrhu.
Zdroje dat
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT on the
modernisation of EU copyright rules, SWD(2016) 301 final ze 14.9.2016, dostupný z
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0301
PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ k
modernizaci pravidel EU v oblasti autorského práva Průvodní dokument k návrhu směrnice
Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu a 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, SWD(2016) 302 final ze
14.9.2016, dostupný z
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2016:0302:FIN:CS:PDF
ANALÝZA I - JAKO PODKLAD PRO NAVRŽENÍ A VYHODNOCENÍ ALTERNATIV
PRÁVNÍ ÚPRAVY – NOVELY AUTORSKÉHO ZÁKONA, IMPLEMENTUJÍCÍ
ČLÁNKY 3 A 4 SMĚRNICE (VÝJIMKY Z AUTORSKÝCH PRÁV PRO ÚČELY
VYTĚŽOVÁNÍ TEXTŮ A DAT), EEIP a.s., listopad 2019, dostupná z
https://www.mkcr.cz/analyzy-2441.html
II. ANALÝZA K TÉMATŮM Z NÁVRHU SMĚRNICE TÝKAJÍCÍM SE UŽITÍ
PŘEDMĚTŮ OCHRANY ONLINE, EEIP a.s., prosinec 2018, dostupná z
https://www.mkcr.cz/analyzy-2441.html
II. ANALÝZA - SHRNUTÍ INFORMACÍ K IMPLEMENTACI ČLÁNKU 17 SMĚRNICE,
EEIP a.s., listopad 2019, dostupná z https://www.mkcr.cz/analyzy-2441.html
Analýza k tématům z návrhu směrnice týkajícím se převážně nakladatelů a vydavatelů, EEIP
pro Ministerstvo kultury, prosinec 2018, dostupná z https://www.mkcr.cz/analyzy-2441.html
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Analýza k čl. 5 směrnice (EU) 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu,
EEIP a.s., duben 2020, dostupná z https://www.mkcr.cz/analyzy-2441.html
Studie vlivu bezplatných výpůjček knih v knihovnách na ekonomiku nakladatelů v České
republice, BDO Advisory s.r.o., 2018
Role učebnic v primárním a sekundárním vzdělávání a role státu při jejich financování od
roku 2020+.
Pracovní verze ze dne 11. 11. 2019 určená k diskuzi. Dostupné z
https://www.fraus.cz/file/edee/dokumenty-ke-stazeni/pref/role_ucebnic_2020.pdf
Szczepanik, Petr – Zahrádka, Pavel (eds.), Mapa audiovizuálního pole v České republice z
hlediska digitalizace a strategie jednotného digitálního trhu v České republice. Olomouc:
Univerzita Palackého, 2018. Dostupné z:
https://kdfs.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/katedry/kdu/vyzkumne_zpravy/Mapa_audiovizualn
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Hodnocení korupčních rizik zvolených řešení

Navrhovaná právní úprava s sebou nepřináší žádná korupční rizika, neboť nijak nerozšiřuje
pravomoci orgánů státní správy. Právní úprava nepřináší žádné nové rozhodovací pravomoci
orgánům státní správy. Systémy kontroly a přezkoumávání rozhodnutí již existují, stejně jako
nezbytné funkční sankční mechanismy. Stávající sankce za přestupky budou vztaženy do
budoucna i na porušení nově zavedených práv.
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Příloha č. 1
Seznam subjektů zapojených do konzultačního procesu
Zkratka
AHR
AKTV

