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VIII. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
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 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
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 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 2019, 
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 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 
autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o 
změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES 

Ustanovení 
návrhu zákona 
(část, §, odst., 
písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 
odst., písm., 
bod, apod.) 

Obsah 

Čl. I bod 1 – § 
1, poznámka 
pod čarou č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné 
řádky doplňují věty „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 
2019, 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. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/790  ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu 
a právech s ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 
2001/29/ES.“. 

32019L0789 čl. 12 odst. 1, 
pododstavec 2 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

32019L0790 čl. 29 odst. 1, 
pododstavec 2 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 

Čl. I bod 2 – § 
1, písm. b) 

b) práva související s právem autorským: 
1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému 
výkonu, 

32019L0790 čl. 15 Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s užitím online 
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2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho 
záznamu, 
3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k 
jeho záznamu, 
4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k 
jeho vysílání, 
5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k 
němuž uplynula doba trvání majetkových práv, 
6. právo nakladatele na odměnu, 
7. právo vydavatele tiskové publikace, 

1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 
 
2. Právy stanovenými v odstavci 1 nejsou 
dotčena ani ovlivněna žádná práva, která právo 
Unie přiznává autorům a jiným nositelům práv 
v souvislosti s díly a jinými předměty ochrany, 
které jsou součástí tiskové publikace. Práv 
stanovených v odstavci 1 se nelze vůči těmto 
autorům a jiným nositelům práv dovolávat, 
a zejména je nesmí zbavit jejich práva užívat svá 
díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové 
publikaci, jíž jsou součástí. 
 
Pokud je dílo nebo jiný předmět ochrany součástí 
tiskové publikace na základě nevýhradní licence, 
nelze se dovolávat práv stanovených v odstavci 1 
za účelem zákazu užití jinými oprávněnými 
uživateli. Práv stanovených v odstavci 1 se nelze 
dovolávat za účelem zákazu užití děl nebo jiných 
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předmětů ochrany, jejichž doba ochrany 
uplynula. 
 
3. Ve vztahu k právům stanoveným v odstavci 1 
tohoto článku se použijí obdobně články 5 až 8 
směrnice 2001/29/ES, směrnice 2012/28/EU 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1564(19). 
 
4. Práva stanovená v odstavci 1 zanikají dva roky 
po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se 
počítá od 1. ledna roku následujícího po dni 
zveřejnění dané tiskové publikace. 
 
Odstavec 1 se nevztahuje na tiskové publikace 
poprvé zveřejněné před 6. červnem 2019. 
 
5. Členské státy stanoví, že autoři děl, která jsou 
součástí tiskové publikace, obdrží přiměřený 
podíl na příjmech, které plynou vydavatelům 
tiskových publikací od poskytovatelů služeb 
informační společnosti za užití jejich tiskových 
publikací. 
__________ 
(19) 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 
(Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6). 
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Čl. I bod 3 – § 2 
odst. 6 

(6) Dílem podle tohoto zákona není zejména námět 
díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o 
sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, 
vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, 
statistický graf a podobný předmět sám o sobě nebo 
rozmnoženina díla výtvarného umění, u něhož 
uplynula doba trvání majetkových práv, není-li 
taková rozmnoženina autorovým vlastním duševním 
výtvorem. 

32019L0790 čl. 14 Volná díla výtvarného umění 
 

Členské státy stanoví, že v případech, kdy 
uplynula doba ochrany díla výtvarného umění, se 
autorské právo a práva s ním související 
nevztahují ani na materiál vzniklý rozmnožením 
tohoto díla, který není původní v tom smyslu, že 
je autorovým vlastním duševním výtvorem. 

Čl. I bod 4 – § 
18 odst. 3 

(3) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 
nebo 2 je také zpřístupňování díla veřejnosti 
poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online, 
bylo-li dílo nahráno uživatelem takové služby. 

32019L0790 čl. 17 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy.  

Čl. I bod 5 – § 
18 odst. 5 

(4)(5) Sdělováním díla veřejnosti podle odstavců 1 a 
2 1 až 3 nedochází k vyčerpání práva autora na 
sdělování díla veřejnosti. 

32019L0790 čl. 17 odst. 1 1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
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předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 

Čl. I bod 6 – § 
21 odst. 1 

(1) Vysíláním díla rozhlasem nebo televizí se 
rozumí zpřístupňování díla rozhlasem či televizí a 
jiné takové zpřístupňování díla jakýmikoli jinými 
prostředky sloužícími k šíření zvuků nebo obrazů a 
zvuků nebo jejich vyjádření bezdrátově nebo po 
drátě, včetně šíření po kabelu nebo vysílání pomocí 
družice, původním vysílatelem. Vysíláním díla 
rozhlasem nebo televizí podle věty první se rozumí 
také dodávání programových signálů původním 
vysílatelem provozovateli přenosu podle § 22, 
přestože programové signály nejsou během 
takového dodání přístupné veřejnosti. 

32019L0789 čl. 2 bod 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
4) „přímým dodáním signálu“ technický proces, 
v jehož rámci vysílací organizace přenáší své 
programové signály jiné organizaci než vysílací 
organizaci takovým způsobem, že programové 
signály nejsou během tohoto přenosu přístupné 
veřejnosti. 
 

čl. 8 Přenos programů prostřednictvím přímého 
dodání signálu 

1. Pokud vysílací organizace přenáší své 
programové signály distributorovi signálu 
přímým dodáním signálu, aniž by sama současně 
přenášela tyto programové signály přímo 
veřejnosti, a distributor signálu tyto programové 
signály přenáší veřejnosti, má se za to, že vysílací 
organizace a distributor signálu se společně 
podílejí na jediném úkonu sdělování veřejnosti, 
k němuž musí získat licenci od nositelů práv. 
Členské státy mohou stanovit podmínky, za nichž 
lze licenci od nositelů práv získat. 
 
2. Členské státy mohou stanovit, že se články 4, 5 
a 6 této směrnice použijí obdobně na výkon práva 
nositele práv udělit nebo odmítnout udělit licenci 
distributorům signálu k přenosu podle odstavce 1 
uskutečněnému jedním z technických prostředků 
uvedených v čl. 1 odst. 3 směrnice 93/83/EHS 
nebo v čl. 2 bodě 2 této směrnice. 
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Čl. I bod 7 – § 
21a odst. 1 

Doplňková online služba vysílatele 
(1) Doplňkovou online službou vysílatele se pro 
účely tohoto zákona rozumí  
a) vysílání díla počítačovou nebo obdobnou sítí 
uskutečňované týmž vysílatelem současně a 
v nezměněné podobě s vysíláním díla jinou 
technologií podle § 21 odst. 4,  
b) zpřístupňování odvysílaného díla veřejnosti podle 
§ 18 odst. 2 uskutečňované týmž vysílatelem po 
vymezené období po odvysílání díla, nebo  
c) zpřístupňování díla veřejnosti vysílatelem podle § 
18 odst. 2, je-li dílo součástí materiálů, které jsou 
doplňkové k jeho vysílání, jako jsou upoutávky na 
vysílaný pořad a recenze takového pořadu. 

32019L0789  čl. 2 bod 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
1) „doplňkovou online službou“ online služba, 
spočívající v poskytování televizních nebo 
rozhlasových programů veřejnosti vysílací 
organizací nebo pod kontrolou a na odpovědnost 
vysílací organizace současně s vysíláním těchto 
programů vysílací organizací nebo po vymezené 
období po jejich odvysílání vysílací organizací, 
jakož i jakýchkoli materiálů, které jsou 
doplňkové k takovému vysílání; 

Čl. I bod 7 – § 
21a odst. 2 

(2) Není-li sjednáno jinak, užití díla podle odstavce 
1 se uskutečňuje na území toho členského státu 
Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor, v němž má vysílatel své sídlo. 

32019L0789 čl. 3 odst. 1 Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 
 
a) rozhlasových programů a 
 
b) televizních programů, které jsou 

 
i) zpravodajskými pořady a pořady o 

aktuálních událostech nebo 
 
ii) plně financovanou vlastní produkcí 

vysílací organizace, 
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veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
 
První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 

Čl. I bod 7 – § 
21a odst. 3 

(3) Ustanovení odstavce 2 se s výjimkou užití díla 
zařazeného do vysílání sportovní události vysílané 
televizním vysílatelem vztahuje na užití díla 
a) rozhlasovým vysílatelem, 
b) televizním vysílatelem    
1. ve zpravodajském pořadu a pořadu o aktuálních 
událostech, nebo 
2. ve vlastním pořadu, který plně financuje. 

32019L0789 čl. 3 odst. 1 Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 

a) rozhlasových programů a 
 
b) televizních programů, které jsou 

 
i) zpravodajskými pořady a pořady o 

aktuálních událostech nebo 
 

ii) plně financovanou vlastní produkcí 
vysílací organizace, 
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veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
 
První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 
 

Čl. I bod 7 – § 
21a odst. 4 

(4) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje také na 
rozmnožování díla, které je nezbytné k poskytování 
doplňkové online služby, přístupu k ní nebo jejímu 
využívání. 

32019L0789 čl. 3 odst. 1 Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 

a) rozhlasových programů a 
 

b) televizních programů, které jsou 
 

i) zpravodajskými pořady a pořady o 
aktuálních událostech nebo 

 

ii) plně financovanou vlastní produkcí 
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vysílací organizace, 
 

veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
 
První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 
 

Čl. I bod 7 – § 
21a odst. 5 

(5) Při sjednávání odměny30) za poskytnutí oprávnění 
k výkonu práv podle odstavců 1 až 4 se přihlédne k 
vlastnostem doplňkové online služby, zejména 
k její povaze, době trvání dostupnosti díla, 
územnímu rozsahu užití a počtu jazykových verzí.  
Tím není dotčena možnost výpočtu výše odměny na 
základě příjmů vysílatele. 
 
Poznámka pod čarou č. 30 zní:  
30) § 2366 občanského zákoníku. 

32019L0789 čl. 3 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby při stanovení výše 
platby poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, vzaly 
strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online 
služby, jako jsou její charakteristiky, včetně 
trvání online dostupnosti programů 
poskytovaných touto službou, diváci a posluchači 
a nabízené jazykové verze. 

Čl. I bod 8 – § 
22 

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 
(1) Přenosem rozhlasového nebo televizního 
vysílání díla se rozumí zpřístupňování díla 
současným, úplným a nezměněným přenosem 
vysílání díla rozhlasem nebo televizí bezdrátově 
nebo po drátě, uskutečňuje-li je jiná osoba než 
vysílatel takového vysílání. 
(2) Kabelovým přenosem rozhlasového nebo 

32019L0789 čl. 2 bod 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
2) „převzatým vysíláním“ současný, úplný a 
nezměněný přenos převzatého vysílání, jiný než 
kabelový přenos ve smyslu směrnice 93/83/EHS, 
který je určen pro příjem původního vysílání 
televizních a rozhlasových programů z jiného 
členského státu veřejností, přičemž se toto 
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televizního vysílání díla je takový přenos 
rozhlasového nebo televizního vysílání díla podle 
odstavce 1, který se uskutečňuje po kabelu nebo 
mikrovlnným systémem. Ustanovení § 21 odst. 3 
věty druhé platí obdobně. 
 

Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 
Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání 
díla se rozumí zpřístupňování díla současným, 
úplným a nezměněným přenosem vysílání díla 
rozhlasem nebo televizí bezdrátově nebo po drátě, 
včetně vysílání pomocí družice, uskutečňuje-li je 
jiná osoba než vysílatel takového vysílání, bez 
ohledu na způsob, jakým provozovatel přenosu 
získává pro tyto účely programové signály od 
původního vysílatele. Ustanovení § 21 odst. 3 věty 
druhé platí obdobně. 

původní vysílání uskutečňuje po drátě nebo 
bezdrátově, včetně vysílání pomocí družice, 
avšak nejedná se o online vysílání, pokud: 
 

a) převzaté vysílání uskutečňuje jiná strana 
než vysílací organizace, která uskutečnila 
původní vysílání nebo pod jejíž 
kontrolou a na jejíž odpovědnost bylo 
toto původní vysílání uskutečněno, bez 
ohledu na způsob, jakým strana 
provádějící převzaté vysílání získává 
programové signály od vysílací 
organizace pro účel převzatého vysílání; 
a 
 

b) převzaté vysílání, které je uskutečňováno 
prostřednictvím služby přístupu k 
internetu ve smyslu čl. 2 druhého 
pododstavce bodu 2 nařízení (EU) 
2015/2120, probíhá v řízeném prostředí; 

 
čl. 2 bod 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 

 
4) „přímým dodáním signálu“ technický proces, 
v jehož rámci vysílací organizace přenáší své 
programové signály jiné organizaci než vysílací 
organizaci takovým způsobem, že programové 
signály nejsou během tohoto přenosu přístupné 
veřejnosti. 
 

čl. 8 Přenos programů prostřednictvím přímého 
dodání signálu 

 
1. Pokud vysílací organizace přenáší své 
programové signály distributorovi signálu 
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přímým dodáním signálu, aniž by sama současně 
přenášela tyto programové signály přímo 
veřejnosti, a distributor signálu tyto programové 
signály přenáší veřejnosti, má se za to, že vysílací 
organizace a distributor signálu se společně 
podílejí na jediném úkonu sdělování veřejnosti, 
k němuž musí získat licenci od nositelů práv. 
Členské státy mohou stanovit podmínky, za nichž 
lze licenci od nositelů práv získat. 
 
2.   Členské státy mohou stanovit, že se články 4, 
5 a 6 této směrnice použijí obdobně na výkon 
práva nositele práv udělit nebo odmítnout udělit 
licenci distributorům signálu k přenosu podle 
odstavce 1 uskutečněnému jedním z technických 
prostředků uvedených v čl. 1 odst. 3 směrnice 
93/83/EHS nebo v čl. 2 bodě 2 této směrnice. 

čl. 9 Změna směrnice 93/83/EHS 
 

V článku 1 směrnice 93/83/EHS se odstavec 3 
nahrazuje tímto: 
 
„3. Pro účely této směrnice se „kabelovým 
přenosem“ rozumí současný, úplný a nezměněný 
přenos převzatého vysílání kabelem nebo 
mikrovlnným systémem pro příjem veřejností 
původního vysílání z jiného členského státu, po 
drátě nebo bezdrátově, včetně vysílání pomocí 
družice, televizních nebo rozhlasových programů 
určených pro příjem veřejností, a to bez ohledu 
na způsob, jakým poskytovatel služby 
kabelového přenosu získává pro tyto účely 
programové signály od vysílací organizace.“ 
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Čl. I bod 9 – § 
25b 

Právo na přiměřený podíl na příjmech 
vydavatele tiskové publikace 

Autor díla, které je součástí tiskové publikace, má 
právo na přiměřený podíl na příjmech vydavatele 
tiskové publikace plynoucích tomuto vydavateli z 
výkonu práva podle § 87b. 

32019L0790 čl. 15 odst. 5 5. Členské státy stanoví, že autoři děl, která jsou 
součástí tiskové publikace, obdrží přiměřený 
podíl na příjmech, které plynou vydavatelům 
tiskových publikací od poskytovatelů služeb 
informační společnosti za užití jejich tiskových 
publikací. 

Čl. I bod 10 – 
Část první, 
hlava I, díl 3, 
oddíl 6 – nadpis 

Osiřelé dílo a dílo nedostupné na trhu 32019L0790 čl. 8 odst. 5 5. Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za 
nedostupné na trhu, pokud lze poté, co bylo 
vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jejich 
dostupnosti veřejnosti, v dobré víře předpokládat, 
že celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
dostupné veřejnosti v běžné obchodní síti. 
 

Čl. I bod 11 – § 
27c 

Za nedostupné na trhu se považuje dílo podle § 2, 
pokud lze poté, co bylo vynaloženo přiměřené úsilí 
ke zjištění jeho dostupnosti veřejnosti, v dobré víře 
předpokládat, že není dostupné veřejnosti v běžné 
obchodní síti. 

32019L0790 čl. 8 odst. 5 5. Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za 
nedostupné na trhu, pokud lze poté, co bylo 
vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jejich 
dostupnosti veřejnosti, v dobré víře předpokládat, 
že celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
dostupné veřejnosti v běžné obchodní síti. 

Čl. I bod 12 – § 
31a odst. 1 

(1) Do práva autorského nezasahuje škola, vysoká 
škola a jiné školské nebo vzdělávací zařízení31), 
užije-li digitálně dílo výlučně při vyučování pro 
ilustrační účel v rozsahu odůvodněném sledovaným 
nevýdělečným účelem, pokud toto užití probíhá na 
odpovědnost tohoto zařízení v jeho prostorách nebo 
na jiných místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí přístupného 
pouze žákům nebo studentům a vyučujícím tohoto 
zařízení a je doplněno uvedením zdroje včetně 
jména autora, je-li to možné. K ujednáním 
vylučujícím nebo omezujícím zákonnou licenci 
podle tohoto ustanovení se nepřihlíží. 
 
Poznámka pod čarou č. 31 zní:  
31) Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

32019L0790 čl. 5 odst. 1 Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 
a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



13 
 

základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 74/2005 sb., o zájmovém 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 33/2005 
Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 

 
b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 

autora, je-li to možné. 

 čl. 7 odst. 1 Společná ustanovení 

1. Smluvní ustanovení, která jsou v rozporu 
s výjimkami stanovenými v článcích 3, 5 a 6, 
jsou nevymahatelná. 

Čl. I bod 12 – § 
31a odst. 2 

(2) Má se za to, že k užití díla podle odstavce 1 
dochází pouze v členském státě, v němž má škola, 
vysoká škola nebo jiné školské nebo vzdělávací 
zařízení sídlo. 

32019L0790 čl. 5 odst. 3 3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



14 
 

Čl. I bod 12 – § 
31a odst. 3 

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na užití díla 
primárně určeného pro vzdělávací účely a na užití 
vydaného notového záznamu díla hudebního či 
hudebně dramatického, pokud jsou na trhu snadno 
dostupné vhodné licence poskytující oprávnění k 
výkonu práva užít dílo podle odstavce 1 a 
odpovídající potřebám a specifikům vzdělávacích 
zařízení. 

32019L0790 čl. 5 odst. 2 2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 1 

(1) Do práva autorského nezasahuje instituce 
kulturního dědictví, která dílo nedostupné na trhu 
nacházející se v jejích sbírkách nikoli pro obchodní 
účely rozmnožuje a rozšiřuje nebo sděluje 
veřejnosti, včetně zpřístupňování způsobem podle § 
18 odst. 2 na svých internetových stránkách 
zřízených nebo provozovaných nikoli za účelem 
dosažení zisku. Vždy je však nutno uvést, je-li to 
možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo 
jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na 
veřejnost, a dále název díla a pramen. 

32019L0790 čl. 8 odst. 2 2. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice s cílem umožnit institucím kulturního 
dědictví, aby díla nebo jiné předměty ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, zpřístupňovaly pro 
nekomerční účely za těchto podmínek: 
 
a) je uvedeno jméno autora nebo jiného 

identifikovatelného nositele práv, je-li to 
možné, a 

 
b) tato díla nebo jiné předměty ochrany jsou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



15 
 

zpřístupněny na nekomerčních 
internetových stránkách. 
 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 2 

(2) Pro účely tohoto zákona se institucí kulturního 
dědictví rozumí knihovna, archiv, muzeum, galerie 
nebo instituce pečující o zachování filmového nebo 
zvukového nebo jiného kulturního dědictví32). 
 
Poznámka pod čarou č. 32 zní: 
32) Například zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a 
podmínkách provozování veřejných knihovnických 
a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních 
dílech a podpoře kinematografie a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění 
pozdějších předpisů. 

32019L0790 čl. 2 bod 3 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
3) „institucí kulturního dědictví“ veřejně 
přístupná knihovna nebo muzeum, archiv nebo 
instituce pečující o zachování filmového nebo 
zvukového dědictví; 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 3  

(3) Má se za to, že k užití díla nedostupného na trhu 
podle odstavce 1 dochází pouze v členském státě, 
v němž má instituce kulturního dědictví sídlo. 

