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EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o zøízení Evropského spoleèenství, zejména na její èlánky 47(2), 55 a 95,
s ohledem na návrh Komise1),
s ohledem na stanovisko Hospodáøského a sociálního výboru2),
v souladu s postupem stanoveným v èlánku 251 Smlouvy3),
vzhledem k tomu, e:
(1) Smlouva ukládá vytvoøení vnitøního trhu a zøízení
systému zajiujícího, aby nebyla naruována soutì na
vnitøním trhu. Harmonizace zákonù Èlenských státù o autorském právu a právech s ním souvisejících pøispívá k dosaení tìchto cílù.
(2) Evropská rada na svém zasedání na Korfu 24. a
25. èervna 1994 zdùraznila potøebu vytvoøit obecný a pruný právní systém na úrovni Spoleèenství za úèelem podpory rozvoje informaèní spoleènosti v Evropì. To vyaduje mj. existenci vnitøního trhu pro nové zboí a sluby.
Dùleitá komunitární legislativa k zajitìní takového regulovaného systému je ji hotova, nebo se její pøijetí
pøipravuje. Autorské právo a práva s ním související
hrají v této souvislosti dùleitou roli, nebo chrání a podnìcují rozvoj a obchod s novým zboím a slubami i vytváøení a vyuívání jejich tvùrèího obsahu.

(5) Technický rozvoj rozmnoil a zpestøil monosti
tvorby, výroby a vyuití. Zatímco nejsou nutné ádné nové
koncepce pro ochranu duevního vlastnictví, platné zákonodárství na úseku autorského práva a práv s ním souvisejících by se mìlo upravit a doplnit, aby odpovídalo dostateènì pøimìøenì hospodáøské realitì, jako jsou nové
zpùsoby vyuívání.
(6) Bez harmonizace na úrovni Spoleèenství by legislativní aktivita na národní úrovni, která ji byla iniciována
v øadì Èlenských státù za tím úèelem, aby odpovídala technologickým výzvám, mohla vyústit do významných rozdílù v ochranì, a tím do omezení volného pohybu slueb a
zboí zahrnujícího duevní vlastnictví nebo na nìm zaloeného, co by vedlo k rozdrobení vnitøního trhu a k neshodnosti v zákonodárství. Vliv takových legislativních
rozdílù a nejistot se stává patrnìjí s dalím vývojem informaèní spoleènosti, která ji znaènì zvýila pøeshranièní vyuívání duevního vlastnictví. Tento vývoj se bude a
mìl by se dále zvyovat. Znaèné právní rozdíly a nejistoty
v ochranì mohou bránit úsporám nákladù plynoucím
z hromadné produkce nových produktù a slueb obsahujících autorské právo a práva s ním související.
(7) Právní rámec Spoleèenství pro ochranu autorského práva a práv s ním souvisejících musí proto také být
upraven a doplnìn, pokud to je nutné, pro hladké fungování vnitøního trhu. Tomuto cíli by mìla být pøizpùsobena
ta vnitrostátní ustanovení autorského práva a práv s ním
souvisejících, která se znaènì lií u jednoho Èlenského
státu od druhého nebo která zapøíèiòují právní nejistoty
bránící hladkému fungování vnitøního trhu a vlastnímu
rozvoji informaèní spoleènosti v Evropì, a mìlo by být
zabránìno nesluèitelným vnitrostátním reakcím na technologický vývoj, zatímco rozdíly, které nepùsobí nepøíznivì na fungování vnitøního trhu, nemusejí být odstranìny, ani se jim nemusí pøedcházet.
(8) Rùzné sociální, spoleèenské a kulturní aspekty informaèní spoleènosti vyadují, aby se braly v úvahu zvlátní rysy obsahu výrobkù a slueb.

(3) Navrená harmonizace pomùe naplnit ètyøi svobody vnitøního trhu a uvádí do souladu základní zásady
práva a zejména vlastnictví, vèetnì vlastnictví duevního,
svobodu projevu a veøejný zájem.

(9) Jakákoliv harmonizace autorského práva a práv
s ním souvisejících musí brát za základ vysokou úroveò
ochrany, nebo taková práva jsou rozhodující pro duevní
tvorbu. Jejich ochrana pomáhá zajistit zachování a rozvoj
tvùrèí èinnosti v zájmu autorù, výkonných umìlcù, výrobcù, spotøebitelù, kultury, prùmyslu a veøejnosti obecnì.
Duevní vlastnictví bylo proto uznáno za nedílnou souèást vlastnictví.