Název
1.
Asociace hotelů a restaurací České republiky
2.
Asociace komerčních televizí, z.s.
Česká národní skupina Association Littéraire et Artistique
3. ALAI ČR
Internationale (Mezinárodní sdružení literární a umělecké)
4. MPA
Motion Pictures Association
5. APA
Asociace producentů v audiovizi
Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s.
6. ARAS
7. ASAF
Asociace animovaného filmu, z.s.
8. AKTV
Asociace komerčních televizí, z.s.
9. AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
10. APD
Asociace profesionálních divadel České republiky
11. APSV
Asociace provozovatelů soukromého vysílání
12. AS
Asociace spisovatelů, z.s.
13. ATO
Asociace televizních organizací
14. BONTONFILM BONTONFILM a.s.
15. Cinemart
Cinemart, a.s.
16. Cloudinfrastack Cloudinfrastack s.r.o.
17. CNC
Czech News Center a.s.
Česká asociace elektronických komunikací z.s.
18. ČAEK
19. ČASO
Česká asociace satelitních operátorů z.s.
20. ČT
Česká televize
21. ČRo
Český rozhlas
ČRo
vydavatelství
22. nakladatelství
Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu
23. ČSÚ
Český statistický úřad
24. DigiKoalice
Česká národní koalice pro digitální pracovní místa
25. DILIA
26. Facebook
FIBER
27. TELECOM
28. Filmtoro
29. FITES
30. Google
31. IFPI
32. INTERGRAM
33. ISP Aliance

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
Facebook Ireland Limited
FIBER TELECOM s.ro.
Filmtoro s.r.o.
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
Google Ireland Ltd.
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu,
z.s.
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.
ISP Alliance a.s.
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

IURE
Koalice UN
KUK
KVAS
MAFRA
MZK
NFNZ
NA

42.
43.
44.
45.
46.
47.

OASSS MV
NFA
NG
NK
NCDE
OAZA

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

OOAS
Open Content
OSA
PFC
PNP
Pex
FTV Prima
SČKN
Sdílej bezpečně
ServerZone
Seznam.cz
SKIP
Sekce KKP HK
ČR
SPIR
SUAP
Super Network
+ DataCamp
SMOČR
SP ČR
TC (AV ČR)
TV Nova

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Iuridicum Remedium, z.s.
Koalice učebnicových nakladatelů České republiky
Konfederace umění a kultury
Koodrinační výbor autorských spolků
MAFRA, a.s.
Moravská zemská knihovna v Brně
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Národní archiv
Ministerstvo vnitra - Odbor archivní správy a spisové služby
Ministerstva vnitra
Národní filmový archiv
Národní galerie Praha
Národní knihovna České republiky
Národní centrum pro digitální ekonomiku
Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s.
Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.
Open Content, z. s.
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
PaleFireCapital SE
Památník národního písemnictví
Pex.com
FTV Prima, spol. s r. o.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z.s.
Sdílej bezpečně (Za bezpečný a svobodný internet, z. s.)
ServerZone s. r. o.
Seznam.cz, a.s.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR
Sdružení pro internetový rozvoj v České republice
Sdružení uživatelů autorských práv, z.s.

Super Network s.r.o + DataCamp Limited
Svaz měst a obcí České republiky
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Technologické centrum Akademie věd České republiky
TV Nova s.r.o.
Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko fyzikální
ÚFAL MFF UK fakulty UK
Unie filmových distributorů
UFD
Ulož.to cloud a.s.
Ulož.to
Unie vydavatelů
UV
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, z.s.
UZS
Weemazz 2.0 s.r.o.
Weemazz 2.0
Wikimedia ČR Wikimedia Česká republika
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Příloha č. 2
Seznam zkratek
AČK
AHR
AKTV
AKTV
AKVS
ALAI ČR
AMG
APA
APD
APKS
APMS
APSV
ARAS
AS
AS
ASAF
ASE
ATO
AVA
Barrandov
TS
BONTONF
ILM
CES
Cinemart
Cloudinfras
tack
CNC
ČAEK
ČAS
ČASO
ČFS
ČRo
ČRo – vyd.
a nakl.
ČSÚ
ČSVZ
ČT
ČTK
ČTKK