32019L0790  čl. 9 odst. 2 2. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany na základě výjimek nebo omezení podle 
čl. 8 odst. 2 dochází pouze v členském státě, 
v němž se nachází instituce kulturního dědictví, 
která tato díla a jiné předměty ochrany užívá. 
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Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 4  

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují pouze na 
dílo, o němž byly institucí kulturního dědictví 
nejpozději 6 měsíců před tím, než dojde k užití podle 
odstavce 1, a poté trvale uveřejněny na Portálu děl 
nedostupných na trhu zřízeném a spravovaném 
Úřadem pro duševní vlastnictví v souladu 
s nařízením (EU) č. 386/201233) a na internetových 
stránkách této instituce, informace  
 
a) identifikující dílo a autora, 
b) o způsobu a rozsahu užití podle odstavce 1, 
c) o možnosti autora vyloučit užití díla podle 
odstavce 1. 
 
Poznámka pod čarou č. 32 zní: 
33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
386/2012 ze dne 19. dubna 2012, kterým se Úřadu 
pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky 
a průmyslové vzory) svěřují úkoly související s 
prosazováním práv duševního vlastnictví, včetně 
sdružování zástupců veřejného a soukromého 
sektoru v podobě Evropského střediska pro 
sledování porušování práv duševního vlastnictví. 

32019L0790 čl. 10 odst. 1 Propagační opatření 
 

1. Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté 
institucemi kulturního dědictví, organizacemi 
kolektivní správy nebo příslušnými veřejnými 
orgány pro účely identifikace děl nebo jiných 
předmětů ochrany, které nejsou dostupné na trhu 
a na které se vztahuje licence poskytnutá 
v souladu s čl. 8 odst. 1 nebo které byly užity na 
základě výjimky nebo omezení podle čl. 8 
odst. 2, jakož i informace o možnosti volby pro 
nositele práv podle čl. 8 odst. 4, a jakmile jsou 
k dispozici a je-li to relevantní, informace 
o stranách licenční smlouvy, pokrytých územích 
a způsobech užití byly trvale, snadno a účinně 
zpřístupněny na jediném veřejném online portálu 
po dobu nejméně šesti měsíců předtím, než 
budou díla nebo jiné předměty ochrany 
rozšiřovány, sdělovány veřejnosti nebo 
zpřístupňovány veřejnosti v souladu s licencí 
nebo na základě výjimky nebo omezení. 
 
Portál zřizuje a spravuje Úřad Evropské unie 
pro duševní vlastnictví v souladu s nařízením 
(EU) č. 386/2012. 

čl. 10 odst. 2 2. Pokud je to nezbytné pro zajištění všeobecné 
informovanosti nositelů práv, členské státy 
přijmou další vhodná propagační opatření 
o možnosti organizací kolektivní správy uzavírat 
licence na díla nebo jiné předměty ochrany 
v souladu s článkem 8, poskytnutých licencích, 
užitích na základě výjimky nebo omezení podle 
čl. 8 odst. 2 a možnosti volby pro nositele práv 
podle čl. 8 odst. 4. 
Vhodná propagační opatření podle prvního 
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pododstavce tohoto odstavce se přijmou 
v členském státě, v němž je zažádáno o licenci 
podle čl. 8 odst. 1, nebo v případě užití na 
základě výjimky nebo omezení podle čl. 8 odst. 2 
v členském státě, v němž se instituce kulturního 
dědictví nachází. Existují-li důvody se domnívat, 
například na základě původu děl nebo jiných 
předmětů ochrany, že informovanost nositelů 
práv by mohla být účinněji zvýšena v jiných 
členských státech nebo ve třetích zemích, 
zahrnují tato propagační opatření rovněž tyto 
členské státy a třetí země. 
 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 5  

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují pouze na 
dílo a práva k němu, nebylo-li k výkonu jejich 
kolektivní správy práv uděleno oprávnění podle § 
97e odst. 4 písm. l). 

32019L0790 čl. 8 odst. 3 3. Členské státy stanoví, že výjimka nebo 
omezení uvedené v odstavci 2 se vztahují pouze 
na typy děl nebo jiných předmětů ochrany, pro 
něž neexistuje žádná organizace kolektivní 
správy splňující podmínku stanovenou v odst. 1 
písm. a). 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 6  

(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují pouze na 
dílo a práva k němu, jehož autor takové užití pro 
konkrétní případ nebo pro všechny případy 
nevyloučí, a to i poté, co k užití podle odstavce 1 
dojde. 

32019L0790 čl. 8 odst. 4 4. Členské státy stanoví, že všichni nositelé práv 
mohou kdykoli snadno a účinně vyloučit svá díla 
nebo jiné předměty ochrany z mechanismu 
poskytování licencí uvedeného v odstavci 1 nebo 
z uplatnění výjimky nebo omezení podle 
odstavce 2, buď obecně, nebo ve zvláštních 
případech, a to i po uzavření licence nebo po 
zahájení daného užití. 

Čl. I bod 13 – § 
37b odst. 7  

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na 
sbírky děl nedostupných na trhu, pokud bylo po 
vynaložení přiměřeného úsilí podle § 27c zjištěno, 
že tyto sbírky jsou složeny převážně z: 
a) jiných než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé vydány, nebo 
nebyly-li vydány, poprvé odvysílány ve třetí zemi,  
b) kinematografických nebo audiovizuálních děl, 

32019L0790 čl. 8 odst. 7 7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 
a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 

než kinematografických nebo 
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jejichž výrobci mají sídlo nebo obvyklé bydliště ve 
třetí zemi, nebo 
c) děl vytvořených státními příslušníky třetích zemí, 
nebylo-li možné ani po vynaložení přiměřeného úsilí 
určit členský stát nebo třetí zemi podle písmen a) a 
b). 

audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 

 
b) kinematografických nebo audiovizuálních 

děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 

 
Odchylně od prvního pododstavce se tento článek 
použije, jsou-li v organizaci kolektivní správy 
dostatečně zastoupeni nositelé práv dané třetí 
země ve smyslu odst. 1 písm. a). 
 

Čl. I bod 14 – 
38g 

Licence pro karikaturu a parodii 
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo 
pro účely karikatury nebo parodie. 
 

Licence pro karikaturu, parodii a pastiš 
Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije dílo 
pro účely karikatury, parodie nebo pastiše. 

32019L0790 čl. 17 odst. 7, 
pododstavec 2, 
písm. b) 

Členské státy zajistí, 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 těchto existujících výjimek či omezení: 
 
b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 
pastiše. 
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Čl. I bod 15 – 
39c odst. 1 

Vytěžování textů a dat 
(1) Pro účely tohoto paragrafu a § 39d se rozumí 
a) vytěžováním textů a dat jakákoli automatizovaná 
činnost, jejímž cílem je analyzovat text a data v 
digitální podobě za účelem získání informací a která 
zahrnuje mimo jiné vzory, tendence a souvztažnosti, 
b) výzkumnou organizací vysoká škola, výzkumný 
ústav nebo ten, jehož hlavním cílem je provádět 
vědecký výzkum nebo vykonávat vzdělávací 
činnost, jejíž součástí je rovněž vědecký výzkum, 
přičemž vědecký výzkum provádí výzkumná 
organizace tak, aby přístup k jeho výsledkům nebyl 
přednostně umožněn podnikateli, který na ni 
vykonává rozhodující vliv, a současně tak, aby 
výzkum byl v souladu s úkoly ve veřejném zájmu, 
nebo byl prováděn  na neziskovém základě nebo tak, 
že všechny zisky jsou zpětně investovány do 
vědeckého výzkumu této výzkumné organizace. 

32019L0790 čl. 2 bod 1 Pro účely této směrnice se rozumí: 

 
1) „výzkumnou organizací“ 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; 

čl. 2 bod 2 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
2) „vytěžováním textů a dat“ jakákoli 
automatizovaná technika analýzy, jejímž cílem je 
analyzovat text a data v digitální podobě za 
účelem získání informací a která zahrnuje mimo 
jiné vzory, tendence a souvztažnosti; 

Čl. I bod 15 – 
39c odst. 2 

(2) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo zhotoví 
rozmnoženinu díla za účelem vytěžování textů a dat; 
takovou oprávněně zhotovenou rozmnoženinu je 
povinen uchovat pouze po dobu nezbytnou pro účely 
vytěžování textů a dat podle odstavce 1. 
K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím 

32019L0790 čl. 4 odst. 1 Výjimky a omezení pro vytěžování textů a dat 
 

1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a) 
a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článku 2 
směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) 
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zákonnou licenci podle tohoto ustanovení se 
nepřihlíží. 

směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice pro rozmnoženiny a extrakce zhotovené 
za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo 
jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný 
přístup. 

čl. 4 odst. 2 2. Rozmnoženiny a extrakce zhotovené podle 
odstavce 1 smějí být uchovávány pouze po dobu 
nezbytnou pro účely vytěžování textů a dat. 

Čl. I bod 15 – 
39c odst. 3 

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije pro 
rozmnoženiny díla, jehož autor si užití podle 
odstavce 2 výslovně vyhradil vhodným způsobem, 
jako jsou strojově čitelné prostředky v případě díla 
zpřístupněného podle § 18 odst. 2. 

32019L0790 čl. 4 odst. 3 3. Výjimka nebo omezení podle odstavce 1 se 
použijí pod podmínkou, že si nositelé práv 
výslovně nevyhradili užití děl a jiných předmětů 
ochrany podle uvedeného odstavce vhodným 
způsobem, jako jsou strojově čitelné prostředky 
v případě obsahu zpřístupněného veřejnosti 
online. 

Čl. I bod 15 – 
39c odst. 4 

(4) Ustanovením odstavce 2 není dotčeno ustanovení 
§ 39d. 

32019L0790 čl. 4 odst. 4 4. Tímto článkem není dotčeno uplatňování 
článku 3 této směrnice. 

Čl. I bod 15 – 
39d 

Vytěžování textů a dat pro účely vědeckého 
výzkumu 

Do práva autorského nezasahuje výzkumná 
organizace nebo instituce kulturního dědictví, 
zhotoví-li rozmnoženinu díla za účelem vytěžování 
textů a dat pro účely vědeckého výzkumu; takovou 
oprávněně zhotovenou rozmnoženinu je povinna 
uložit s vhodnou úrovní zabezpečení a může ji 
uchovávat pro účely vědeckého výzkumu, včetně 
ověření výsledků výzkumu. K ujednáním 
vylučujícím nebo omezujícím zákonnou licenci 
podle tohoto ustanovení se nepřihlíží. 

32019L0790 čl. 3 odst. 1 Vytěžování textů a dat pro účely vědeckého 
výzkumu 

1. Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9//ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice 
s ohledem na rozmnoženiny a extrakce zhotovené 
výzkumnými organizacemi a institucemi 
kulturního dědictví za účelem vytěžování textů 
a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž 
mají zákonný přístup, pro účely vědeckého 
výzkumu. 
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čl. 3 odst. 2 2. Rozmnoženiny a extrakce děl nebo jiných 
předmětů ochrany zhotovené v souladu 
s odstavcem 1 musí být uloženy s vhodnou 
úrovní zabezpečení a smějí být uchovávány pro 
účely vědeckého výzkumu, včetně ověření 
výsledků výzkumu. 

čl. 7 odst. 1 Společná ustanovení 
 

1. Smluvní ustanovení, která jsou v rozporu 
s výjimkami stanovenými v článcích 3, 5 a 6, 
jsou nevymahatelná. 

Čl. I bod 16 – § 
43 odst. 4 

(4) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení § 30a, § 31 odst. 1 písm. b), § 34 písm. 
a), § 37 odst. 1 písm. a) a b), § 38a odst. 2, § 38e , 
39 a § 39a odst. 4 v rozsahu nezbytném k využití 
výjimky. Autor, který pro své dílo použil technické 
prostředky podle odstavce 3, je povinen zpřístupnit 
své dílo oprávněným uživatelům v rozsahu 
nezbytném ke splnění účelu uvedeného užití díla. 
Autor může zpřístupnit své dílo, pro které použil 
technické prostředky podle odstavce 3, i v případě 
zhotovení záznamu svého díla pro osobní potřebu 
podle § 30; to nebrání autorovi, aby přijal 
odpovídající opatření týkající se počtu takových 
rozmnoženin. 

32019L0790 čl. 7 odst. 2 2. Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě 
se použije čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES. Na 
články 3 až 6 této směrnice se použije čl. 6 
odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 
2001/29/ES. 

Čl. I bod 17 – § 
43 odst. 6 

(6) Právní ochranou podle odstavce 1 nejsou dotčena 
ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a § 39d 
v rozsahu nezbytném k využití výjimky. Autor, 
který pro své dílo použil technické prostředky podle 
odstavce 3, je povinen zpřístupnit své dílo 
oprávněným uživatelům v rozsahu nezbytném ke 
splnění účelu uvedeného užití díla. 

32019L0790 čl. 3 odst. 3 3. Nositelé práv mohou uplatňovat opatření 
k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, 
v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany 
uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co 
je nezbytné k dosažení tohoto cíle. 

čl. 6 Uchovávání kulturního dědictví 
 

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES, v článku 2 směrnice 
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2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 
2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice, aby 
povolily institucím kulturního dědictví pořizovat 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se 
trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli 
formátu či na jakémkoli médiu, pro účely 
uchování těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování 
nezbytný. 
 

čl. 7 odst. 2 2. Na výjimky a omezení stanovené v této 
hlavě se použije čl. 5 odst. 5 směrnice 
2001/29/ES. Na články 3 až 6 této směrnice 
se použije čl. 6 odst. 4 první, třetí a pátý 
pododstavec směrnice 2001/29/ES. 

Čl. I bod 17 – § 
43 odst. 7 

(7) Ustanovení odstavce 6 platí obdobně pro 
strojově čitelné prostředky používané autorem podle 
§ 39c odst. 3. 

32019L0790 čl. 4 odst. 3 3. Výjimka nebo omezení podle odstavce 1 
se použijí pod podmínkou, že si nositelé práv 
výslovně nevyhradili užití děl a jiných 
předmětů ochrany podle uvedeného odstavce 
vhodným způsobem, jako jsou strojově 
čitelné prostředky v případě obsahu 
zpřístupněného veřejnosti online. 

Čl. I bod 18 – § 
43 odst. 8 

 (6)(8) Technické prostředky ke splnění povinností 
podle odstavce 4 odstavců 4 a 6 používané autorem 
dobrovolně nebo na základě dohod požívají ochrany 
podle odstavců 1 až 3. 
 

32019L0790 čl. 7 odst. 2 2. Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě 
se použije čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES. Na 
články 3 až 6 této směrnice se použije čl. 6 
odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 
2001/29/ES. 

Čl. I bod 19 – § 
46 odst. 1 

Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení 
obsahu online 

(1) Poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online 
se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel 
služby informační společnosti34), jejímž hlavním 
účelem nebo jedním z hlavních účelů je ukládat 

32019L0790 čl. 2 bod 5 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
5) „službou informační společnosti“ služba ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535; 
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velký počet děl nahrávaných jeho uživatelem a 
sdělovat je veřejnosti, přičemž tato díla uspořádává a 
propaguje za účelem zisku.  
Poznámka pod čarou č. 34 zní:  
34) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

čl. 2 bod 6 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
6) „poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu 
online“ poskytovatel služby informační 
společnosti, jehož hlavním účelem nebo jedním z 
hlavních účelů je uchovávat velký počet děl 
chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahrávaných jeho uživateli a 
zpřístupňovat je veřejnosti, přičemž poskytovatel 
tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a 
propaguje za účelem zisku. 
 
Poskytovatelé služeb, jako jsou neziskové online 
encyklopedie, nezisková vzdělávací a vědecká 
úložiště, platformy pro vývoj a sdílení softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice (EU) 2018/1972, online tržiště a 
mezipodnikové cloudové služby a cloudové 
služby, které uživatelům umožňují nahrávat 
obsah pro vlastní potřebu, se nepovažují za 
„poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online“ 
ve smyslu této směrnice. 

čl. 17 odst. 1 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



24 
 

proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 

Čl. I bod 19 – § 
46 odst. 2 

 (2) Za poskytovatele služby pro sdílení obsahu 
online podle odstavce 1 se nepovažuje takový 
poskytovatel služby informační společnosti34), jako 
je nezisková online encyklopedie, neziskové 
vzdělávací a vědecké úložiště, platforma pro vývoj a 
sdílení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, 
služba elektronických komunikací35), online tržiště a 
mezipodniková cloudová služba a cloudová služba, 
která uživatelům umožňuje nahrávat obsah pro 
vlastní potřebu. 
 
Poznámky pod čarou č. 34 a 35 znějí:  
34) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 
35) Zákon 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů. 

32019L0790 čl. 2 bod 5 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
5) „službou informační společnosti“ služba ve 
smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535; 
 

čl. 2 bod 6 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
6) „poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu 
online“ poskytovatel služby informační 
společnosti, jehož hlavním účelem nebo jedním z 
hlavních účelů je uchovávat velký počet děl 
chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahrávaných jeho uživateli a 
zpřístupňovat je veřejnosti, přičemž poskytovatel 
tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a 
propaguje za účelem zisku. 
 
Poskytovatelé služeb, jako jsou neziskové online 
encyklopedie, nezisková vzdělávací a vědecká 
úložiště, platformy pro vývoj a sdílení softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice (EU) 2018/1972, online tržiště a 
mezipodnikové cloudové služby a cloudové 
služby, které uživatelům umožňují nahrávat 
obsah pro vlastní potřebu, se nepovažují za 
„poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online“ 
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ve smyslu této směrnice. 

čl. 17 odst. 1 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

 
1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 

Čl. I bod 19 – § 
47 odst. 1 

(1) Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online 
odpovídá za neoprávněné sdělování díla veřejnosti 
podle § 18 odst. 3, pokud neprokáže, že 
a) vynaložil veškeré úsilí, které na něm bylo možno 
spravedlivě požadovat, k získání oprávnění 
k výkonu tohoto práva, 
b) v souladu s vysokými odvětvovými standardy 
odborné péče vynaložil veškeré úsilí, které na něm 
bylo možno spravedlivě požadovat, k zajištění 
nedostupnosti díla, o kterém mu autor poskytl 
relevantní a nezbytné informace, a 
c) neprodleně poté, co obdržel od autora dostatečně 
odůvodněné oznámení, znemožnil přístup 

32019L0790 čl. 17 odst. 4 4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
chráněných autorským právem a jiných předmětů 
ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
 
a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 
 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
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k oznámenému dílu nebo je odstranil ze svých 
internetových stránek a vynaložil veškeré úsilí, které 
na něm bylo možno spravedlivě požadovat, 
k zamezení jeho budoucímu nahrání v souladu 
s písmenem b). 

nositelé práv poskytli relevantní a nezbytné 
informace, a v každém případě 

 
ihned poté, co od nositelů práv obdržel 
dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům nebo 
jiným předmětům ochrany nebo je odstranil 
ze svých internetových stránek a vynaložil 
veškeré úsilí k zamezení jejich budoucímu 
nahrání v souladu s písmenem b). 

Čl. I bod 19 – § 
47 odst. 2 

(2) Při určování, zda poskytovatel služby pro sdílení 
obsahu online splnil své povinnosti podle odstavce 
1, se s ohledem na zásadu proporcionality zohlední 
mimo jiné 
a) druh a rozsah služby, její cílová skupina a typ díla 
nahraného uživatelem služby a 
b) dostupnost vhodných a účinných prostředků a 
jejich náklady pro poskytovatele služby. 

32019L0790 čl. 17 odst. 5 5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 
a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 

publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 
b) dostupnost vhodných a účinných 

prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

Čl. I bod 19 – § 
47 odst. 3 

(3) Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online se 
nemůže dovolat omezení odpovědnosti za ukládání 
obsahu informací poskytovaných uživatelem podle 
zákona o některých službách informační 
společnosti34). 
 
Poznámka pod čarou č. 34 zní:  
34) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně některých zákonů 
(zákon o některých službách informační 
společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

32019L0790 čl. 17 odst. 3 3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
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Čl. I bod 19 – § 
47 odst. 4 

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na 
poskytovatele služby pro sdílení obsahu online, 
jejímž hlavním účelem je provádět nebo usnadňovat 
neoprávněné užití děl. 

32019L0790 čl. 2 bod 6 6) „poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu 
online“ poskytovatel služby informační 
společnosti, jehož hlavním účelem nebo jedním z 
hlavních účelů je uchovávat velký počet děl 
chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahrávaných jeho uživateli a 
zpřístupňovat je veřejnosti, přičemž poskytovatel 
tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a 
propaguje za účelem zisku. 
 