(4) Harmonizovaný právní rámec autorského práva a
práv s ním souvisejících podporuje vzrùstající právní jistotou a stanovením vysoké úrovnì ochrany duevního vlastnictví významné investice do tvùrèí èinnosti a do inovací,
vèetnì sítì infrastruktury, a vede zpìtnì k rùstu a ke zvýení konkurenceschopnosti evropského prùmyslu, jak
v oblasti poskytování obsahu, tak i informaèních technologií, a obecnìji pøekraèuje iroký dosah prùmyslového a
kulturního sektoru. To zajistí zamìstnanost a podnítí vytvoøení nových pracovních míst.

(10) Mají-li autoøi nebo výkonní umìlci pokraèovat
ve své tvùrèí a umìlecké práci, musí dostat pøimìøenou
odmìnu za uití své práce, jako musí výrobci být schopni
øádnì tuto práci financovat. Investice, které vyaduje výroba zboí, jako jsou zvukové záznamy, filmy nebo multimediální výtvory a sluby, jako jsou sluby na poádání
(on-demand), je nutno brát v úvahu. Odpovídající právní
ochrana práv k duevnímu vlastnictví je nezbytná k tomu,
aby byla zaruèena dostupnost takové odmìny a vytvoøeny
pøedpoklady pro uspokojivou návratnost této investice.
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(11) Pøísný, úèinný systém ochrany autorského práva
a práv s ním souvisejících je jedním z hlavních zpùsobù
k zajitìní, aby evropská kulturní tvoøivost a produkce získala nezbytné zdroje, a k zárukám nezávislosti a dùstojnosti umìleckých tvùrcù a výkonných umìlcù.
(12) Náleitá ochrana dìl ve smyslu práva autorského
a pøedmìtù práv s ním souvisejících je také velmi dùleitá
z hlediska kulturního. Èlánek 151 Smlouvy vyaduje, aby
Spoleèenství vzalo pøi své èinnosti v úvahu kulturní hlediska.
(13) Spoleèné hledání technických prostøedkù ochrany dìl a jiných pøedmìtù ochrany a stanovení nezbytných
informací o právech a jejich dùsledné uplatòování na evropské úrovni je podstatné, stejnì jako je hlavním cílem
tìchto prostøedkù uvést v úèinnost zásady a záruky vloené do zákona.
(14) Tato Smìrnice musí usilovat o podporu vzdìlání
a kultury ochranou dìl a jiných pøedmìtù pøi povolení
výjimek a omezení ve veøejném zájmu pro úèely výchovy
a vyuèování.
(15) Diplomatická konference konaná pod zátitou Svìtové organizace duevního vlastnictví (WIPO) v prosinci
1996 vedla k pøijetí dvou nových smluv  Smlouvy WIPO
o autorském právu a Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umìlcù a zvukových záznamech, zabývajících se
ochranou autorù, resp. ochranou výkonných umìlcù a výrobcù zvukových záznamù. Tyto smlouvy významnì aktualizují mezinárodní ochranu autorského práva a práv s ním
souvisejících, v neposlední øadì s ohledem na tzv. digitální agendu a zlepují prostøedky boje proti celosvìtovému
pirátství. Spoleèenství a vìtina Èlenských státù ji smlouvy podepsaly a proces opatøení k ratifikaci smluv Spoleèenstvím a Èlenskými státy je v bìhu. Tato Smìrnice také
slouí k plnìní øady nových mezinárodních závazkù.
(16) Odpovìdnost za èinnosti v prostøedí komunikaèních sítí se týká nejen autorského práva a práv s ním souvisejících, ale i jiných oblastí, jako je pomlouvání, klamavá reklama nebo poruování práv k ochranným známkám,
které jsou pøedmìtem úpravy Smìrnice 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady z 8. èervna 2000 o nìkterých
právních aspektech slueb v informaèní spoleènosti, zejména elektronického obchodování na vnitøním trhu
(Smìrnice o elektronickém obchodování)4), která ujasòuje a harmonizuje rùzné právní otázky týkající se slueb
v informaèní spoleènosti, vèetnì elektronického obchodování. Tato Smìrnice by mìla být naplnìna v èasovém
horizontu podobném tomu, který je stanoven pro Smìrnici o elektronickém obchodování, nebo ta stanoví harmonizovaný rámec zásad a ustanovení navazujících mj. na
dùleité èásti této Smìrnice. Tato Smìrnice se nedotýká
ustanovení o odpovìdnosti v oné Smìrnici.
(17) Je nezbytné, zejména ve svìtle poadavkù vyplývajících z digitálního prostøedí, zajistit, aby organizace pro
kolektivní správu dosáhly vyí úrovnì racionalizace a
transparentnosti (otevøenosti) s ohledem na soulad s pravidly soutìe.