Asociace českých kameramanů
Asociace hotelů a restaurací České republiky
Asociace komerčních televizí, z.s.
Asociace komerčních televizí, z.s.
Asociace knihoven vysokých škol
Česká národní skupina Association Littéraire et Artistique Internationale
(Mezinárodní sdružení literární a umělecké)
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Asociace producentů v audiovizi
Asociace profesionálních divadel České republiky
Asociace provozovatelů kopír. služeb
Asociace provozovatelů mobilních sítí
Asociace provozovatelů soukromého vysílání
Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů – ARAS, z.s.
Asociace spisovatelů, z.s.
Asociace starožitníků
Asociace animovaného filmu, z.s.
Asociace spotřební elektroniky
Asociace televizních organizací
AVA – Asociace vydavatelů audioknih, z. s.
Barrandov Televizní Studio a.s.
BONTONFILM a.s.
Centrální evidence sbírek
Cinemart, a.s.
Cloudinfrastack s.r.o.
Czech News Center a.s.
Česká asociace elektronických komunikací z.s.
Česká archivní společnost
Česká asociace satelitních operátorů z.s.
Československá filmová společnost, s.r.o.
Český rozhlas
Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu
Český statistický úřad
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
Česká televize
Česká tisková kancelář
Český telekomunikační klastr, z.s.
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ČUN
DigiKoalice
DILIA
DNNT
EK
EUIPO
EUIPO
Facebook
FIBER
TELECOM
Filmtoro
FITES
FTV Prima
GESTOR
Google
IFPI
IFRRO
INTERGR
AM
ISP Aliance
IURE
JTP
Koalice UN
KTN
KUK
KVAS
MAFRA
MPA
MZK
NA
NCDE
NDK
NFA
NFNZ
NG
NK
NM
NRZP

Česká unie neslyšících
Česká národní koalice pro digitální pracovní místa
DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.
Dílo nedostupné na trhu
Evropská komise
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Facebook Ireland Limited

FIBER TELECOM s.ro.
Filmtoro s.r.o.
Český filmový a televizní svaz FITES, z.s.
FTV Prima, spol. s r. o.
GESTOR ochranný svaz autorský z.s.
Google Ireland Ltd.
Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.
International Federation of Reproduction Rights Organisations
INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově-obrazových záznamů, z.s.
ISP Alliance a.s.
Iuridicum Remedium, z.s.
Jednota tlumočníků a překladatelů
Koalice učebnickových nakladatelů České republiky
Knihovna a tiskárna pro nevidomé
Konfederace umění a kultury
Koodrinační výbor autorských spolků
MAFRA, a.s.
Motion Pictures Association
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní archiv
Národní centrum pro digitální ekonomiku
Národní digitální knihovna
Národní filmový archiv
Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Národní galerie Praha
Národní knihovna České republiky
Národní muzeum
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Ministerstvo vnitra - Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva
OASSS MV vnitra
Ochranná asociace zvukařů – autorů, z.s.
OAZA
Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného umění,
architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.
OOAS
Open
Open Content, z. s.
Content
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OSA
Pex
PFC
PNP
RRTV
SCNVZZ
SČKN
Sdílej
bezpečně
Sekce KKP
HK ČR
ServerZone
Seznam.cz
SFK
SKIP
SLL ČR
SMOČR
SONS ČR
SP ČR
SPIR
SPIS
SUAP
Super
Network +
DataCamp
TC
(AV
ČR)
TV Nova
ÚFAL MFF
UK
UFD
Ulož.to
ÚOHS
ÚPV
Ústav práva
autorského,
PP a PS
UV
UZS
VNICT
VoD
Weemazz
2.0
Wikimedia
ČR
WIPO

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.
Pex
PaleFireCapital SE
Památník národního písemnictví
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Sdruž. čes. nezáv. výrobců zvuk. záznamů
Svaz českých knihkupců a nakladatelů, z.s.
Sdílej bezpečně (Za bezpečný a svobodný internet, z. s.)
Sekce kulturního a kreativního průmyslu Hospodářské komory ČR
ServerZone s. r. o.
Seznam.cz, a.s.
Státní fond kinematografie
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Svaz léčebných lázní České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky
Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Sdružení pro internetový rozvoj v České republice
Sdružení pro informační společnost
Sdružení uživatelů autorských práv, z.s.
Super Network s.r.o + DataCamp Limited
Technologické centrum Akademie věd České republiky
TV Nova s.r.o.
Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko fyzikální fakulty UK
Unie filmových distributorů
Ulož.to cloud a.s.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad průmyslového vlastnictví
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, Právnická
fakulta UK
Unie vydavatelů
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, z.s.
Výbor nezávislého ICT průmyslu, z.s.
Video-on-demand (video na vyžádání)
Weemazz 2.0 s.r.o.
Wikimedia Česká republika
Světová organizace duševního vlastnictví
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