Poskytovatelé služeb, jako jsou neziskové online 
encyklopedie, nezisková vzdělávací a vědecká 
úložiště, platformy pro vývoj a sdílení softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice (EU) 2018/1972, online tržiště a 
mezipodnikové cloudové služby a cloudové 
služby, které uživatelům umožňují nahrávat 
obsah pro vlastní potřebu, se nepovažují za 
„poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online“ 
ve smyslu této směrnice. 

Čl. I bod 19 – § 
48 odst. 1 

(1) Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online, 
který působí na trhu na území České republiky nebo 
některého z členských států Evropské unie nebo 
států Evropského hospodářského prostoru po dobu 
kratší 3 let a jehož roční obrat vypočtený v souladu 
s doporučením Komise o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků36) činí méně než 
10 000 000 EUR, odpovídá za neoprávněné 
sdělování díla veřejnosti podle § 18 odst. 3, pokud 
neprokáže, že 
a) vynaložil veškeré úsilí, které na něm bylo možno 
spravedlivě požadovat, k získání oprávnění 
k výkonu tohoto práva a 
b) neprodleně poté, co obdržel od autora dostatečně 

32019L0790 čl. 17 odst. 6 6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti 
v Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční 
obrat nižší než 10 milionů EUR, vypočtený 
v souladu s doporučením Komise 
2003/361/ES (20), podle odstavce 4 je omezena na 
dodržení podmínek uvedených v odst. 4 písm. a) 
a na povinnost ihned poté, co obdrží dostatečně 
odůvodněné oznámení, znemožnit přístup 
k oznámeným dílům nebo jiným předmětům 
ochrany nebo je odstranit ze svých internetových 
stránek. 
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odůvodněné oznámení, znemožnil přístup k 
oznámenému dílu nebo je odstranil ze svých 
internetových stránek. 
 
Poznámka pod čarou č. 36 zní:  
36) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků, malých a středních 
podniků. 

Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
 
__________ 
(20) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků, malých a středních podniků 
(Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). 
 

Čl. I bod 19 – § 
48 odst. 2 

(2) Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online, 
na něhož se vztahuje odstavec 1, u něhož průměrný 
měsíční počet jedinečných návštěvníků služby 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, má rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které na něm 
bylo možno spravedlivě požadovat, k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámeného díla, o němž mu 
autor poskytl relevantní a nezbytné informace. 

32019L0790 čl. 17 odst. 6 6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti 
v Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční 
obrat nižší než 10 milionů EUR, vypočtený 
v souladu s doporučením Komise 
2003/361/ES (20), podle odstavce 4 je omezena na 
dodržení podmínek uvedených v odst. 4 písm. a) 
a na povinnost ihned poté, co obdrží dostatečně 
odůvodněné oznámení, znemožnit přístup 
k oznámeným dílům nebo jiným předmětům 
ochrany nebo je odstranit ze svých internetových 
stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
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__________ 
(20) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 
o definici mikropodniků, malých a středních podniků 
(Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36). 
 

Čl. I bod 19 – § 
48 odst. 3 

(3) Ustanovení § 47 odst. 4 se použije na 
poskytovatele služby pro sdílení obsahu online 
podle odstavce 1 a 2 obdobně. 

32019L0790 čl. 2 bod 6 6) „poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu 
online“ poskytovatel služby informační 
společnosti, jehož hlavním účelem nebo jedním z 
hlavních účelů je uchovávat velký počet děl 
chráněných autorským právem nebo jiných 
předmětů ochrany nahrávaných jeho uživateli a 
zpřístupňovat je veřejnosti, přičemž poskytovatel 
tato díla a jiné předměty ochrany uspořádává a 
propaguje za účelem zisku. 
 
Poskytovatelé služeb, jako jsou neziskové online 
encyklopedie, nezisková vzdělávací a vědecká 
úložiště, platformy pro vývoj a sdílení softwaru s 
otevřeným zdrojovým kódem, poskytovatelé 
služeb elektronických komunikací ve smyslu 
směrnice (EU) 2018/1972, online tržiště a 
mezipodnikové cloudové služby a cloudové 
služby, které uživatelům umožňují nahrávat 
obsah pro vlastní potřebu, se nepovažují za 
„poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online“ 
ve smyslu této směrnice. 

Čl. I bod 19 – § 
49 

Při plnění povinností podle § 47 odst. 1 a § 48 odst. 
1 a 2 nesmí spolupráce mezi poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online a nositeli práv vést k 
omezování dostupnosti díla zpřístupněného 
v souladu s tímto zákonem uživatelem při využití  
služby poskytovatele služby pro sdílení obsahu 
online. Ustanovení § 29 až 39d se použijí přiměřeně. 

32019L0790 čl. 17 odst. 7 7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
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Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
 
a) citace, kritika, recenze; 

 
b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 

pastiše. 
Čl. I bod 19 – § 
50 

Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online je 
povinen 
a) poskytnout autorovi na jeho žádost přiměřené 
informace o postupech uvedených v § 47 a 48 a 
bylo-li takovému poskytovateli služby poskytnuto 
oprávnění k výkonu práva na sdělování díla 
veřejnosti podle § 18 odst. 3, je povinen poskytnout 
autorovi na jeho žádost informace o užití díla, na 
které se toto oprávnění vztahuje, 
b) informovat uživatele své služby prostřednictvím 
svých obchodních podmínek o možnosti užít  dílo 
podle § 29 až 39d přiměřeně. 

32019L0790 čl. 17 odst. 8 8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 

čl. 17 odst. 9 
pododstavec 4 

Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 

Čl. I bod 19 – § 
51 odst. 1 

(1) Poskytovatel služby pro sdílení obsahu online je 
povinen zavést účinný a rychlý mechanismus pro 
vyřizování stížností a zjednání nápravy, který bude 
moci využít uživatel jeho služby v případě sporů 
týkajících se znemožnění přístupu k jím nahranému 

32019L0790 čl. 17 odst. 9, 
pododstavec 1 

9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
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dílu nebo jeho odstranění. přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 

Čl. I bod 19 – § 
51 odst. 2 

(2) Požádá-li autor o znemožnění přístupu k jeho 
dílu nebo o jeho odstranění, je povinen svou žádost 
řádně odůvodnit. 

32019L0790 čl. 17 odst. 9, 
pododstavec 2 

Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 

Čl. I bod 19 – § 
51 odst. 3 

(3) Stížnost podle odstavce 1 musí být vyřízena bez 
zbytečného odkladu. Znemožnění přístupu 
k nahranému dílu nebo odstranění nahraného díla 
podléhá posouzení, které nesmí být výhradně 
automatizované. 

32019L0790 čl. 17 odst. 9, 
pododstavec 2 

Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
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byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 

Čl. I bod 19 – § 
52 

Udělí-li autor poskytovateli služeb ke sdílení obsahu 
online oprávnění k výkonu práva podle § 18 odst. 1 
nebo 2, vztahuje se toto oprávnění rovněž na úkony 
podle § 18 odst. 1 a 2 prováděné uživatelem takové 
služby, pokud tento uživatel nevykonává tyto úkony 
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 
samostatného výkonu svého povolání nebo pokud 
tyto úkony nevytváří významné příjmy. 

32019L0790 čl. 17 odst. 2 2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 

Čl. I bod 19 – § 
53 

Využití prostředníka 
K usnadnění sjednávání licencí na užití 
audiovizuálního díla způsobem podle § 18 odst. 2, 
k řešení sporů vyplývajících z § 47 odst. 1 a § 49, 
k řešení sporů vyplývajících z práva autora 
požadovat dodatečnou přiměřenou a spravedlivou 
odměnu za poskytnutí licence a k řešení sporů 
vzniklých při plnění povinnosti nabyvatele licence 
nebo podlicence předkládat autorovi pravidelně 
aktuální, relevantní a úplné informace o užití díla37) 
a dále k usnadnění sjednávání smluv, sjednávání 
sazebníku a řešení sporů podle § 101 (dále jen 
„zprostředkování“) mohou nositelé práv, uživatelé 
podle § 95 odst. 4 nebo jejich sdružení nebo 
kolektivní správci podle § 95a odst. 1 (dále jen 

32019L0790 čl. 13 
 

Mechanismus vyjednávání 

Členské státy zajistí, aby strany, jež usilují 
o uzavření smlouvy za účelem zpřístupnění 
audiovizuálních děl prostřednictvím služeb videa 
na vyžádání a které se potýkají s obtížemi 
v souvislosti se získáváním licencí, měly 
k dispozici pomoc nestranného orgánu nebo 
mediátorů. Nestranný orgán zřízený nebo určený 
členským státem pro účely tohoto článku 
a mediátoři poskytují stranám pomoc při 
vyjednávání a pomáhají jim dosáhnout dohody, 
mimo jiné tím, že jim ve vhodných případech 
překládají návrhy. 
 
Členské státy oznámí Komisi orgán nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



33 
 

„účastníci zprostředkování“) využít jednoho nebo 
více prostředníků ze seznamu prostředníků 
vedeného ministerstvem. 
 
Poznámka pod čarou č. 37 zní:  
37) § 2374 odst. 3 až 6 a § 2374a občanského 
zákoníku. 

mediátory uvedené v prvním pododstavci 
nejpozději 7. června 2021. Pokud se členské státy 
rozhodnou využívat smírčího řízení, uvedou 
v oznámení Komisi přinejmenším zdroj, kde lze 
nalézt relevantní informace o pověřených 
mediátorech, jsou-li takové informace dostupné. 

čl. 21 Alternativní postup řešení sporů 
 

Členské státy zajistí, aby spory týkající se 
povinnosti transparentnosti podle článku 19 
a mechanismu smluvních úprav podle článku 20 
mohly být předloženy dobrovolnému 
alternativnímu postupu řešení sporů. Členské 
státy zajistí, aby organizace zastupující autory 
a výkonné umělce mohly takové postupy zahájit 
na konkrétní žádost jednoho nebo více autorů 
nebo výkonných umělců. 

čl. 17 odst. 9 
podostavec 2 

Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
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k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 

Čl. I bod 20 – § 
66 odst. 7 

(7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 
až 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2, § 38b až 
39, § 43 odst. 1 a 4 až 6 a ustanovení občanského 
zákoníku o odstoupení od smlouvy pro změnu 
přesvědčení autora13) se na počítačový program 
nevztahují. 
(7) Ustanovení § 30a až 33, § 34 písm. b) až d), § 35 
a 36, § 37 odst. 1 písm. b) až d), § 37 odst. 2 až 5, § 
37a, § 38, § 38a odst. 1 písm. b), § 38a odst. 2, § 38b 
až 39, § 39d, § 43 odst. 1, 4, 5 a 8 a ustanovení 
občanského zákoníku o právu na přiměřenou 
dodatečnou odměnu za poskytnutí licence, o právu 
na informace o užití díla, o právu na odstoupení od 
smlouvy pro nečinnost nabyvatele a o odstoupení od 
smlouvy pro změnu přesvědčení autora38) se na 
počítačový program nevztahují. 
 
Poznámka pod čarou č. 37 zní:  
38) § 2374 odst. 3 až 6, § 2374a, § 2378, § 2379 a § 
2382 občanského zákoníku. 

32019L0790 čl. 4 
 

Výjimky a omezení pro vytěžování textů a dat 

1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a) a v čl. 
7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 
2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice pro 
rozmnoženiny a extrakce zhotovené za účelem 
vytěžování textů a dat z děl nebo jiných předmětů 
ochrany, k nimž mají zákonný přístup. 
 
2. Rozmnoženiny a extrakce zhotovené podle 
odstavce 1 smějí být uchovávány pouze po dobu 
nezbytnou pro účely vytěžování textů a dat. 
 
3. Výjimka nebo omezení podle odstavce 1 se 
použijí pod podmínkou, že si nositelé práv 
výslovně nevyhradili užití děl a jiných předmětů 
ochrany podle uvedeného odstavce vhodným 
způsobem, jako jsou strojově čitelné prostředky v 
případě obsahu zpřístupněného veřejnosti online. 
 
4. Tímto článkem není dotčeno uplatňování 
článku 3 této směrnice. 
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čl. 6 
 

Uchovávání kulturního dědictví 
 

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 
2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice, aby 
povolily institucím kulturního dědictví pořizovat 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se 
trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli 
formátu či na jakémkoli médiu, pro účely 
uchování těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování 
nezbytný. 

čl. 7 odst. 2 2. Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě 
se použije čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES. Na 
články 3 až 6 této směrnice se použije čl. 6 
odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 
2001/29/ES. 

Čl. I bod 21, 22, 
23, 24 – § 74 

Použití úpravy hlavy I 
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 11 odst. 4 a 5, 
§ 12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 23, § 25, 25a a 
26, § 27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29 § 27a až 29, 
§ 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 31a, § 34 písm. 
a) až c), § 35, § 37, 37a § 37 až 37b, 38a, § 38c, § 
38e, 38f, § 39 až 44 a 58§ 46 až 52, § 58, § 62 odst. 
2 a § 64 odst. 2 a 4 platí obdobně i pro výkonného 
umělce a jeho výkony. 

32019L0790 čl. 5 Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 
a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
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zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 

 
b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 

autora, je-li to možné. 
 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
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4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
 

čl. 17  Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 
 
3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
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veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
 
Prvním pododstavcem tohoto odstavce není 
dotčena možnost použít čl. 14 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES na tyto poskytovatele služeb pro 
účely nespadající do oblasti působnosti této 
směrnice. 
 
4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
chráněných autorským právem a jiných předmětů 
ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
 
a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 
 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
nositelé práv poskytli relevantní a 
nezbytné informace, a v každém případě 

 
c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel 

dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům 
nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranil ze svých internetových stránek a 
vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich 
budoucímu nahrání v souladu s písmenem 
b). 
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5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 

a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 
publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 

b) dostupnost vhodných a účinných 
prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

 
6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v 
Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční obrat 
nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s 
doporučením Komise 2003/361/ES (20), podle 
odstavce 4 je omezena na dodržení podmínek 
uvedených v odst. 4 písm. a) a na povinnost 
ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné 
oznámení, znemožnit přístup k oznámeným 
dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranit ze svých internetových stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
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7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
 
Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
 

a) citace, kritika, recenze; 
 

b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 
pastiše. 

 
8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 
 
9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



41 
 

pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 
Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 
 
Tato směrnice se nedotýká oprávněných způsobů 
užití, jako je užití na základě výjimek nebo 
omezení stanovených právem Unie, a nesmí vést 
k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke 
zpracování osobních údajů jinak než v souladu se 
směrnicí 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
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Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 
 
10. Od 6. června 2019 uspořádá Komise ve 
spolupráci s členskými státy dialogy se 
zúčastněnými stranami o osvědčených postupech 
spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online a nositeli práv. Komise po 
konzultaci s poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online, nositeli práv, organizacemi 
uživatelů a jinými relevantními zúčastněnými 
stranami a s ohledem na výsledky dialogů se 
zúčastněnými stranami vydá pokyny pro 
uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde 
o spolupráci uvedenou v odstavci 4. Při diskusi 
o osvědčených postupech by měla být mimo jiné 
věnována zvláštní pozornost nutnosti zajistit 
rovnováhu mezi základními právy 
a uplatňováním výjimek a omezení. Pro účely 
těchto dialogů se zúčastněnými stranami mají 
organizace uživatelů přístup k přiměřeným 
informacím od poskytovatelů služeb pro sdílení 
obsahu online o fungování jejich postupů podle 
odstavce 4. 
 

Čl. I bod 21, 22, 
23, 25 – § 78 

Použití úpravy hlavy I 
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 
12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 
27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29 § 27a až 29, § 30 
odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 31a, § 37, 37a § 37 až 

32019L0790 čl. 5  Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
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37b, 38a, § 38c, § 38e, 38 f, § 39 až 44, § 46 až 52 a 
§ 62 odst. 2 platí obdobně i pro výrobce zvukového 
záznamu a jeho záznam. 

omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 

a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 

 

b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 
autora, je-li to možné. 

 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
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opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 
4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
 

čl. 8 Užití děl a jiných předmětů ochrany 
nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví 
 
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní 
správy mohly v souladu se svými pověřeními od 
nositelů práv uzavírat jménem svých členů 
nevýhradní licence pro nekomerční účely s 
institucemi kulturního dědictví na rozmnožování 
a rozšiřování děl nebo jiných předmětů ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí ve sbírkách těchto institucí, a na jejich 
sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti, bez 
ohledu na to, zda nositelé práv, na něž se tyto 
licence vztahují, pověřili organizaci kolektivní 
správy, za těchto podmínek: 
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a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svých pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv k příslušnému 
typu děl nebo jiných předmětů ochrany a 
práv, která jsou předmětem licence, a 

b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 
zacházení s ohledem na podmínky licence. 

 
2. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice s cílem umožnit institucím kulturního 
dědictví, aby díla nebo jiné předměty ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, zpřístupňovaly pro 
nekomerční účely za těchto podmínek: 
 
a) je uvedeno jméno autora nebo jiného 

identifikovatelného nositele práv, je-li to 
možné, a 

 
b) tato díla nebo jiné předměty ochrany jsou 

zpřístupněny na nekomerčních 
internetových stránkách. 

 
3. Členské státy stanoví, že výjimka nebo 
omezení uvedené v odstavci 2 se vztahují pouze 
na typy děl nebo jiných předmětů ochrany, pro 
něž neexistuje žádná organizace kolektivní 
správy splňující podmínku stanovenou v odst. 1 
písm. a). 
 
4. Členské státy stanoví, že všichni nositelé práv 
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mohou kdykoli snadno a účinně vyloučit svá díla 
nebo jiné předměty ochrany z mechanismu 
poskytování licencí uvedeného v odstavci 1 nebo 
z uplatnění výjimky nebo omezení podle 
odstavce 2, buď obecně, nebo ve zvláštních 
případech, a to i po uzavření licence nebo po 
zahájení daného užití. 
 
5. Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za 
nedostupné na trhu, pokud lze poté, co bylo 
vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jejich 
dostupnosti veřejnosti, v dobré víře předpokládat, 
že celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
dostupné veřejnosti v běžné obchodní síti. 
Členské státy mohou stanovit zvláštní 
požadavky, jako je konečné datum, pro určování 
toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany 
poskytnout licenci v souladu s odstavcem 1 nebo 
zda mohou být užívána na základě výjimky nebo 
omezení podle odstavce 2. Tyto požadavky 
nesmějí překračovat rámec toho, co je nezbytné 
a přiměřené, a nesmějí vylučovat možnost 
stanovit, že je sbírka děl nebo jiných předmětů 
ochrany jako celek nedostupná na trhu, lze-li 
důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné 
předměty ochrany jsou nedostupné na trhu. 
 
6. Členské státy stanoví, že o licenci podle 
odstavce 1 se žádá u organizace kolektivní správy 
považované za reprezentativní pro členský stát, 
v němž se instituce kulturního dědictví nachází. 
 
7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



47 
 

podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 
a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 

než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 

 
b) kinematografických nebo audiovizuálních 

děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 

 
Odchylně od prvního pododstavce se tento článek 
použije, jsou-li v organizaci kolektivní správy 
dostatečně zastoupeni nositelé práv dané třetí 
země ve smyslu odst. 1 písm. a). 
 

čl. 17 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
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Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 
 
3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
 
Prvním pododstavcem tohoto odstavce není 
dotčena možnost použít čl. 14 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES na tyto poskytovatele služeb pro 
účely nespadající do oblasti působnosti této 
směrnice. 
 
4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
chráněných autorským právem a jiných předmětů 
ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
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a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 
 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
nositelé práv poskytli relevantní a 
nezbytné informace, a v každém případě 

 
c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel 

dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům 
nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranil ze svých internetových stránek a 
vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich 
budoucímu nahrání v souladu s písmenem 
b). 

 
5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 

a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 
publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 

b) dostupnost vhodných a účinných 
prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

 
6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v 
Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční obrat 
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nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s 
doporučením Komise 2003/361/ES (20), podle 
odstavce 4 je omezena na dodržení podmínek 
uvedených v odst. 4 písm. a) a na povinnost 
ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné 
oznámení, znemožnit přístup k oznámeným 
dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranit ze svých internetových stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
 
7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
 
Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
 

a) citace, kritika, recenze; 
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b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 
pastiše. 

 
8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 
 
9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 
 
Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



52 
 

mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 
 
Tato směrnice se nedotýká oprávněných způsobů 
užití, jako je užití na základě výjimek nebo 
omezení stanovených právem Unie, a nesmí vést 
k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke 
zpracování osobních údajů jinak než v souladu se 
směrnicí 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
 
Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 
 
10. Od 6. června 2019 uspořádá Komise ve 
spolupráci s členskými státy dialogy se 
zúčastněnými stranami o osvědčených postupech 
spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online a nositeli práv. Komise po 
konzultaci s poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online, nositeli práv, organizacemi 
uživatelů a jinými relevantními zúčastněnými 
stranami a s ohledem na výsledky dialogů se 
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zúčastněnými stranami vydá pokyny pro 
uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde 
o spolupráci uvedenou v odstavci 4. Při diskusi 
o osvědčených postupech by měla být mimo jiné 
věnována zvláštní pozornost nutnosti zajistit 
rovnováhu mezi základními právy 
a uplatňováním výjimek a omezení. Pro účely 
těchto dialogů se zúčastněnými stranami mají 
organizace uživatelů přístup k přiměřeným 
informacím od poskytovatelů služeb pro sdílení 
obsahu online o fungování jejich postupů podle 
odstavce 4. 
 

Čl. I bod 21, 22, 
23, 25 – § 82 

Použití úpravy hlavy I 
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 
12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 23, § 25, § 25a, § 
27 odst. 8, § 27a, § 27b, § 28, § 29 § 27a až 29, § 30 
odst. 1, 2, 5 a 6, § 30b, § 31, § 31a, § 34 písm. a) až 
c), § 35, § 37, 37a § 37 až 37b, 38a, § 38c, § 38e, 
38f, § 39 až 44, § 46 až 52 a § 62 odst. 2 platí 
obdobně i pro výrobce zvukově obrazového 
záznamu a jeho záznam. 

32019L0790 čl. 5 Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 

a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 
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b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 
autora, je-li to možné. 

 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 
4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
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čl. 8 Užití děl a jiných předmětů ochrany 
nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví 
 
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní 
správy mohly v souladu se svými pověřeními od 
nositelů práv uzavírat jménem svých členů 
nevýhradní licence pro nekomerční účely s 
institucemi kulturního dědictví na rozmnožování 
a rozšiřování děl nebo jiných předmětů ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí ve sbírkách těchto institucí, a na jejich 
sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti, bez 
ohledu na to, zda nositelé práv, na něž se tyto 
licence vztahují, pověřili organizaci kolektivní 
správy, za těchto podmínek: 
 

a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svých pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv k příslušnému 
typu děl nebo jiných předmětů ochrany a 
práv, která jsou předmětem licence, a 

 

b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 
zacházení s ohledem na podmínky licence. 

 
2. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice s cílem umožnit institucím kulturního 
dědictví, aby díla nebo jiné předměty ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
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nacházejí v jejich sbírkách, zpřístupňovaly pro 
nekomerční účely za těchto podmínek: 
 

a) je uvedeno jméno autora nebo jiného 
identifikovatelného nositele práv, je-li to 
možné, a 

 

b) tato díla nebo jiné předměty ochrany jsou 
zpřístupněny na nekomerčních 
internetových stránkách. 

 
3. Členské státy stanoví, že výjimka nebo 
omezení uvedené v odstavci 2 se vztahují pouze 
na typy děl nebo jiných předmětů ochrany, pro 
něž neexistuje žádná organizace kolektivní 
správy splňující podmínku stanovenou v odst. 1 
písm. a). 
 
4. Členské státy stanoví, že všichni nositelé práv 
mohou kdykoli snadno a účinně vyloučit svá díla 
nebo jiné předměty ochrany z mechanismu 
poskytování licencí uvedeného v odstavci 1 nebo 
z uplatnění výjimky nebo omezení podle 
odstavce 2, buď obecně, nebo ve zvláštních 
případech, a to i po uzavření licence nebo po 
zahájení daného užití. 
 
5. Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za 
nedostupné na trhu, pokud lze poté, co bylo 
vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jejich 
dostupnosti veřejnosti, v dobré víře předpokládat, 
že celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
dostupné veřejnosti v běžné obchodní síti. 
Členské státy mohou stanovit zvláštní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



57 
 

požadavky, jako je konečné datum, pro určování 
toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany 
poskytnout licenci v souladu s odstavcem 1 nebo 
zda mohou být užívána na základě výjimky nebo 
omezení podle odstavce 2. Tyto požadavky 
nesmějí překračovat rámec toho, co je nezbytné 
a přiměřené, a nesmějí vylučovat možnost 
stanovit, že je sbírka děl nebo jiných předmětů 
ochrany jako celek nedostupná na trhu, lze-li 
důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné 
předměty ochrany jsou nedostupné na trhu. 
 
6. Členské státy stanoví, že o licenci podle 
odstavce 1 se žádá u organizace kolektivní správy 
považované za reprezentativní pro členský stát, 
v němž se instituce kulturního dědictví nachází. 
 
7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 

a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 
než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 

 
b) kinematografických nebo audiovizuálních 

děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
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zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 

 
Odchylně od prvního pododstavce se tento článek 
použije, jsou-li v organizaci kolektivní správy 
dostatečně zastoupeni nositelé práv dané třetí 
země ve smyslu odst. 1 písm. a). 
 

čl. 17 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 
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3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
 
Prvním pododstavcem tohoto odstavce není 
dotčena možnost použít čl. 14 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES na tyto poskytovatele služeb pro 
účely nespadající do oblasti působnosti této 
směrnice. 
 
4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
chráněných autorským právem a jiných předmětů 
ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
 
a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 

 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
nositelé práv poskytli relevantní a nezbytné 
informace, a v každém případě 

 
c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel 

dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům 
nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranil ze svých internetových stránek a 
vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich 
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budoucímu nahrání v souladu s písmenem 
b). 

 
5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 

a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 
publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 
b) dostupnost vhodných a účinných 

prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

 
6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v 
Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční obrat 
nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s 
doporučením Komise 2003/361/ES (20), podle 
odstavce 4 je omezena na dodržení podmínek 
uvedených v odst. 4 písm. a) a na povinnost 
ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné 
oznámení, znemožnit přístup k oznámeným 
dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranit ze svých internetových stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
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relevantní a nezbytné informace. 
 
7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
 
Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
 

a) citace, kritika, recenze; 
 
b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 

pastiše. 
 
8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 
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9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 
 
Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 
 
Tato směrnice se nedotýká oprávněných způsobů 
užití, jako je užití na základě výjimek nebo 
omezení stanovených právem Unie, a nesmí vést 
k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke 
zpracování osobních údajů jinak než v souladu se 
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směrnicí 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
 
Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 
 
10. Od 6. června 2019 uspořádá Komise ve 
spolupráci s členskými státy dialogy se 
zúčastněnými stranami o osvědčených postupech 
spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online a nositeli práv. Komise po 
konzultaci s poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online, nositeli práv, organizacemi 
uživatelů a jinými relevantními zúčastněnými 
stranami a s ohledem na výsledky dialogů se 
zúčastněnými stranami vydá pokyny pro 
uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde 
o spolupráci uvedenou v odstavci 4. Při diskusi 
o osvědčených postupech by měla být mimo jiné 
věnována zvláštní pozornost nutnosti zajistit 
rovnováhu mezi základními právy 
a uplatňováním výjimek a omezení. Pro účely 
těchto dialogů se zúčastněnými stranami mají 
organizace uživatelů přístup k přiměřeným 
informacím od poskytovatelů služeb pro sdílení 
obsahu online o fungování jejich postupů podle 
odstavce 4. 
 

Čl. I bod 21, 22, 
26 – § 86 

Použití úpravy hlavy I 
Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 
12 odst. 2 a 3, § 13 až 16, § 18 až 23, § 27 odst. 8, § 

32019L0790 čl. 5  Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
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27a, § 27b, § 28, § 29 § 27a až 29, § 30 odst. 1, 2, 5 
a 6, § 30b, § 31, § 31a, § 34 písm. a) až c), § 35 odst. 
1, 2 a 4, § 37 odst. 1 a 4, § 37b, § 38a, § 38c, § 38e, 
§ 38f, § 39 odst. 1 písm. a), § 39a až 44, § 46 až 52 a 
§ 62 odst. 2 platí obdobně i pro vysílatele a jeho 
vysílání. 

 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 

a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 

 
b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 

autora, je-li to možné. 
 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
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pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 
4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
 

čl. 8 Užití děl a jiných předmětů ochrany 
nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví 
 
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní 
správy mohly v souladu se svými pověřeními od 
nositelů práv uzavírat jménem svých členů 
nevýhradní licence pro nekomerční účely s 
institucemi kulturního dědictví na rozmnožování 
a rozšiřování děl nebo jiných předmětů ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí ve sbírkách těchto institucí, a na jejich 
sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti, bez 
ohledu na to, zda nositelé práv, na něž se tyto 
licence vztahují, pověřili organizaci kolektivní 
správy, za těchto podmínek: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



66 
 

 

a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svých pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv k příslušnému 
typu děl nebo jiných předmětů ochrany a 
práv, která jsou předmětem licence, a 

 
b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 

zacházení s ohledem na podmínky licence. 
 

2. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice s cílem umožnit institucím kulturního 
dědictví, aby díla nebo jiné předměty ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, zpřístupňovaly pro 
nekomerční účely za těchto podmínek: 
 

a) je uvedeno jméno autora nebo jiného 
identifikovatelného nositele práv, je-li to 
možné, a 

 
b) tato díla nebo jiné předměty ochrany jsou 

zpřístupněny na nekomerčních 
internetových stránkách. 

 
3. Členské státy stanoví, že výjimka nebo 
omezení uvedené v odstavci 2 se vztahují pouze 
na typy děl nebo jiných předmětů ochrany, pro 
něž neexistuje žádná organizace kolektivní 
správy splňující podmínku stanovenou v odst. 1 
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písm. a). 
 
4. Členské státy stanoví, že všichni nositelé práv 
mohou kdykoli snadno a účinně vyloučit svá díla 
nebo jiné předměty ochrany z mechanismu 
poskytování licencí uvedeného v odstavci 1 nebo 
z uplatnění výjimky nebo omezení podle 
odstavce 2, buď obecně, nebo ve zvláštních 
případech, a to i po uzavření licence nebo po 
zahájení daného užití. 
 
5. Dílo nebo jiný předmět ochrany se považují za 
nedostupné na trhu, pokud lze poté, co bylo 
vynaloženo přiměřené úsilí ke zjištění jejich 
dostupnosti veřejnosti, v dobré víře předpokládat, 
že celé dílo nebo jiný předmět ochrany nejsou 
dostupné veřejnosti v běžné obchodní síti. 
Členské státy mohou stanovit zvláštní 
požadavky, jako je konečné datum, pro určování 
toho, zda lze na díla nebo jiné předměty ochrany 
poskytnout licenci v souladu s odstavcem 1 nebo 
zda mohou být užívána na základě výjimky nebo 
omezení podle odstavce 2. Tyto požadavky 
nesmějí překračovat rámec toho, co je nezbytné 
a přiměřené, a nesmějí vylučovat možnost 
stanovit, že je sbírka děl nebo jiných předmětů 
ochrany jako celek nedostupná na trhu, lze-li 
důvodně předpokládat, že všechna díla nebo jiné 
předměty ochrany jsou nedostupné na trhu. 
 
6. Členské státy stanoví, že o licenci podle 
odstavce 1 se žádá u organizace kolektivní správy 
považované za reprezentativní pro členský stát, 
v němž se instituce kulturního dědictví nachází. 
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7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 

a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 
než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 

 
b) kinematografických nebo audiovizuálních 

děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 

 
Odchylně od prvního pododstavce se tento článek 
použije, jsou-li v organizaci kolektivní správy 
dostatečně zastoupeni nositelé práv dané třetí 
země ve smyslu odst. 1 písm. a). 
 

čl. 17 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
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jiným předmětům ochrany nahraným svými 
uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 
 
3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
 
Prvním pododstavcem tohoto odstavce není 
dotčena možnost použít čl. 14 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES na tyto poskytovatele služeb pro 
účely nespadající do oblasti působnosti této 
směrnice. 
 
4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
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chráněných autorským právem a jiných předmětů 
ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
 
a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 
 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
nositelé práv poskytli relevantní a 
nezbytné informace, a v každém případě 

 
c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel 

dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům 
nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranil ze svých internetových stránek a 
vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich 
budoucímu nahrání v souladu s písmenem 
b). 

 
5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 

a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 
publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 
b) dostupnost vhodných a účinných 

prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

 
6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
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jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v 
Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční obrat 
nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s 
doporučením Komise 2003/361/ES (20), podle 
odstavce 4 je omezena na dodržení podmínek 
uvedených v odst. 4 písm. a) a na povinnost 
ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné 
oznámení, znemožnit přístup k oznámeným 
dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranit ze svých internetových stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
 
7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
 
Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
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a) citace, kritika, recenze; 
 
b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 

pastiše. 
 
8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 
 
9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 
 
Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
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Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 
 
Tato směrnice se nedotýká oprávněných způsobů 
užití, jako je užití na základě výjimek nebo 
omezení stanovených právem Unie, a nesmí vést 
k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke 
zpracování osobních údajů jinak než v souladu se 
směrnicí 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
 
Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 
 
10. Od 6. června 2019 uspořádá Komise ve 
spolupráci s členskými státy dialogy se 
zúčastněnými stranami o osvědčených postupech 
spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online a nositeli práv. Komise po 
konzultaci s poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online, nositeli práv, organizacemi 
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uživatelů a jinými relevantními zúčastněnými 
stranami a s ohledem na výsledky dialogů se 
zúčastněnými stranami vydá pokyny pro 
uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde 
o spolupráci uvedenou v odstavci 4. Při diskusi 
o osvědčených postupech by měla být mimo jiné 
věnována zvláštní pozornost nutnosti zajistit 
rovnováhu mezi základními právy 
a uplatňováním výjimek a omezení. Pro účely 
těchto dialogů se zúčastněnými stranami mají 
organizace uživatelů přístup k přiměřeným 
informacím od poskytovatelů služeb pro sdílení 
obsahu online o fungování jejich postupů podle 
odstavce 4. 

Čl. I bod 27 – 
Část první, 
hlava II, 
díl 5 – nadpis 

Právo nakladatele 
Práva nakladatele 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
 

Čl. I bod 80 – § 
87 odst. 2 

(2) Nakladatel má právo na odměnu v souvislosti 
s půjčováním rozmnoženiny jím vydaného díla, 
půjčuje-li rozmnoženinu osoba uvedená v § 37 odst. 
1. Právo na odměnu podle věty první nakladatel 
nemá v případě půjčování na místě samém, nebo 
půjčuje-li rozmnoženinu jím vydaného díla školní 
knihovna a knihovna vysoké školy, Národní 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
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knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, 
Národní technická knihovna, Národní lékařská 
knihovna, Národní pedagogická knihovna 
Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a 
potravinářských informací, Knihovna Národního 
filmového archivu a Parlamentní knihovna České 
republiky. 

díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 

Čl. I bod 29 – § 
87 odst. 3 

(2) (3) Právo nakladatele trvá Práva nakladatele 
trvají 50 let od vydání díla. Ustanovení § 27 odst. 8 
se použije obdobně. 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 

Čl. I bod 30 – § 
87 odst. 4 

(3) Právo nakladatele je převoditelné. 
(4) Práva nakladatele jsou převoditelná. 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
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Čl. I bod 31 – 
Část první, 
hlava II, 
díl 7 – nadpis 

Právo vydavatele tiskové publikace 32019L0790 čl. 15 odst. 1 Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s užitím online 

 
1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 1 

(1) Tiskovou publikací se pro účely tohoto zákona 
rozumí sborník tvořený převážně literárními díly 
novinářské povahy, který může rovněž obsahovat 
jiná díla a jiné předměty ochrany a který 
a) představuje jednotlivou položku v rámci 
periodicky zveřejňované nebo pravidelně 
aktualizované publikace pod týmž názvem, jako jsou 
noviny nebo časopis s obecnou či speciální 
tématikou, 
b) poskytuje veřejnosti informace z oblasti 
zpravodajství nebo jiných oblastí a 
c) byl zveřejněn z podnětu, na redakční odpovědnost 
a pod kontrolou vydavatele. 

32019L0790 čl. 2 bod 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
4) „tiskovou publikací“ sbírka tvořená převážně 
literárními díly novinářské povahy, která může 
rovněž obsahovat jiná díla a jiné předměty 
ochrany a která: 
 
a) představuje jednotlivou položku v rámci 

periodicky zveřejňované nebo pravidelně 
aktualizované publikace pod týmž názvem, 
jako jsou noviny nebo časopis s obecnou či 
speciální tématikou; 

 
b) má za cíl poskytovat veřejnosti informace 

z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a 
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c) je zveřejněna v jakémkoli médiu z 
podnětu, na redakční odpovědnost a pod 
kontrolou poskytovatele služeb. 

 
Periodické publikace vydávané pro vědecké či 
akademické účely, jako jsou vědecké časopisy, se 
nepovažují za tiskové publikace pro účely této 
směrnice;  
 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 2 

(2) Za tiskovou publikaci podle odstavce 1 se 
nepovažuje taková tisková publikace, která byla 
zveřejněna pro vědecké nebo akademické účely. 

32019L0790 čl. 2 bod 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
4) „tiskovou publikací“ sbírka tvořená převážně 
literárními díly novinářské povahy, která může 
rovněž obsahovat jiná díla a jiné předměty 
ochrany a která: 
 

a) představuje jednotlivou položku v rámci 
periodicky zveřejňované nebo pravidelně 
aktualizované publikace pod týmž 
názvem, jako jsou noviny nebo časopis s 
obecnou či speciální tématikou; 

 
b) má za cíl poskytovat veřejnosti informace 

z oblasti zpravodajství nebo jiných témat a 
 
c) je zveřejněna v jakémkoli médiu z 

podnětu, na redakční odpovědnost a pod 
kontrolou poskytovatele služeb. 

 
Periodické publikace vydávané pro vědecké či 
akademické účely, jako jsou vědecké časopisy, se 
nepovažují za tiskové publikace pro účely této 
směrnice; 
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Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 3 

(3) Vydavatel usazený v některém z členských států 
Evropské unie nebo v některém ze států tvořících 
Evropský hospodářský prostor má výlučné 
majetkové právo svou tiskovou publikaci užít a 
udělit poskytovateli služeb informační společnosti 
oprávnění k výkonu tohoto práva; bez udělení 
takového oprávnění lze užít tiskovou publikaci 
pouze v případech stanovených tímto zákonem. 

32019L0790 čl. 15 odst. 1 1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 
 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 4 

(4) Právem užít tiskovou publikaci je právo na 
a) rozmnožování tiskové publikace pro účely jejího 
online užití,  
b) zpřístupňování tiskové publikace veřejnosti 
způsobem, že kdokoli může mít k ní přístup na místě 
a v čase podle své vlastní volby zejména 
počítačovou nebo obdobnou sítí. 

32019L0790 čl. 15 odst. 1 Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s užitím online 

 
1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
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nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 5 

(5) Právo vydavatele tiskové publikace podle 
odstavců 3 a 4 je převoditelné. 

32019L0790 čl. 15 Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s užitím online 

 
1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 
 
2. Právy stanovenými v odstavci 1 nejsou 
dotčena ani ovlivněna žádná práva, která právo 
Unie přiznává autorům a jiným nositelům práv 
v souvislosti s díly a jinými předměty ochrany, 
které jsou součástí tiskové publikace. Práv 
stanovených v odstavci 1 se nelze vůči těmto 
autorům a jiným nositelům práv dovolávat, 
a zejména je nesmí zbavit jejich práva užívat svá 
díla a jiné předměty ochrany nezávisle na tiskové 
publikaci, jíž jsou součástí. 
 
Pokud je dílo nebo jiný předmět ochrany součástí 
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tiskové publikace na základě nevýhradní licence, 
nelze se dovolávat práv stanovených v odstavci 1 
za účelem zákazu užití jinými oprávněnými 
uživateli. Práv stanovených v odstavci 1 se nelze 
dovolávat za účelem zákazu užití děl nebo jiných 
předmětů ochrany, jejichž doba ochrany 
uplynula. 
 
3. Ve vztahu k právům stanoveným v odstavci 1 
tohoto článku se použijí obdobně články 5 až 8 
směrnice 2001/29/ES, směrnice 2012/28/EU 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1564 (19). 
 
4. Práva stanovená v odstavci 1 zanikají dva roky 
po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se 
počítá od 1. ledna roku následujícího po dni 
zveřejnění dané tiskové publikace. 
 
Odstavec 1 se nevztahuje na tiskové publikace 
poprvé zveřejněné před 6. červnem 2019. 
 
5. Členské státy stanoví, že autoři děl, která jsou 
součástí tiskové publikace, obdrží přiměřený 
podíl na příjmech, které plynou vydavatelům 
tiskových publikací od poskytovatelů služeb 
informační společnosti za užití jejich tiskových 
publikací. 
 
__________ 
(19) 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 
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poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES 
o harmonizaci určitých aspektů autorského práva 
a práv s ním souvisejících v informační společnosti 
(Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6). 
 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 6 

(6) Právo vydavatele tiskové publikace trvá 2 roky 
od zveřejnění tiskové publikace. 

32019L0790 čl. 15 odst. 4 4. Práva stanovená v odstavci 1 zanikají dva roky 
po zveřejnění tiskové publikace. Tato lhůta se 
počítá od 1. ledna roku následujícího po dni 
zveřejnění dané tiskové publikace. 
 
Odstavec 1 se nevztahuje na tiskové publikace 
poprvé zveřejněné před 6. červnem 2019. 
 

Čl. I bod 31 – § 
87b odst. 7 

(7) Ustanovení § 2 odst. 3, § 4, 6, 7 a 9, § 12 odst. 2 
a 3, § 13 a 14, § 18 odst. 2, § 25, § 27 odst. 8, § 28 a 
29, § 30 odst. 1, 2, 5 a 6, § 30a až 31a, § 34 písm. a) 
až c), § 35 až 38a, § 38c, § 38g až 41, § 43 a 44 platí 
obdobně i pro právo vydavatele tiskové publikace.  

32019L0790 čl. 5 Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 

a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 
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b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 
autora, je-li to možné. 

 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 
4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
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čl. 6 Uchovávání kulturního dědictví 
 

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 
2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice, aby 
povolily institucím kulturního dědictví pořizovat 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se 
trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli 
formátu či na jakémkoli médiu, pro účely 
uchování těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování 
nezbytný. 
 

čl. 15 odst. 3 3. Ve vztahu k právům stanoveným v odstavci 1 
tohoto článku se použijí obdobně články 5 až 8 
směrnice 2001/29/ES, směrnice 2012/28/EU 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1564 (19). 
 
__________ 
(19) 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 
(Úř. věst. L 242, 20.9.2017, s. 6). 
 

Čl. I bod 31 – § (8) Právo užít tiskovou publikaci podle odstavců 3 a 
4 se nevztahuje na užití jednotlivých slov nebo 
velmi krátkých úryvků z tiskové publikace a na 

32019L0790 čl. 15 odst. 1, 
pododstavec 3 

Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
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87b odst. 8 vložení hypertextových odkazů. čl. 15 odst. 1, 
pododstavec 4 

Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 

Čl. I bod 32 – § 
94 

Použití úpravy hlavy I 
Ustanovení § 3 písm. a), § 4, § 6, § 9 odst. 2 až 4, § 
12 odst. 2, § 13 až 15, § 18 odst. 2 a 4, § 27 odst. 8, 
§ 27a, § 27b, § 28, § 29 § 27a až 29, § 30 odst. 1 a 3 
a § 39a až 44 § 30 odst. 1 a 3, § 31a, § 37 odst. 1 
písm. a), § 37b, § 39a až 44 a § 46 až 52 platí 
přiměřeně i pro pořizovatele databáze. 

32019L0790 čl. 3 Vytěžování textů a dat pro účely vědeckého 
výzkumu 

 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9//ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice 
s ohledem na rozmnoženiny a extrakce zhotovené 
výzkumnými organizacemi a institucemi 
kulturního dědictví za účelem vytěžování textů 
a dat z děl nebo jiných předmětů ochrany, k nimž 
mají zákonný přístup, pro účely vědeckého 
výzkumu. 
 
2. Rozmnoženiny a extrakce děl nebo jiných 
předmětů ochrany zhotovené v souladu 
s odstavcem 1 musí být uloženy s vhodnou 
úrovní zabezpečení a smějí být uchovávány pro 
účely vědeckého výzkumu, včetně ověření 
výsledků výzkumu. 
 
3. Nositelé práv mohou uplatňovat opatření 
k zajištění bezpečnosti a integrity sítí a databází, 
v nichž jsou díla nebo jiné předměty ochrany 
uloženy. Tato opatření nepřekročí rámec toho, co 
je nezbytné k dosažení tohoto cíle. 
 
4. Členské státy podporují nositele práv, 
výzkumné organizace a instituce kulturního 
dědictví v tom, aby k uplatňování povinností 
uvedených v odstavci 2 a opatření uvedených 
v odstavci 3 vymezily společně dohodnuté 
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osvědčené postupy. 
čl. 4 Výjimky a omezení pro vytěžování textů a dat 

 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a) 
a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článku 2 
směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) a b) 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice pro rozmnoženiny a extrakce zhotovené 
za účelem vytěžování textů a dat z děl nebo 
jiných předmětů ochrany, k nimž mají zákonný 
přístup. 
 
2. Rozmnoženiny a extrakce zhotovené podle 
odstavce 1 smějí být uchovávány pouze po dobu 
nezbytnou pro účely vytěžování textů a dat. 
 
3. Výjimka nebo omezení podle odstavce 1 se 
použijí pod podmínkou, že si nositelé práv 
výslovně nevyhradili užití děl a jiných předmětů 
ochrany podle uvedeného odstavce vhodným 
způsobem, jako jsou strojově čitelné prostředky 
v případě obsahu zpřístupněného veřejnosti 
online. 
 
4. Tímto článkem není dotčeno uplatňování 
článku 3 této směrnice. 
 

čl. 5 Užití děl a jiných předmětů ochrany při 
digitálních a přeshraničních výukových 

činnostech 
 
1. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
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2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice, aby bylo povoleno digitální užití děl a 
jiných předmětů ochrany výlučně při vyučování 
pro ilustrační účel v rozsahu odůvodněném 
sledovaným nekomerčním účelem, pokud toto 
užití: 
 

a) probíhá na zodpovědnost vzdělávacího 
zařízení v jeho prostorách nebo na jiných 
místech nebo prostřednictvím 
zabezpečeného elektronického prostředí 
přístupného pouze žákům nebo studentům 
a vyučujícím vzdělávacího zařízení a 

 
b) je doplněno uvedením zdroje včetně jména 

autora, je-li to možné. 
 
2. Bez ohledu na čl. 7 odst. 1 mohou členské 
státy stanovit, že výjimka nebo omezení přijaté 
podle odstavce 1 tohoto článku se neuplatní 
vůbec nebo se neuplatní na konkrétní způsoby 
užití nebo typy děl či jiných předmětů ochrany, 
jako je materiál primárně určený pro vzdělávací 
trh nebo notové zápisy, pokud jsou na trhu 
snadno dostupné vhodné licence povolující 
úkony uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
a odpovídající potřebám a specifickým rysům 
vzdělávacích zařízení. 
 
Členské státy, které se rozhodnou využít prvního 
pododstavce tohoto odstavce, přijmou nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby byly licence 
povolující úkony uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku náležité dostupné a viditelné pro 
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vzdělávací zařízení. 
 
3. Má se za to, že k užití děl a jiných předmětů 
ochrany výlučně při vyučování pro ilustrační účel 
prostřednictvím zabezpečených elektronických 
prostředí, prováděnému v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy přijatými na 
základě tohoto článku, dochází pouze v členském 
státě, v němž se vzdělávací zařízení nachází. 
 
4. Členské státy mohou stanovit spravedlivou 
odměnu pro nositele práv v případě užití jejich 
děl nebo jiných předmětů ochrany podle odstavce 
1. 
 

čl. 6 Uchovávání kulturního dědictví 
 

Členské státy stanoví výjimku z práv 
stanovených v čl. 5 písm. a) a v čl. 7 odst. 1 
směrnice 96/9/ES, v článku 2 směrnice 
2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 
2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této směrnice, aby 
povolily institucím kulturního dědictví pořizovat 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se 
trvale nacházejí v jejich sbírkách, v jakémkoli 
formátu či na jakémkoli médiu, pro účely 
uchování těchto děl nebo jiných předmětů 
ochrany a v rozsahu, který je pro toto uchování 
nezbytný. 
 

čl. 7 Společná ustanovení 
 

1. Smluvní ustanovení, která jsou v rozporu 
s výjimkami stanovenými v článcích 3, 5 a 6, 
jsou nevymahatelná. 
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2. Na výjimky a omezení stanovené v této hlavě 
se použije čl. 5 odst. 5 směrnice 2001/29/ES. Na 
články 3 až 6 této směrnice se použije čl. 6 
odst. 4 první, třetí a pátý pododstavec směrnice 
2001/29/ES. 
 

čl. 8 odst. 2 2. Členské státy stanoví výjimku z práv nebo 
omezení práv stanovených v čl. 5 písm. a), b), d) 
a e) a v čl. 7 odst. 1 směrnice 96/9/ES, v článcích 
2 a 3 směrnice 2001/29/ES, v čl. 4 odst. 1 
směrnice 2009/24/ES a v čl. 15 odst. 1 této 
směrnice s cílem umožnit institucím kulturního 
dědictví, aby díla nebo jiné předměty ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí v jejich sbírkách, zpřístupňovaly pro 
nekomerční účely za těchto podmínek: 
 

a) je uvedeno jméno autora nebo jiného 
identifikovatelného nositele práv, je-li to 
možné, a 

 
b) tato díla nebo jiné předměty ochrany jsou 

zpřístupněny na nekomerčních 
internetových stránkách. 
 

čl. 17 Užití chráněného obsahu poskytovateli služeb 
pro sdílení obsahu online 

1. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online provádějí sdělení 
veřejnosti nebo zpřístupnění veřejnosti pro účely 
této směrnice, pokud poskytují veřejnosti přístup 
k dílům chráněným autorským právem nebo 
jiným předmětům ochrany nahraným svými 
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uživateli. 
 
Poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online je 
proto povinen získat od nositelů práv uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES svolení 
ke sdělení nebo zpřístupnění děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, například 
uzavřením licenční smlouvy. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud poskytovatel 
služeb pro sdílení obsahu online získal svolení, 
například uzavřením licenční smlouvy, vztahuje 
se toto povolení rovněž na úkony prováděné 
uživateli služeb, na něž se vztahuje článek 3 
směrnice 2001/29/ES, pokud nejednají v rámci 
podnikatelské činnosti a pokud jejich činnost 
nevytváří významné příjmy. 
 
3. Pokud poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online provádí sdělení nebo zpřístupnění 
veřejnosti za podmínek stanovených v této 
směrnici, nevztahuje se na situace, na něž se 
vztahuje tento článek, omezení odpovědnosti 
podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. 
 
Prvním pododstavcem tohoto odstavce není 
dotčena možnost použít čl. 14 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES na tyto poskytovatele služeb pro 
účely nespadající do oblasti působnosti této 
směrnice. 
 
4. Pokud není svolení poskytnuto, odpovídá 
poskytovatel služeb pro sdílení obsahu online za 
neoprávněná sdělení nebo zpřístupnění děl 
chráněných autorským právem a jiných předmětů 
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ochrany veřejnosti, pokud neprokáže, že: 
 
a) vynaložil veškeré úsilí k získání svolení a 
 
b) v souladu s vysokými odvětvovými 

standardy odborné péče vynaložil veškeré 
úsilí k zajištění nedostupnosti konkrétních 
děl a jiných předmětů ochrany, o nichž mu 
nositelé práv poskytli relevantní a nezbytné 
informace, a v každém případě 

 
c) ihned poté, co od nositelů práv obdržel 

dostatečně odůvodněné oznámení, 
znemožnil přístup k oznámeným dílům 
nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranil ze svých internetových stránek a 
vynaložil veškeré úsilí k zamezení jejich 
budoucímu nahrání v souladu s písmenem 
b). 

 
5. Při určování, zda poskytovatel služby splnil 
své povinnosti podle odstavce 4, a s ohledem na 
zásadu proporcionality se zohlední mimo jiné: 
 

a) druh a rozsah služeb, jejich cílové 
publikum a typ děl a jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli služby a 

 
b) dostupnost vhodných a účinných 

prostředků a jejich náklady pro 
poskytovatele služeb. 

 
6. Členské státy stanoví, že odpovědnost 
poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online, 
jejichž služby dosud byly k dispozici veřejnosti v 
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Unii po dobu kratší tří let a kteří mají roční obrat 
nižší než 10 milionů EUR, vypočtený v souladu s 
doporučením Komise 2003/361/ES (20), podle 
odstavce 4 je omezena na dodržení podmínek 
uvedených v odst. 4 písm. a) a na povinnost 
ihned poté, co obdrží dostatečně odůvodněné 
oznámení, znemožnit přístup k oznámeným 
dílům nebo jiným předmětům ochrany nebo je 
odstranit ze svých internetových stránek. 
 
Pokud průměrný měsíční počet jedinečných 
návštěvníků těchto poskytovatelů služeb 
vypočtený na základě předchozího kalendářního 
roku překročí 5 milionů, mají rovněž povinnost 
prokázat, že vynaložili veškeré úsilí k zamezení 
dalšímu nahrávání oznámených děl a jiných 
předmětů ochrany, o nichž nositelé práv poskytli 
relevantní a nezbytné informace. 
 
7. Spolupráce mezi poskytovateli služeb pro 
sdílení obsahu online a nositeli práv nesmí vést k 
omezování dostupnosti děl nebo jiných předmětů 
ochrany nahraných uživateli, které neporušují 
autorské právo a práva s ním související, včetně 
případů, kdy se na tato díla nebo jiné předměty 
ochrany vztahuje výjimka nebo omezení. 
 
Členské státy zajistí, 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 těchto existujících 
výjimek či omezení: 
 

a) citace, kritika, recenze; 
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b) užití pro účely karikatury, parodie nebo 

pastiše. 
 
8. Uplatňování tohoto článku nesmí vést 
k žádným obecným povinnostem v oblasti 
dohledu. 
 
Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online poskytnou nositelům 
práv na jejich žádost přiměřené informace 
o fungování svých postupů s ohledem na 
spolupráci uvedenou v odstavci 4, a pokud byly 
mezi poskytovateli služeb a nositeli práv 
uzavřeny licenční smlouvy, informace o užití 
obsahu, na nějž se tyto smlouvy vztahují. 
 
9. Členské státy stanoví, že poskytovatelé služeb 
pro sdílení obsahu online musí zavést účinné 
a rychlé mechanismy pro stížnosti a nápravu, 
které uživatelé jejich služeb budou moci využívat 
v případě sporů týkajících se znemožnění 
přístupu k jimi nahraným dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo jejich odstranění. 
 
Pokud nositelé práv požádají o znemožnění 
přístupu k jejich konkrétním dílům nebo jiným 
předmětům ochrany nebo o jejich odstranění, 
musí svou žádost řádně odůvodnit. Stížnosti 
podané v rámci mechanismu stanoveného 
v prvním pododstavci jsou vyřizovány bez 
zbytečného odkladu a rozhodnutí o znemožnění 
přístupu k nahranému obsahu nebo o jeho 
odstranění podléhají přezkumu člověkem. 
Členské státy rovněž zajistí, aby pro řešení sporů 
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byly k dispozici mimosoudní nápravné 
mechanismy. Tyto mechanismy musí umožňovat 
nestranné řešení sporů a nesmějí uživateli bránit 
ve využití právní ochrany, kterou mu poskytuje 
vnitrostátní právo, aniž jsou dotčena práva 
uživatelů na účinnou soudní ochranu. Členské 
státy zejména zajistí, aby uživatelé měli přístup 
k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu 
orgánu za účelem uplatnění výjimky z autorského 
práva a práv s ním souvisejících nebo jejich 
omezení. 
 
Tato směrnice se nedotýká oprávněných způsobů 
užití, jako je užití na základě výjimek nebo 
omezení stanovených právem Unie, a nesmí vést 
k identifikaci jednotlivých uživatelů ani ke 
zpracování osobních údajů jinak než v souladu se 
směrnicí 2002/58/ES a nařízením (EU) 2016/679. 
 
Poskytovatelé služeb pro sdílení obsahu online 
informují své uživatele prostřednictvím svých 
obchodních podmínek o tom, že uživatelé mohou 
užívat díla a jiné předměty ochrany na základě 
výjimek z autorského práva a práv s ním 
souvisejících nebo omezení těchto práv 
stanovených v právu Unie. 
 
10. Od 6. června 2019 uspořádá Komise ve 
spolupráci s členskými státy dialogy se 
zúčastněnými stranami o osvědčených postupech 
spolupráce mezi poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online a nositeli práv. Komise po 
konzultaci s poskytovateli služeb pro sdílení 
obsahu online, nositeli práv, organizacemi 
uživatelů a jinými relevantními zúčastněnými 
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stranami a s ohledem na výsledky dialogů se 
zúčastněnými stranami vydá pokyny pro 
uplatňování tohoto článku, zejména pokud jde 
o spolupráci uvedenou v odstavci 4. Při diskusi 
o osvědčených postupech by měla být mimo jiné 
věnována zvláštní pozornost nutnosti zajistit 
rovnováhu mezi základními právy 
a uplatňováním výjimek a omezení. Pro účely 
těchto dialogů se zúčastněnými stranami mají 
organizace uživatelů přístup k přiměřeným 
informacím od poskytovatelů služeb pro sdílení 
obsahu online o fungování jejich postupů podle 
odstavce 4. 
 

Čl. I bod 34 – 
96a odst. 3 
písm. i) 

i) počet nositelů práv, kteří projevili zájem o 
kolektivní správu svých práv žadatelem, je 
dostatečně reprezentativní z hlediska druhu a počtu 
evidovaných předmětů ochrany, a pokud jde o díla, 
tak druhů děl, jejichž užití bude předmětem smluv 
uzavíraných kolektivním správcem. 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. a) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 
 
a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svého pověření dostatečně zastoupeni 
nositelé práv v příslušném typu děl nebo jiných 
předmětů ochrany a práv, která jsou předmětem 
licence pro daný členský stát; 
 

Čl. I bod 35 – § 
97d odst. 1 
písm. a) bod 1 

(1) Povinně kolektivně spravovanými právy jsou 
a) právo na odměnu za 
1. užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na 
zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, 
vysíláním rozhlasem nebo televizí, při poskytování 
doplňkové online služby nebo přenosem 
rozhlasového nebo televizního vysílání, 

32019L0789 čl. 3 Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 

a) rozhlasových programů a 
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b) televizních programů, které jsou 
 

i) zpravodajskými pořady a pořady o 
aktuálních událostech nebo 

 

ii) plně financovanou vlastní produkcí 
vysílací organizace, 

 
veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
 
První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 
 
2. Členské státy zajistí, aby při stanovení výše 
platby poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, vzaly 
strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online 
služby, jako jsou její charakteristiky, včetně 
trvání online dostupnosti programů 
poskytovaných touto službou, diváci a posluchači 
a nabízené jazykové verze. 
 
Prvním pododstavcem není vyloučena možnost 
výpočtu platby na základě příjmů vysílací 
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organizace. 
 
3. Zásadou země původu stanovenou v odstavci 1 
není dotčena smluvní svoboda nositelů práv a 
vysílacích organizací, aby se v souladu s právem 
Unie dohodli na omezení využívání těchto práv, 
včetně práv podle směrnice 2001/29/ES. 
 

Čl. I bod 35 – § 
97d odst. 1 
písm. a) bod 1 

(1) Povinně kolektivně spravovanými právy jsou 
a) právo na odměnu za 
 
2. užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním 
účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí, při 
poskytování doplňkové online služby nebo 
přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, 

32019L0789 čl. 3 
 

Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 

a) rozhlasových programů a 
 
b) televizních programů, které jsou 

 

i) zpravodajskými pořady a pořady o 
aktuálních událostech nebo 
 

ii) plně financovanou vlastní produkcí 
vysílací organizace, 
 

veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
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programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
 
První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 
 
2. Členské státy zajistí, aby při stanovení výše 
platby poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, vzaly 
strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online 
služby, jako jsou její charakteristiky, včetně 
trvání online dostupnosti programů 
poskytovaných touto službou, diváci a posluchači 
a nabízené jazykové verze. 
 
Prvním pododstavcem není vyloučena možnost 
výpočtu platby na základě příjmů vysílací 
organizace. 
 
3. Zásadou země původu stanovenou v odstavci 1 
není dotčena smluvní svoboda nositelů práv a 
vysílacích organizací, aby se v souladu s právem 
Unie dohodli na omezení využívání těchto práv, 
včetně práv podle směrnice 2001/29/ES. 
 

Čl. I bod 36 – § 
97d odst. 1 
písm. a) bod 1 

(1) Povinně kolektivně spravovanými právy jsou 
a) právo na odměnu za  
 
6. půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného 
díla podle § 37 odst. 2 a § 87 odst. 2, 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
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díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
 

Čl. I bod 37 – § 
97d odst. 1 
písm. c) 

c) právo na užití přenosem rozhlasového nebo 
televizního vysílání děl, živě vysílaných uměleckých 
výkonů a uměleckých výkonů zaznamenaných na 
zvukový nebo na zvukově obrazový záznam s 
výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam 
byl vydán k obchodním účelům, a dále právo na 
užití přenosem vysílání zvukově obrazových 
záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných 
k obchodním účelům; a dále s výjimkou případů, 
kdy právo na přenos vykonává vysílatel ke svému 
vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho 
vlastní práva nebo o práva, která vykonává na 
základě licenční smlouvy uzavřené s nositelem práv, 
 
c) právo na užití přenosem rozhlasového nebo 
televizního vysílání děl, živě vysílaných uměleckých 
výkonů a uměleckých výkonů zaznamenaných na 
zvukový nebo na zvukově obrazový záznam 
s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový 
záznam byl vydán k obchodním účelům, a dále 
právo na užití přenosem vysílání zvukově 
obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných 
než vydaných k obchodním účelům; a dále s 
výjimkou případů, kdy 
1. právo na přenos vykonává vysílatel ke svému 
vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho 
vlastní práva nebo o práva, která vykonává na 
základě licenční smlouvy uzavřené s nositelem práv, 

32019L0789 čl. 4 Výkon práv k převzatému vysílání jinými 
nositeli práv než vysílacími organizacemi 

 
1. K převzatému vysílání programů se vyžaduje 
licence udělená nositeli výlučného práva na 
sdělování veřejnosti. 
 
Členské státy zajistí, aby nositelé práv mohli své 
právo udělit nebo odmítnout udělit licenci 
k převzatému vysílání vykonávat pouze 
prostřednictvím organizace kolektivní správy. 
 
2. Pokud nositel práv nepřevedl správu práva 
uvedeného v odst. 1 druhém pododstavci na 
organizaci kolektivní správy, má se za to, že 
organizace kolektivní správy, která spravuje 
práva stejné kategorie na území členského státu, 
pro které provozovatel služby převzatého vysílání 
žádá o vypořádání práv k převzatému vysílání, 
má právo udělit nebo odmítnout udělit licenci 
k převzatému vysílání za tohoto nositele práv. 
Pokud však práva dané kategorie spravuje na 
území daného členského státu více než jedna 
organizace kolektivní správy, členský stát, pro 
jehož území provozovatel služby převzatého 
vysílání žádá o vypořádání práv k převzatému 
vysílání, rozhodne o tom, která nebo které 
organizace kolektivní správy mají právo udělit 
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2. se vysílání původním vysílatelem uskutečňuje 
výhradně prostřednictvím služby přístupu 
k internetu a přenos vysílání se uskutečňuje v 
řízeném prostředí; řízeným prostředím se pro účely 
tohoto zákona rozumí prostředí, v němž je 
poskytován zabezpečený přenos vysílání, 

nebo odmítnout udělit licenci k převzatému 
vysílání. 
 
3. Členské státy zajistí, aby nositel práv měl 
stejná práva a povinnosti vyplývající z dohody 
mezi provozovatelem služby převzatého vysílání 
a organizací nebo organizacemi kolektivní 
správy, které jednají podle odstavce 2, jako 
nositelé práv, kteří tuto organizaci nebo tyto 
organizace kolektivní správy správou svých práv 
pověřili. Členské státy rovněž zajistí, aby nositel 
práv mohl uplatňovat tato práva po dobu, kterou 
stanoví dotyčný členský stát a která není kratší 
než tři roky ode dne převzatému vysílání, jehož je 
jeho dílo nebo jiný předmět ochrany součástí. 
 

čl. 5 Výkon práv k převzatému vysílání vysílacími 
organizacemi 

 
1. Členské státy zajistí, aby se článek 4 
nevztahoval na práva k převzatému vysílání 
vykonávaná vysílací organizací ve vztahu 
k jejímu vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda 
jsou dotčená práva její vlastní nebo zda jí byla 
postoupena jinými nositeli práv. 
 
2. Členské státy stanoví, že pokud vysílací 
organizace a provozovatelé služeb převzatého 
vysílání zahájí jednání o udělení licence 
k převzatému vysílání podle této směrnice, tato 
jednání mají být vedena v dobré víře. 

Čl. I bod 38 – § 
97e odst. 2 

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro díla audiovizuální 
ani díla audiovizuálně užitá, s výjimkou 
audiovizuálně užitých děl hudebních, pokud jde o 
užití podle odstavce 4 písm. c) a e), ani pro takového 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. c) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 
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nositele práv, pro kterého je kolektivní správa 
vykonávána podle odstavce 1 a který vůči 
příslušnému kolektivnímu správci účinky hromadné 
smlouvy pro konkrétní případ nebo pro všechny 
případy vyloučí; nemůže však vyloučit účinky 
hromadné smlouvy v případě užití podle odstavce 4 
písm. d). 
 
(2) Odstavec 1 se nepoužije pro díla audiovizuální 
ani díla audiovizuálně užitá, s výjimkou 
audiovizuálně užitých děl hudebních, pokud jde o 
užití podle odstavce 4 písm. c) a e), ani pro takového 
nositele práv, pro kterého je kolektivní správa 
vykonávána podle odstavce 1 nikoli na základě 
smlouvy a který vůči kolektivnímu správci pro 
konkrétní případ užití a konkrétního uživatele nebo 
vůči kolektivnímu správci pro všechny případy 
určitého způsobu užití účinky hromadné smlouvy 
vyloučí; ustanovení § 104a odst. 2 a 3 se použijí 
obdobně. Vyloučí-li nositel práv účinky hromadné 
smlouvy, užití předmětů ochrany na základě dříve 
uzavřené hromadné smlouvy musí být v přiměřené 
lhůtě poté, co se uživatel o vyloučení účinků 
hromadné smlouvy dozví, ukončeno. Kolektivní 
správce je povinen v přiměřené lhůtě informovat 
uživatele vhodným způsobem o provedeném 
vyloučení účinků hromadné smlouvy nositelem práv. 

licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
účinně vyloučit svá díla nebo jiné předměty 
ochrany z mechanismu poskytování licencí 
zavedeného v souladu s tímto článkem a 

Čl. I bod 39 – § 
97e odst. 3 

(3) Projeví-li nositel práv, pro kterého je kolektivní 
správa vykonávána podle odstavce 1 nikoli na 
základě smlouvy, vůli vyloučit účinky hromadné 
smlouvy podle odstavce 2 při poskytnutí 
bezúplatného oprávnění k výkonu práv, jsou účinky 
hromadné smlouvy v rozsahu takto poskytnutého 
oprávnění vyloučeny vůči kolektivnímu správci v 
okamžiku, kdy se kolektivní správce o poskytnutí 

32019L0790 čl. 12 Kolektivní licence s rozšířenou působností 
 
1. Pokud jde o užití na jejich území a s výhradou 
záruk stanovených v tomto článku, mohou 
členské státy stanovit, že uzavře-li organizace 
kolektivní správy, na kterou se vztahují 
vnitrostátní pravidla provádějící směrnici 
2014/26/EU, v souladu se svým pověřením od 
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takového oprávnění dozví. nositelů práv licenční smlouvu o užití děl nebo 
jiných předmětů ochrany: 
 
a) může se použitelnost této smlouvy rozšířit 

na práva nositelů práv, kteří organizaci 
kolektivní správy nepověřili zastupováním 
prostřednictvím postoupení, licence nebo 
jiného smluvního ujednání, nebo 

 
b) organizace má ve vztahu k této smlouvě 

zákonné pověření zastupovat nositele práv 
nebo se má za to, že zastupuje nositele 
práv, kteří ji příslušným způsobem 
nepověřili. 

 
2. Členské státy zajistí, aby byl mechanismus 
poskytování licencí uvedený v odstavci 1 
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. Členské 
státy zajistí, aby tento mechanismus poskytování 
licencí chránil oprávněné zájmy nositelů práv. 
 
3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 
 
a) v organizaci kolektivní správy jsou na 

základě svého pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv v příslušném typu 
děl nebo jiných předmětů ochrany a práv, 
která jsou předmětem licence pro daný 
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členský stát; 
 
b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 

zacházení, mimo jiné s ohledem na 
podmínky licence; 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 

licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
účinně vyloučit svá díla nebo jiné 
předměty ochrany z mechanismu 
poskytování licencí zavedeného v souladu 
s tímto článkem a 

 
d) počínaje od přiměřené doby před 

zahájením užití děl nebo jiných předmětů 
ochrany jsou přijata vhodná propagační 
opatření s cílem informovat nositele práv o 
možnosti organizace kolektivní správy 
udílet licence na díla a jiné předměty 
ochrany, o tom, že udílení licencí probíhá v 
souladu s tímto článkem, jakož i o 
možnosti volby pro nositele práv uvedené 
v písmeni c). Propagační opatření musí být 
účinná, aniž by bylo nutné informovat 
každého nositele práv individuálně. 

 
4. Tímto článkem není dotčeno použití 
mechanismů kolektivního poskytování licencí s 
rozšířenou působností v souladu s jinými 
právními předpisy Unie, včetně ustanovení 
umožňujících výjimky nebo omezení. 
 
Tento článek se nevztahuje na povinnou 
kolektivní správu práv. 
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Na mechanismus poskytování licencí podle 
tohoto článku se použije článek 7 směrnice 
2014/26/EU. 
 
5. Pokud členský stát stanoví ve svém 
vnitrostátním právu mechanismus poskytování 
licencí v souladu s tímto článkem, informuje 
Komisi o působnosti odpovídajících 
vnitrostátních předpisů, o účelu a typech licencí, 
které lze podle nich poskytnout, o kontaktních 
údajích organizací, které poskytují licence v 
souladu s dotyčným mechanismem poskytování 
licencí, a o způsobu, jakým lze získat informace 
o poskytování licencí a o možnosti volby pro 
nositele práv uvedené v odst. 3 písm. c). Komise 
tyto informace zveřejní. 
 
6. Na základě informací obdržených v souladu s 
odstavcem 5 tohoto článku a konzultací s 
kontaktním výborem zřízeným čl. 12 odst. 3 
směrnice 2001/29/ES předloží Komise do 10. 
dubna 2021 Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o využívání mechanismů poskytování 
licencí uvedených v odstavci 1 tohoto článku v 
Unii, o jejich vlivu na udělování licencí a na 
nositele práv, včetně nositelů práv, kteří nejsou 
členy organizace poskytující licenci nebo kteří 
jsou státními příslušníky či rezidenty jiného 
členského státu, o jejich účinnosti při 
usnadňování šíření kulturního obsahu a o jejich 
dopadu na vnitřní trh, včetně přeshraničního 
poskytování služeb a hospodářské soutěže. K této 
zprávě Komise případně připojí legislativní 
návrh, mimo jiné s ohledem na přeshraniční 
účinky těchto vnitrostátních mechanismů. 
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Čl. I bod 40 – § 
97e odst. 4 
písm. c) 

c) vysílání díla rozhlasem nebo televizí, 
c) užití díla vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo 
při poskytování doplňkové online služby, 

32019L0789 čl. 3 
 
 

Uplatnění zásady „země původu“ na 
doplňkové online služby 

 
1. Má se za to, že k úkonu sdělování a 
zpřístupňování děl nebo jiných předmětů ochrany 
veřejnosti po drátě nebo bezdrátově takovým 
způsobem, že k dílům nebo k jiným předmětům 
ochrany má každá osoba z řad veřejnosti přístup 
z místa a v době, které si zvolí, k nimž dochází 
při poskytování: 

a) rozhlasových programů a 
 

b) televizních programů, které jsou 
 

i) zpravodajskými pořady a pořady o 
aktuálních událostech nebo 

 

ii) plně financovanou vlastní produkcí 
vysílací organizace, 

 
veřejnosti v rámci doplňkové online služby 
vysílací organizace nebo pod její kontrolou a na 
její odpovědnost, jakož i k rozmnožování těchto 
děl či jiných předmětů ochrany, které je nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání pro stejné 
programy, pro účely výkonu autorského práva a 
práv s ním souvisejících, jež mají pro tento úkon 
význam, dochází výlučně v členském státě, v 
němž má vysílací organizace své ústředí. 
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První pododstavec písm. b) se nepoužije na 
vysílání sportovních událostí a děl a jiných 
předmětů ochrany, které jsou jejich součástí. 
 
2. Členské státy zajistí, aby při stanovení výše 
platby poskytované za práva, na něž se vztahuje 
zásada země původu podle odstavce 1, vzaly 
strany v úvahu všechny aspekty doplňkové online 
služby, jako jsou její charakteristiky, včetně 
trvání online dostupnosti programů 
poskytovaných touto službou, diváci a posluchači 
a nabízené jazykové verze. 
 
Prvním pododstavcem není vyloučena možnost 
výpočtu platby na základě příjmů vysílací 
organizace. 
 
3. Zásadou země původu stanovenou v odstavci 1 
není dotčena smluvní svoboda nositelů práv a 
vysílacích organizací, aby se v souladu s právem 
Unie dohodli na omezení využívání těchto práv, 
včetně práv podle směrnice 2001/29/ES. 

Čl. I bod 41 – § 
97e odst. 4 
písm. i) 

i) zhotovení rozmnoženiny díla zařazeného v 
seznamu děl na trhu nedostupných a zpřístupňování 
takové rozmnoženiny díla podle § 97f a rozšiřování 
nebo sdělování takové rozmnoženiny díla veřejnosti 
podle § 18 odst. 2 knihovnou podle knihovního 
zákona19) jednotlivcům ze strany veřejnosti na dobu 
nepřesahující 5 kalendářních roků, a to i opakovaně, 

32019L0790 čl. 8 odst. 1 Užití děl a jiných předmětů ochrany 
nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví 
 
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní 
správy mohly v souladu se svými pověřeními od 
nositelů práv uzavírat jménem svých členů 
nevýhradní licence pro nekomerční účely s 
institucemi kulturního dědictví na rozmnožování 
a rozšiřování děl nebo jiných předmětů ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí ve sbírkách těchto institucí, a na jejich 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



106 
 

sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti, bez 
ohledu na to, zda nositelé práv, na něž se tyto 
licence vztahují, pověřili organizaci kolektivní 
správy, za těchto podmínek: 
 

a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svých pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv k příslušnému 
typu děl nebo jiných předmětů ochrany a 
práv, která jsou předmětem licence, a 

 

b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 
zacházení s ohledem na podmínky licence. 

 
Čl. I bod 42 – § 
97e odst. 4 
písm. l) 

l) zhotovení rozmnoženiny díla a rozšiřování nebo 
sdělování rozmnoženiny díla nedostupného na trhu, 
neuvedeného v písmenu i), a jiného předmětu 
ochrany nedostupného na trhu, nacházejících se ve 
sbírkách instituce kulturního dědictví veřejnosti 
způsoby podle § 37b odst. 1, 

32019L0790 čl. 8 odst. 1 Užití děl a jiných předmětů ochrany 
nedostupných na trhu institucemi kulturního 

dědictví 
 
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní 
správy mohly v souladu se svými pověřeními od 
nositelů práv uzavírat jménem svých členů 
nevýhradní licence pro nekomerční účely s 
institucemi kulturního dědictví na rozmnožování 
a rozšiřování děl nebo jiných předmětů ochrany, 
které nejsou dostupné na trhu a které se trvale 
nacházejí ve sbírkách těchto institucí, a na jejich 
sdělování nebo zpřístupňování veřejnosti, bez 
ohledu na to, zda nositelé práv, na něž se tyto 
licence vztahují, pověřili organizaci kolektivní 
správy, za těchto podmínek: 
 

a) v organizaci kolektivní správy jsou na 
základě svých pověření dostatečně 
zastoupeni nositelé práv k příslušnému 
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typu děl nebo jiných předmětů ochrany a 
práv, která jsou předmětem licence, a 

 

b) všem nositelům práv je zaručeno rovné 
zacházení s ohledem na podmínky licence. 
 

Čl. I bod 42 – § 
97e odst. 4 
písm. m) 

m) užití přenosem rozhlasového nebo televizního 
vysílání děl, živě vysílaných uměleckých výkonů a 
uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový 
nebo na zvukově obrazový záznam s výjimkou 
takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl 
vydán k obchodním účelům, a dále práva na užití 
přenosem vysílání zvukově obrazových záznamů a 
zvukových záznamů jiných než vydaných k 
obchodním účelům; a dále s výjimkou případů, kdy 
právo na přenos vykonává vysílatel ke svému 
vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho 
vlastní práva nebo o práva, která vykonává na 
základě licenční smlouvy uzavřené s nositelem práv, 
jde-li o případ, kdy se 
1. původní vysílání uskutečňuje prostřednictvím 
služby přístupu k internetu, nebo 
2. přenos vysílání uskutečňuje prostřednictvím 
služby přístupu k internetu v prostředí, které 
není řízené, 

32019L0789 čl. 2 bod 4 Pro účely této směrnice se rozumí: 
 
4) „přímým dodáním signálu“ technický proces, 
v jehož rámci vysílací organizace přenáší své 
programové signály jiné organizaci než vysílací 
organizaci takovým způsobem, že programové 
signály nejsou během tohoto přenosu přístupné 
veřejnosti. 

čl. 8 Přenos programů prostřednictvím přímého 
dodání signálu 

 
1. Pokud vysílací organizace přenáší své 
programové signály distributorovi signálu 
přímým dodáním signálu, aniž by sama současně 
přenášela tyto programové signály přímo 
veřejnosti, a distributor signálu tyto programové 
signály přenáší veřejnosti, má se za to, že vysílací 
organizace a distributor signálu se společně 
podílejí na jediném úkonu sdělování veřejnosti, 
k němuž musí získat licenci od nositelů práv. 
Členské státy mohou stanovit podmínky, za nichž 
lze licenci od nositelů práv získat. 
 
2. Členské státy mohou stanovit, že se články 4, 5 
a 6 této směrnice použijí obdobně na výkon práva 
nositele práv udělit nebo odmítnout udělit licenci 
distributorům signálu k přenosu podle odstavce 1 
uskutečněnému jedním z technických prostředků 
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uvedených v čl. 1 odst. 3 směrnice 93/83/EHS 
nebo v čl. 2 bodě 2 této směrnice. 
 

Čl. I bod 42 – § 
97e odst. 4 
písm. n) 

n) rozmnožování a zpřístupňování tiskové publikace 
veřejnosti poskytovatelem služeb informační 
společnosti způsobem, že kdokoli může mít k ní 
přístup na místě a v čase podle své vlastní volby 
zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, a to 
výhradně pro účely zpřístupnění výsledků 
vyhledávání prostřednictvím internetového 
vyhledavače. 

32019L0790 čl. 15 odst. 1 Ochrana tiskových publikací v souvislosti 
s užitím online 

 
1. Členské státy přiznají vydavatelům tiskových 
publikací usazeným v některém členském státě 
práva stanovená v článku 2 a v čl. 3 odst. 2 
směrnice 2001/29/ES k užití jejich tiskových 
publikací online poskytovateli služeb informační 
společnosti. 
 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na soukromá nebo nekomerční užití 
tiskových publikací individuálními uživateli. 
 
Ochrana poskytnutá podle prvního pododstavce 
se nevztahuje na vložení hypertextových odkazů. 
Práva stanovená v prvním pododstavci se 
nevztahují na užití jednotlivých slov nebo velmi 
krátkých úryvků z tiskových publikací. 

Čl. I bod 43 – § 
97e odst. 6 

(6) Kolektivní správce je povinen o fungování 
mechanismu podle odstavců 1 až 5 informovat na 
svých internetových stránkách. 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. d) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 
 
d) počínaje od přiměřené doby před zahájením 
užití děl nebo jiných předmětů ochrany jsou 
přijata vhodná propagační opatření s cílem 
informovat nositele práv o možnosti organizace 
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kolektivní správy udílet licence na díla a jiné 
předměty ochrany, o tom, že udílení licencí 
probíhá v souladu s tímto článkem, jakož i o 
možnosti volby pro nositele práv uvedené v 
písmeni c). Propagační opatření musí být účinná, 
aniž by bylo nutné informovat každého nositele 
práv individuálně. 
 

Čl. I bod 44 – § 
97ea odst. 1 

(1) Poskytne-li kolektivní správce hromadnou 
smlouvou podle § 98a odst. 2 oprávnění k výkonu 
práv k užití předmětu ochrany podle § 97e odst. 4 
písm. i) a l), platí, že se takto poskytnuté oprávnění 
vztahuje na území všech členských států Evropské 
unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor. 

32019L0790 čl. 9 odst. 1 Přeshraniční užití 
 

1. Členské státy zajistí, aby licence poskytnuté 
v souladu s článkem 8 mohly povolovat užití děl 
nebo jiných předmětů ochrany nedostupných na 
trhu institucím kulturního dědictví v kterémkoli 
členském státě. 

Čl. I bod 44 – § 
97ea odst. 2 

(2) Oprávnění k výkonu práv k užití předmětu 
ochrany podle § 97e odst. 4 písm. i) a l) a za 
podmínek podle odstavců 1, 3 a 4 poskytuje instituci 
kulturního dědictví se sídlem na území České 
republiky kolektivní správce práv, který získal 
oprávnění k výkonu kolektivní správy práv podle 
tohoto zákona.   

32019L0790 čl. 8 odst. 6 6. Členské státy stanoví, že o licenci podle 
odstavce 1 se žádá u organizace kolektivní správy 
považované za reprezentativní pro členský stát, 
v němž se instituce kulturního dědictví nachází. 

Čl. I bod 44 – § 
97ea odst. 3 

(3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dílo 
nebo zvukový nebo zvukově obrazový záznam, 
databázi chráněnou zvláštním právem pořizovatele 
databáze (§ 90) nebo tiskovou publikaci (§ 87b), 
byly-li institucí kulturního dědictví nejpozději 6 
měsíců před tím, než dojde k užití podle odstavců 1 
a 2 a § 97e odst. 4 písm. i) a l), a poté trvale 
uveřejněny na Portálu děl nedostupných na trhu 
zřízeném a spravovaném Úřadem pro duševní 
vlastnictví v souladu s nařízením (EU) č. 
386/201233) a na internetových stránkách této 
instituce, informace identifikující předmět ochrany a 
nositele práv a způsob a rozsah užití podle odstavce 

32019L0790 čl. 10 odst. 1 Propagační opatření 
 

1. Členské státy zajistí, aby informace poskytnuté 
institucemi kulturního dědictví, organizacemi 
kolektivní správy nebo příslušnými veřejnými 
orgány pro účely identifikace děl nebo jiných 
předmětů ochrany, které nejsou dostupné na trhu 
a na které se vztahuje licence poskytnutá 
v souladu s čl. 8 odst. 1 nebo které byly užity na 
základě výjimky nebo omezení podle čl. 8 
odst. 2, jakož i informace o možnosti volby pro 
nositele práv podle čl. 8 odst. 4, a jakmile jsou 
k dispozici a je-li to relevantní, informace 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



110 
 

1 a informace o možnosti nositele práv vyloučit 
účinky hromadné smlouvy podle § 97e odst. 2. 

o stranách licenční smlouvy, pokrytých územích 
a způsobech užití byly trvale, snadno a účinně 
zpřístupněny na jediném veřejném online portálu 
po dobu nejméně šesti měsíců předtím, než 
budou díla nebo jiné předměty ochrany 
rozšiřovány, sdělovány veřejnosti nebo 
zpřístupňovány veřejnosti v souladu s licencí 
nebo na základě výjimky nebo omezení. 
 
Portál zřizuje a spravuje Úřad Evropské unie pro 
duševní vlastnictví v souladu s nařízením (EU) 
č. 386/2012. 

čl. 10 odst. 2 2. Pokud je to nezbytné pro zajištění všeobecné 
informovanosti nositelů práv, členské státy 
přijmou další vhodná propagační opatření 
o možnosti organizací kolektivní správy uzavírat 
licence na díla nebo jiné předměty ochrany 
v souladu s článkem 8, poskytnutých licencích, 
užitích na základě výjimky nebo omezení podle 
čl. 8 odst. 2 a možnosti volby pro nositele práv 
podle čl. 8 odst. 4. 
 
Vhodná propagační opatření podle prvního 
pododstavce tohoto odstavce se přijmou 
v členském státě, v němž je zažádáno o licenci 
podle čl. 8 odst. 1, nebo v případě užití na 
základě výjimky nebo omezení podle čl. 8 odst. 2 
v členském státě, v němž se instituce kulturního 
dědictví nachází. Existují-li důvody se domnívat, 
například na základě původu děl nebo jiných 
předmětů ochrany, že informovanost nositelů 
práv by mohla být účinněji zvýšena v jiných 
členských státech nebo ve třetích zemích, 
zahrnují tato propagační opatření rovněž tyto 
členské státy a třetí země. 
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Čl. I bod 44 – § 
97ea odst. 4 

(4) Ustanovení § 97e odst. 4 písm. l) se nepoužije na 
sbírky děl a jiných předmětů ochrany nedostupných 
na trhu, pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 2 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
a) jiných než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé vydány, nebo 
nebyly-li vydány, poprvé odvysílány ve třetí zemi, 
b) kinematografických nebo audiovizuálních děl, 
jejichž výrobci mají sídlo nebo obvyklé bydliště ve 
třetí zemi, nebo 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany vytvořených 
státními příslušníky třetích zemí, nebylo-li možné 
ani po vynaložení přiměřeného úsilí určit členský 
stát nebo třetí zemi podle písmen a) a b). 

32019L0790 čl. 8 odst. 7, 
pododstavec 1 

7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 

a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 
než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 

 

b) kinematografických nebo audiovizuálních 
děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 
 

Čl. I bod 44 – § 
97ea odst. 5 

(5) Ustanovení odstavce 4 se neuplatní v případě, že 
počet nositelů práv, kteří jsou státními příslušníky 
třetích zemí nebo mají sídlo nebo obvyklé bydliště 
ve třetí zemi, jejichž práva kolektivní správce 
spravuje na základě smlouvy podle § 97g, je 
dostatečně reprezentativní z hlediska druhu a počtu 
evidovaných předmětů ochrany, a pokud jde o díla, 
tak druhů děl. 

32019L0790 čl. 8 odst. 7, 
pododstavec 1 

7. Tento článek se nevztahuje na sbírky děl nebo 
jiných předmětů ochrany nedostupných na trhu, 
pokud bylo po vynaložení přiměřeného úsilí 
podle odstavce 5 zjištěno, že tyto sbírky jsou 
převážně složeny z: 
 

a) děl nebo jiných předmětů ochrany jiných 
než kinematografických nebo 
audiovizuálních děl, které byly poprvé 
vydány, nebo nebyly-li vydány, poprvé 
odvysílány ve třetí zemi; 
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b) kinematografických nebo audiovizuálních 
děl, jejichž producenti mají sídlo nebo 
obvyklé bydliště ve třetí zemi, nebo 

 
c) děl nebo jiných předmětů ochrany 

vytvořených státními příslušníky třetích 
zemí, nebylo-li možné ani po vynaložení 
přiměřeného úsilí určit členský stát nebo 
třetí zemi podle písmen a) a b). 

 
Čl. I bod 45 – § 
98 odst. 8 

(8) Ustanovení občanského zákoníku o dodatečné 
přiměřené odměně za poskytnutí licence a o 
povinnosti nabyvatele licence nebo podlicence 
předkládat autorovi pravidelně aktuální, relevantní a 
úplné informace o užití díla37) se na smlouvy podle 
odstavce 1 nepoužijí. 
 
Poznámka pod čarou č. 37 zní:  
37) § 2374 odst. 3 až 6 a § 2374a občanského 
zákoníku. 

32019L0790 čl. 19 odst. 6 6. Použije-li se článek 18 směrnice 2014/26/EU, 
povinnost podle odstavce 1 tohoto článku se 
nepoužije na smlouvy uzavřené subjekty 
vymezenými v čl. 3 písm. a) a b) uvedené 
směrnice nebo jinými subjekty, na které se 
vztahují vnitrostátní pravidla provádějící 
uvedenou směrnici. 
 

čl. 20 odst. 2 2. Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na 
smlouvy uzavřené subjekty vymezenými v čl. 3 
písm. a) a b) směrnice 2014/26/EU ani jinými 
subjekty, na které se již vztahují vnitrostátní 
pravidla provádějící uvedenou směrnici. 
 

Čl. I bod 47 – § 
99e odst. 3 

(3) Z odměn vybraných podle § 37 odst. 2 a § 87 
odst. 2 přísluší 75 %37,5 % autorům děl literárních, 
včetně děl vědeckých a děl kartografických, a 25 
%12,5% autorům děl výtvarných a 50 % 
nakladatelům vydaných děl. 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
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ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
 

Čl. I bod 51 – § 
104a odst. 1 

(1) Ustanovení § 97b, § 98 odst. 2 § 98 odst. 2 a 8, § 
98a, § 99f odst. 1 písm. a) až c) a f) až h) § 99f odst. 
1 písm. a) až d) a f) až h), § 99j, § 102 a § 102a se 
použijí pro nezávislého správce práv obdobně. 

32019L0790 čl. 19 odst. 6 6. Použije-li se článek 18 směrnice 2014/26/EU, 
povinnost podle odstavce 1 tohoto článku se 
nepoužije na smlouvy uzavřené subjekty 
vymezenými v čl. 3 písm. a) a b) uvedené 
směrnice nebo jinými subjekty, na které se 
vztahují vnitrostátní pravidla provádějící 
uvedenou směrnici. 

čl. 20 odst. 2 2. Odstavec 1 tohoto článku se nepoužije na 
smlouvy uzavřené subjekty vymezenými v čl. 3 
písm. a) a b) směrnice 2014/26/EU ani jinými 
subjekty, na které se již vztahují vnitrostátní 
pravidla provádějící uvedenou směrnici. 

Čl. I bod 52 – § 
104a odst. 2 

(2) Nezávislý správce práv je povinen do 15 dnů ode 
dne obdržení informace o přiděleném evidenčním 
čísle podle § 104b odst. 3 poskytnout kolektivnímu 
správci, který vykonává kolektivní správu týchž 
práv ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a jde-li o 
dílo, k témuž druhu díla, seznam nositelů práv, 
předmětů ochrany a vymezení spravovaných práv. 
Poskytnutí seznamu podle věty první je po doručení 
příslušnému kolektivnímu správci považováno za 
projev vůle všech nositelů práv, jejichž práva 
nezávislý správce práv spravuje, vyloučit účinky 
hromadné smlouvy podle § 97e. Ustanovení 
odstavce 3 věta druhá a třetí se použijí obdobně. 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. c) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 
licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
účinně vyloučit svá díla nebo jiné předměty 
ochrany z mechanismu poskytování licencí 
zavedeného v souladu s tímto článkem a 
 

Čl. I bod 52 – § 
104a odst. 3 

(3) Nezávislý správce práv je povinen písemně sdělit 
kolektivnímu správci, který vykonává kolektivní 
správu týchž práv ve vztahu k témuž předmětu 
ochrany, a jde-li o dílo, k témuž druhu díla, jakékoli 
změny v seznamu poskytnutém kolektivnímu 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. c) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 
licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
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správci podle odstavce 2. Není-li mezi kolektivním 
správcem a nezávislým správcem práv sjednáno 
jinak, rozsah a technický formát informací a časové 
období, za které musí nezávislý správce práv 
informace podle věty první kolektivnímu správci 
poskytovat, stanoví kolektivní správce. Při 
rozhodování o technickém formátu pro poskytování 
těchto informací zohlední kolektivní správce a 
nezávislý správce práv v nejvyšší možné míře 
dobrovolná oborová pravidla, která byla 
vypracována na mezinárodní úrovni nebo na úrovni 
Evropské unie anebo Evropského hospodářského 
prostoru (dále jen „oborová pravidla“). 

účinně vyloučit svá díla nebo jiné předměty 
ochrany z mechanismu poskytování licencí 
zavedeného v souladu s tímto článkem a 
 

Čl. I bod 53 – § 
104b odst. 4 

(4) Nezávislý správce práv je povinen do 15 dnů ode 
dne obdržení informace o přiděleném evidenčním 
čísle podle odstavce 3 písemně sdělit kolektivnímu 
správci, který vykonává kolektivní správu týchž 
práv ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a jde-li o 
dílo, k témuž druhu díla, pro které nositele práv a 
pro které předměty ochrany bude spravovat svěřená 
práva. Toto sdělení je po doručení příslušnému 
kolektivnímu správci považováno za projev vůle 
všech nositelů práv, jejichž práva nezávislý správce 
práv spravuje, vyloučit účinky hromadné smlouvy 
podle § 97e. 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. c) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 
licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
účinně vyloučit svá díla nebo jiné předměty 
ochrany z mechanismu poskytování licencí 
zavedeného v souladu s tímto článkem a 
 

Čl. I bod 55 – § 
105bb odst. 1 
písm. a) 

(1) Nezávislý správce práv se dopustí přestupku tím, 
že 
 
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 
4 a 5 § 104a odst. 2 a 3 nebo podle § 104b odst. 4, 

32019L0790 čl. 12 odst. 3 
písm. c) 

3. Pro účely odstavce 1 členské státy stanoví tyto 
záruky: 

 
c) nositelé práv, kteří organizaci poskytující 
licenci nepověřili, mohou kdykoli snadno a 
účinně vyloučit svá díla nebo jiné předměty 
ochrany z mechanismu poskytování licencí 
zavedeného v souladu s tímto článkem a 
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Čl. I bod 57 – 
Příloha č. 1, bod 
9 

9. Za osoby uvedené v § 37 odst. 1 a v § 87 odst. 2 
platí odměnu podle § 37 odst. 2 jednou ročně 
příslušnému kolektivnímu správci stát. 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
 

Čl. I bod 5 – 
Příloha č. 1, bod 
10 

10. Odměna za půjčování činí 0,50 Kč 2 Kč za jednu 
výpůjčku. 

32019L0790 čl. 16 Nároky na spravedlivou odměnu 
 

Členské státy mohou stanovit, že pokud autor 
převede právo na vydavatele nebo mu poskytne 
licenci na toto právo, představuje tento převod 
nebo licence dostatečný právní základ pro to, aby 
měl vydavatel nárok na podíl na odměně za užití 
díla, na které se vztahuje výjimka z převedeného 
nebo licencovaného práva nebo jeho omezení. 
 
Prvním pododstavcem nejsou dotčena stávající 
ani budoucí opatření přijatá členskými státy 
týkající se práv na veřejné vypůjčování. 
 

Čl. II bod 1 1. Tento zákon se vztahuje na předměty ochrany, 
které jsou nejpozději ke dni nabytí účinnosti tohoto 
zákona chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon). 

32019L0790 čl. 26 odst. 1 Časová působnost 
 
1. Tato směrnice se vztahuje na všechna díla a 
jiné předměty ochrany, které jsou chráněny 
vnitrostátními právními předpisy v oblasti 
autorského práva ke dni 7. června 2021 nebo 
později. 
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Čl. II bod 2 2. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich 
vzniklé, jakož i práva z odpovědnosti za porušení 
smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona se řídí dosavadními předpisy. 

32019L0790 čl. 26 odst. 2 2. Používáním této směrnice nejsou dotčena 
jednání uskutečněná a práva nabytá před 7. 
červnem 2021. 

Čl. II bod 3 3. Ustanovení § 21a zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použije na smlouvy, kterými se 
poskytuje licence k užití předmětu ochrany způsoby 
uvedenými v § 21a odst. 1 a které jsou platné ke dni 
7. června 2021, ode dne 7. června 2023, pokud jejich 
platnost končí až po tomto dni. 

32019L0789 čl. 11 
pododstavec 1 

Přechodné ustanovení 
 

Na smlouvy o výkonu autorského práva a práv 
s ním souvisejících, jež mají význam pro 
sdělování a zpřístupňování děl nebo jiných 
předmětů ochrany veřejnosti, po drátě nebo 
bezdrátově takovým způsobem, že k dílům nebo 
k jiným předmětům ochrany má každá osoba 
z řad veřejnosti přístup z místa a v době, které si 
zvolí, k nimž dochází při poskytování doplňkové 
online služby, jakož i pro rozmnožování děl nebo 
jiných předmětů ochrany, jež jsou nezbytné 
k poskytování této doplňkové online služby, 
přístupu k ní nebo jejímu využívání, které jsou 
platné ke dni 7. června 2021, se použije článek 3 
ode dne 7. června 2023, pokud jejich platnost 
končí až po tomto dni. 
 

Čl. II bod 4 4. Právo podle § 87b se nevztahuje na tiskovou 
publikaci poprvé zveřejněnou před 6. červnem 2019. 

32019L0790 čl. 15 odst. 4, 
pododstavec 2 

Odstavec 1 se nevztahuje na tiskové publikace 
poprvé zveřejněné před 6. červnem 2019. 

Čl. II bod 5 5. Ustanovení § 97d odst. 1 písm. a) bod 1. a 2 a 
písm. c) a § 97e odst. 4 písm. c) zákona č. 121/2000 
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, se použije na smlouvy, kterými se 
poskytuje licence k užití předmětů ochrany 
vysíláním podle § 21 odst. 1 nebo přenosem vysílání 
podle § 22, v případě, kdy vysílatel dodává 
programové signály provozovateli přenosu 
způsobem podle § 21 odst. 1 věty druhé zákona č. 
121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

32019L0789 čl. 11 
pododstavec 2 

Přechodné ustanovení 
 

Na licence získané pro sdělování veřejnosti 
spadající do oblasti působnosti článku 8, které 
jsou platné ke dni 7. června 2021, se použije 
článek 8 ode dne 7. června 2025, pokud jejich 
platnost skončí až po uvedeném dni. 
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účinnosti tohoto zákona, které jsou platné ke dni 7. 
června 2021, ode dne 7. června 2025, pokud jejich 
platnost končí až po tomto dni. 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 1 
 

(1) Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v 
závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak 
nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití 
licence a k významu předmětu licence pro dosažení 
takového zisku, má autor právo na přiměřenou 
dodatečnou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát. 
(1) Autor má právo na vhodnou a přiměřenou 
odměnu za poskytnutí licence. Při sjednání této 
odměny se přihlédne zejména k účelu licence, 
způsobu a okolnostem užití díla, k příspěvku autora 
k celkovému dílu a k územnímu, časovému a 
množstevnímu rozsahu licence. 

32019L0790 čl. 18 odst. 1 Zásada vhodné a přiměřené odměny 
 

1. Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní 
umělci, kteří poskytují licenci nebo převádějí svá 
výhradní práva na užití svých děl nebo jiných 
předmětů ochrany, měli nárok na vhodnou 
a přiměřenou odměnu. 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 2 

(2) Výši dodatečné odměny určí soud, který 
přihlédne zejména k výši původní odměny, 
dosaženému zisku z využití licence, významu díla 
pro takový zisk a k obvyklé výši odměny ve 
srovnatelných případech, pokud je stanovena v 
závislosti na výnosech; tím není vyloučena 
mimosoudní dohoda stran o výši dodatečné odměny. 
(2) Odměna za poskytnutí licence podle odstavce 1 
může být ujednána jako paušální částka pouze 
v odůvodněných případech a s ohledem na 
zvláštnosti jednotlivých odvětví. 

32019L0790 čl. 18 odst. 2 2. Při provádění zásady uvedené v odstavci 1 ve 
vnitrostátním právu mohou členské státy využít 
různých mechanismů a zohlední zásadu smluvní 
svobody a spravedlivou rovnováhu mezi právy 
a zájmy. 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 3 

(3) Je-li původně ujednaná odměna tak nízká, že je 
ve zřejmém nepoměru k výnosům vyplývajícím z 
využití licence a k významu předmětu licence pro 
dosažení takových výnosů, má autor právo 
požadovat dodatečnou přiměřenou a spravedlivou 
odměnu. 

32019L0790 čl. 20 odst. 1 Mechanismus smluvních úprav 
 

1. Členské státy zajistí, aby v případě neexistence 
kolektivních smluv, které stanoví mechanismus 
srovnatelný s mechanismem podle tohoto článku, 
byli autoři a výkonní umělci nebo jejich zástupci 
oprávněni požadovat dodatečnou, vhodnou 
a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli 
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smlouvu o využívání svých práv, nebo od jejích 
právních nástupců, pokud se ukáže, že původně 
sjednaná odměna je nepřiměřeně nízká ve 
srovnání se všemi následnými příslušnými příjmy 
vyplývajícími z užívání daných děl nebo výkonů. 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 4 

(4) Nedojde-li k dohodě stran o výši dodatečné 
odměny, určí její výši soud, který přihlédne zejména 
k výši původní odměny, dosaženému zisku a všem 
následným příjmům vyplývajícím z využití licence, 
významu díla pro dosažení takového zisku a příjmů 
a k obvyklé výši odměny ve srovnatelných 
případech. 

32019L0790 čl. 20 odst. 1 Mechanismus smluvních úprav 
 

1. Členské státy zajistí, aby v případě neexistence 
kolektivních smluv, které stanoví mechanismus 
srovnatelný s mechanismem podle tohoto článku, 
byli autoři a výkonní umělci nebo jejich zástupci 
oprávněni požadovat dodatečnou, vhodnou 
a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli 
smlouvu o využívání svých práv, nebo od jejích 
právních nástupců, pokud se ukáže, že původně 
sjednaná odměna je nepřiměřeně nízká ve 
srovnání se všemi následnými příslušnými příjmy 
vyplývajícími z užívání daných děl nebo výkonů. 
 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 5 

(5) K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím 
právo autora podle odstavce 3 se nepřihlíží. To platí 
i v případě, že se autor tohoto práva vzdá. 

32019L0790 čl. 23 odst. 1 Společná ustanovení 
 

1. Členské státy zajistí, aby jakékoli smluvní 
ustanovení, které brání splnění článků 19, 20 
a 21, bylo ve vztahu k autorům a výkonným 
umělcům nevymahatelné. 

Čl. III bod 1 – § 
2374 odst. 6 

(6) Ustanovení odstavců 3 a 5 se nepoužijí, pokud je 
autor oprávněn požadovat dodatečnou přiměřenou a 
spravedlivou odměnu podle odstavce 3 na základě 
kolektivní smlouvy3). 
 
Poznámka pod čarou č. 30 zní: 
3) Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

32019L0790 čl. 20 odst. 1 Mechanismus smluvních úprav 
 

1. Členské státy zajistí, aby v případě neexistence 
kolektivních smluv, které stanoví mechanismus 
srovnatelný s mechanismem podle tohoto článku, 
byli autoři a výkonní umělci nebo jejich zástupci 
oprávněni požadovat dodatečnou, vhodnou 
a spravedlivou odměnu od strany, s níž uzavřeli 
smlouvu o využívání svých práv, nebo od jejích 
právních nástupců, pokud se ukáže, že původně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBV4JQL8Y)



119 
 

sjednaná odměna je nepřiměřeně nízká ve 
srovnání se všemi následnými příslušnými příjmy 
vyplývajícími z užívání daných děl nebo výkonů. 

Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 1 

(1) Nabyvatel je povinen předkládat autorovi 
pravidelně aktuální, relevantní a úplné informace o 
užití autorského díla; není-li ujednáno jinak, je 
povinen tak učinit s přihlédnutím ke zvláštnostem 
jednotlivých odvětví alespoň jednou ročně. 

32019L0790 čl. 19 odst. 1 Povinnost transparentnosti 
 

1. Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní 
umělci dostávali pravidelně a nejméně jednou 
ročně, s přihlédnutím ke zvláštnostem 
jednotlivých odvětví, aktuální, relevantní a úplné 
informace o užívání svých děl a výkonů od stran, 
jimž poskytli licenci nebo na něž převedli svá 
práva, nebo od jejich právních nástupců, zejména 
pokud jde o způsoby užití, veškeré vytvářené 
příjmy a odměnu, která jim náleží. 

Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 2 

(2) Informace podle odstavce 1 poskytne nabyvatel 
přiměřeně vzhledem k okolnostem, zejména 
s přihlédnutím k nákladům a administrativní zátěži 
ve vztahu k příjmům plynoucím z užití autorského 
díla. Pokud je takové poskytování informací 
nepřiměřené vzhledem k okolnostem podle věty 
první, je nabyvatel povinen předkládat informace o 
užití autorského díla alespoň takového typu a úrovně 
podrobnosti, které lze v těchto případech rozumně 
očekávat. 

32019L0790 čl. 19 odst. 3 3. Povinnost podle odstavce 1 musí být 
přiměřená a účinná a musí zajišťovat vysokou 
úroveň transparentnosti v jednotlivých odvětvích. 
Členské státy mohou stanovit, že se povinnost 
podle odstavce 1 v řádně odůvodněných 
případech, kdy by se administrativní zátěž 
vyplývající z této povinnosti s ohledem na příjmy 
plynoucí z užívání díla nebo výkonu stala 
nepřiměřenou, omezuje na typ a úroveň 
podrobnosti informací, které lze v těchto 
případech rozumně očekávat. 
 

Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 3 

(3) Nabyvatel není povinen poskytovat informace 
podle odstavce 1, pokud příspěvek autora k dílu jako 
celku není významný; to neplatí, pokud autor o 
poskytnutí takových informací požádá a prokáže, že 
takové informace jsou nezbytné k uplatnění jeho 
práva na dodatečnou přiměřenou a spravedlivou 
odměnu za poskytnutí licence podle § 2374 odst. 3 
až 6 a že je žádá za tím účelem. 

32019L0790 čl. 19 odst. 4 4. Členské státy mohou rozhodnout, že se 
povinnost podle odstavce 1 tohoto článku 
neuplatní, pokud 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. 
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Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 4 

(4) Byla-li k užití autorského díla poskytnuta 
podlicence, poskytne nabyvatel licence autorovi na 
jeho žádost informace podle odstavce 1 o užití 
autorského díla na základě udělené podlicence a 
informace o totožnosti nabyvatele podlicence. 
Nemá-li nabyvatel licence informace podle věty 
první o užití autorského díla na základě udělené 
podlicence, nebo nelze-li takové informace od 
nabyvatele licence získat z jiného důvodu, poskytne 
tyto informace autorovi na jeho žádost nabyvatel 
podlicence.   

32019L0790 čl. 19 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby v případě, že na 
práva uvedená v odstavci 1 byla poskytnuta 
podlicence, autoři a výkonní umělci nebo jejich 
zástupci obdrželi od nabyvatelů podlicence na 
požádání dodatečné informace, pokud první 
smluvní protistrana nemá veškeré informace, 
které by byly nutné pro účely odstavce 1. 
 
Pokud je o tyto dodatečné informace požádáno, 
první smluvní protistrana autorů a výkonných 
umělců poskytne informace o totožnosti těchto 
nabyvatelů podlicence. 
 
Členské státy mohou stanovit, že jakákoli žádost 
vůči nabyvatelům podlicence podle prvního 
pododstavce musí být podána přímo či nepřímo 
prostřednictvím smluvní protistrany autora nebo 
výkonného umělce. 

Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 5 

(5) K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím 
právo autora podle odstavce 1 se nepřihlíží. To platí 
i v případě, že se autor tohoto práva vzdá. 

32019L0790 čl. 23 odst. 1 Společná ustanovení 
 

1. Členské státy zajistí, aby jakékoli smluvní 
ustanovení, které brání splnění článků 19, 20 
a 21, bylo ve vztahu k autorům a výkonným 
umělcům nevymahatelné. 

Čl. III bod 2 – § 
2374a odst. 6 

(6) Práva a povinnosti podle odstavců 1 až 3 mohou 
být upravena kolektivní smlouvou 3), splňuje-li tato 
smlouva podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3; 
ustanovení odstavce 4 tím není dotčeno. 

32019L0790 čl. 19 odst. 5 5. Členské státy mohou stanovit, že se v případě 
smluv podléhajících kolektivním smlouvám nebo 
smluv založených na kolektivních smlouvách 
použijí pravidla transparentnosti vztahující se na 
tyto kolektivní smlouvy, pokud splňují kritéria 
stanovená v odstavcích 1 až 4. 

Čl. III bod 3 – § 
2378 odst. 1 

(1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec 
nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně 
nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může 
autor od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že 

32019L0790 čl. 22 odst. 1 
 

Právo zrušit licenci nebo převod práv 

1. Členské státy zajistí, aby autor nebo výkonný 
umělec v případě, že poskytl licenci nebo převedl 
svá práva k dílu nebo jinému předmětu ochrany 
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nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je 
způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na 
straně autora. 
(1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec, 
může autor od smlouvy odstoupit, nebo licenci 
omezit co do způsobů užití díla nebo rozsahu 
způsobů užití. To neplatí v případě, že nevyužívání 
licence je způsobeno okolnostmi převážně 
spočívajícími na straně autora, a v případě, kdy dílo 
obsahuje příspěvky více autorů. 

na výhradním základě, měl právo tuto licenci 
nebo tento převod práv zcela nebo částečně 
zrušit, pokud dané dílo nebo jiný předmět 
ochrany nejsou dostatečně užívány. 

čl. 22 odst. 2, 
pododstavec 2 

Členské státy mohou z použití mechanismu ke 
zrušení licence nebo převodu práv vyloučit díla 
nebo jiné předměty ochrany, které obvykle 
obsahují příspěvky více autorů nebo výkonných 
umělců. 

čl. 22 odst. 2 
pododstavec 5 

Členské státy mohou stanovit, že autoři nebo 
výkonní umělci si mohou namísto zrušení licence 
nebo převodu práv zvolit ukončení výhradní 
povahy smlouvy. 

čl. 22 odst. 4 4. Odstavec 1 se nepoužije, je-li nedostatečné 
využití práv převážně způsobeno okolnostmi, 
jejichž nápravu lze od autora nebo výkonného 
umělce rozumně očekávat. 

Čl. III bod 3 – § 
2378 odst. 2 

(2) Autor může z důvodů uvedených v odstavci 1 od 
smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele 
vyzve, aby v přiměřené lhůtě od doručení výzvy 
licenci dostatečně využil, a nabyvatel oprávnění 
dostatečně nevyužije ani přes tuto výzvu. Na 
možnost odstoupení jako následek marného uplynutí 
přiměřené lhůty musí autor nabyvatele ve výzvě 
upozornit. Výzvy není třeba, jestliže využití 
oprávnění nabyvatelem není možné anebo jestliže 
nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije. 
(2) Autor může z důvodů uvedených v odstavci 1 od 
smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele 
vyzve, aby v přiměřené lhůtě od doručení výzvy 
licenci využil, a nabyvatel oprávnění nevyužije ani 
přes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako 
následek marného uplynutí přiměřené lhůty musí 
autor nabyvatele ve výzvě upozornit. Výzvy není 

32019L0790 čl. 22 odst. 3 3. Členské státy stanoví, že zrušení podle 
odstavce 1 lze provést pouze po uplynutí 
přiměřené lhůty po uzavření licenční smlouvy 
nebo smlouvy o převodu práv. Autor nebo 
výkonný umělec uvědomí osobu, jíž poskytl 
licenci nebo na niž převedl práva, a stanoví 
přiměřenou lhůtu pro využití práv, jež jsou 
předmětem licence nebo byla převedena. Po 
uplynutí této lhůty si autor nebo výkonný umělec 
může zvolit, že namísto zrušení licence nebo 
převodu práv ukončí výhradní povahu smlouvy. 
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třeba, jestliže využití oprávnění nabyvatelem není 
možné anebo jestliže nabyvatel prohlásí, že licenci 
nevyužije. Po marném uplynutí přiměřené lhůty 
podle věty druhé si autor může zvolit, že namísto 
zrušení licence ukončí výhradní povahu licence. 

Čl. III bod 4 – § 
2379 odst. 1 

(1) Autor nemůže právo na odstoupení od smlouvy 
nebo omezení licence pro nečinnost nabyvatele 
uplatnit před uplynutím dvou let od poskytnutí 
licence, popřípadě od odevzdání autorského díla, 
bylo-li nabyvateli odevzdáno až po poskytnutí 
licence; u příspěvků do periodického tisku s denní 
periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u ostatního 
periodického tisku jeden rok. 

32019L0790 čl. 22 odst. 3 3. Členské státy stanoví, že zrušení podle 
odstavce 1 lze provést pouze po uplynutí 
přiměřené lhůty po uzavření licenční smlouvy 
nebo smlouvy o převodu práv. Autor nebo 
výkonný umělec uvědomí osobu, jíž poskytl 
licenci nebo na niž převedl práva, a stanoví 
přiměřenou lhůtu pro využití práv, jež jsou 
předmětem licence nebo byla převedena. Po 
uplynutí této lhůty si autor nebo výkonný umělec 
může zvolit, že namísto zrušení licence nebo 
převodu práv ukončí výhradní povahu smlouvy. 
 

Čl. III bod 5 – § 
2379 odst. 2 

(2) Vyžaduje-li se výzva nabyvateli, aby v 
přiměřené době licenci dostatečně využil, nelze před 
uplynutím lhůt uvedených v odstavci 1 učinit ani 
takovou výzvu. 

32019L0790 čl. 22 odst. 3 3. Členské státy stanoví, že zrušení podle 
odstavce 1 lze provést pouze po uplynutí 
přiměřené lhůty po uzavření licenční smlouvy 
nebo smlouvy o převodu práv. Autor nebo 
výkonný umělec uvědomí osobu, jíž poskytl 
licenci nebo na niž převedl práva, a stanoví 
přiměřenou lhůtu pro využití práv, jež jsou 
předmětem licence nebo byla převedena. Po 
uplynutí této lhůty si autor nebo výkonný umělec 
může zvolit, že namísto zrušení licence nebo 
převodu práv ukončí výhradní povahu smlouvy. 
 

Čl. III bod 5 – § 
2380 

Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, 
nahradí autor nabyvateli škodu, která mu vznikla 
odstoupením od smlouvy. Přitom se vezmou v 
úvahu zejména důvody, pro něž nabyvatel licenci 
dostatečně nevyužil. 

32019L0790 čl. 22 odst. 1 Právo zrušit licenci nebo převod práv 

1. Členské státy zajistí, aby autor nebo výkonný 
umělec v případě, že poskytl licenci nebo převedl 
svá práva k dílu nebo jinému předmětu ochrany 
na výhradním základě, měl právo tuto licenci 
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nebo tento převod práv zcela nebo částečně 
zrušit, pokud dané dílo nebo jiný předmět 
ochrany nejsou dostatečně užívány.2 

Čl. III bod 5 – § 
2381 odst. 2 

(2) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-
li tuto povinnost, zůstává právo autora na odměnu 
odstoupením od smlouvy pro nečinnost nabyvatele 
nedotčeno. Byla-li odměna ujednána v závislosti na 
výnosech z užití autorského díla, má se za to, že 
autorovi vzniklo právo na odměnu v té výši, v jaké 
by mu vzniklo, kdyby nabyvatel v době před 
odstoupením od smlouvy licenci dostatečně využil. 

32019L0790 čl. 22 odst. 1 Právo zrušit licenci nebo převod práv 
 

1. Členské státy zajistí, aby autor nebo výkonný 
umělec v případě, že poskytl licenci nebo převedl 
svá práva k dílu nebo jinému předmětu ochrany 
na výhradním základě, měl právo tuto licenci 
nebo tento převod práv zcela nebo částečně 
zrušit, pokud dané dílo nebo jiný předmět 
ochrany nejsou dostatečně užívány. 

Čl. III bod 6 – § 
2381 odst. 1 

(1) Nedošlo-li k využití licence vůbec, vrátí autor 
nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě 
smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití 
licence pouze nedostatečně, vrátí autor odměnu 
sníženou o část, která s ohledem na poměr mezi 
uskutečněným a mezi ujednaným nebo zákonem 
stanoveným rozsahem využití licence připadá na 
uskutečněné využití. 

32019L0790 čl. 22 odst. 1 Právo zrušit licenci nebo převod práv 
 

1. Členské státy zajistí, aby autor nebo výkonný 
umělec v případě, že poskytl licenci nebo převedl 
svá práva k dílu nebo jinému předmětu ochrany 
na výhradním základě, měl právo tuto licenci 
nebo tento převod práv zcela nebo částečně 
zrušit, pokud dané dílo nebo jiný předmět 
ochrany nejsou dostatečně užívány. 

Čl. III bod 7 – § 
2388 

Pro zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a 
rozhlasové nebo televizní vysílání se § 2371 až 2376 
a § 2383 použijí obdobně; výrobce zvukového 
záznamu nebo zvukově obrazového záznamu ani 
rozhlasový nebo televizní vysílatel však nemají 
právo stanovené v § 2374 a § 2374a. 

32019L0790 čl. 19 odst. 1 Povinnost transparentnosti 
 

1. Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní 
umělci dostávali pravidelně a nejméně jednou 
ročně, s přihlédnutím ke zvláštnostem 
jednotlivých odvětví, aktuální, relevantní a úplné 
informace o užívání svých děl a výkonů od stran, 
jimž poskytli licenci nebo na něž převedli svá 
práva, nebo od jejich právních nástupců, zejména 
pokud jde o způsoby užití, veškeré vytvářené 
příjmy a odměnu, která jim náleží. 
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Čl. III bod 7 – § 
2389 

Pro databáze, které jsou předmětem zvláštního práva 
pořizovatele databáze, se použijí § 2371 až 2376 a § 
2383 přiměřeně; pořizovatel databáze však nemá 
právo stanovené v § 2374 a § 2374a. 

32019L0790 čl. 19 odst. 1 Povinnost transparentnosti 
 

1. Členské státy zajistí, aby autoři a výkonní 
umělci dostávali pravidelně a nejméně jednou 
ročně, s přihlédnutím ke zvláštnostem 
jednotlivých odvětví, aktuální, relevantní a úplné 
informace o užívání svých děl a výkonů od stran, 
jimž poskytli licenci nebo na něž převedli svá 
práva, nebo od jejich právních nástupců, zejména 
pokud jde o způsoby užití, veškeré vytvářené 
příjmy a odměnu, která jim náleží. 

Čl. III bod 8 – § 
3015, 
poznámka pod 
čarou č. 1 

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný 
řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 
2019 o autorském právu a právech s ním 
souvisejících na jednotném digitálním trhu a o 
změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES. 

32019L0790 čl. 29 odst. 1, 
pododstavec 2 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
státy. 
 

Čl. IV Přechodné ustanovení 
 
Ustanovení § 2374a se poprvé použije po uplynutí 
12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

32019L0790 čl. 27 Přechodné ustanovení 

Na licenční smlouvy a smlouvy o převodu 
práv autorů a výkonných umělců se vztahuje 
povinnost transparentnosti stanovená v 
článku 19 ode dne 7. června 2022. 

Čl. V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. června 2021. 32019L0789 čl. 12 odst. 1, 
pododstavec 1 

Provedení ve vnitrostátním právu 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí do 7. června 2021. Neprodleně 
o nich uvědomí Komisi. 

32019L0790 čl. 29 odst. 1, 
pododstavec 1 

Provedení ve vnitrostátním právu 
 

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu 
s touto směrnicí do 7. června 2021. Neprodleně 
o nich uvědomí Komisi. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32019L0789 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. dubna 
2019, 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 

32019L0790 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 
2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním 
trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES 
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