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(18) Tato Smìrnice se nedotýká úpravy v Èlenských
státech týkající se správy práv, jako jsou rozíøené kolektivní licence.
(19) Osobnostní práva nositelù práv by mìla být vykonávána podle zákonodárství Èlenských státù a podle
ustanovení Bernské úmluvy o ochranì literárních a umìleckých dìl, Smlouvy WIPO o autorském právu a Smlouvy WIPO o výkonech výkonných umìlcù a zvukových záznamech. Tato osobnostní (morální) práva zùstávají mimo
rámec této Smìrnice.
(20) Tato Smìrnice je zaloena na zásadách a pravidlech stanovených ji ve smìrnicích v této oblasti platných, zejména ve smìrnicích 91/250/EHS5), 92/100/EHS6),
93/83/EHS7), 93/98/EHS8) a 96/9/ES9), rozvíjí tyto zásady
a pravidla a dává je do souvislosti s informaèní spoleèností. Ustanovení této Smìrnice se nedotýká ustanovení
tìchto smìrnic, pokud není v této Smìrnici stanoveno jinak.
(21) Tato Smìrnice by mìla definovat rozsah jednání
pokrytých právem na rozmnoování s ohledem na rùzné
uivatele. To by se mìlo stát v souladu s acquis communautaire (pozn. red.: právním øádem Evropských spoleèenství právì v oboru autorského práva a práv s autorským právem souvisejících). iroká definice tìchto jednání
je potøebná k zajitìní právní jistoty uvnitø vnitøního trhu.
(22) Cíle vlastní podpory íøení kultury nemusí být
dosaeno obìtováním pøísné ochrany práv nebo tolerováním nelegálních forem roziøování padìlaných nebo pirátských (nedovolenì poøízených) dìl.
(23) Smìrnice by mìla dále harmonizovat autorovo
právo na sdìlování veøejnosti. Toto právo by mìlo být
chápáno v irokém smyslu pokrývajícím vechna sdìlování veøejnosti nepøítomné na místì, kde má sdìlování
pùvod. Toto právo by mìlo pokrývat kadý takový pøenos
nebo opìtovný pøenos díla veøejnosti po drátì nebo bezdrátovými prostøedky vèetnì vysílání. Toto právo by nemìlo pokrývat ádná jiná jednání.
(24) Právo zpøístupnit veøejnosti pøedmìty ochrany
uvedené v èlánku 3(2) by mìlo být chápáno tak, e pokrývá vechna jednání spoèívající ve zpøístupòování takových
pøedmìtù èlenùm veøejnosti, kteøí nejsou pøítomni na místì, kde má akt zpøístupòování svùj pùvod, a nepokrývá
ádné jednání jiné.
(25) Právní nejistota ohlednì povahy a úrovnì ochrany aktù pøenosu autorským právem chránìných dìl a pøedmìtù chránìných právy s ním souvisejícími na poádání
(on-demand) pomocí komunikaèních sítí by mìla být pøekonána stanovením harmonizované ochrany na úrovni
Spoleèenství. Ta by mìla ujasnit, e vichni nositelé práv
uznávaní touto Smìrnicí by mìli mít výluèné právo zpøístupòovat veøejnosti autorská díla nebo jakékoli jiné pøedmìty pomocí interaktivních pøenosù na poádání (on-demand).
Takové interaktivní pøenosy na poádání (on-demand) jsou
charakterizovány skuteèností, e èlenové veøejnosti k nim
mají pøístup z místa a v èase podle své vlastní volby.
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(26) S ohledem na zpøístupòování formou slueb na
poádání (on-demand) vysílateli jejich rozhlasových a televizních programù, obsahujících hudbu z komerèních zvukových záznamù jako jejich nedílné souèásti, je nutno
podpoøit úpravy kolektivními licencemi, aby bylo usnadnìno uplatnìní pøísluných práv.
(27) Pouhé poskytnutí fyzického vybavení k umonìní nebo uskuteènìní sdìlení není samo o sobì sdìlováním
ve smyslu této Smìrnice.
(28) Autorskoprávní ochrana podle této Smìrnice zahrnuje výluèné právo kontrolovat roziøování díla vtìleného do hmotné vìci (zboí). První prodej originálu díla
nebo jeho rozmnoenin ve Spoleèenství nositelem práva
nebo s jeho souhlasem vyèerpává právo kontrolovat opìtný prodej takového pøedmìtu ve Spoleèenství. Toto právo
by nemìlo být vyèerpáno u originálu nebo jeho rozmnoenin prodaných nositelem práva nebo s jeho souhlasem
mimo Spoleèenství. Právo na pronájem a na pùjèování bylo
pro autory zakotveno ve Smìrnici 92/100/EHS. Právo na
roziøování, stanovené v této Smìrnici, se nedotýká ustanovení o právu na pronájem a na pùjèování, obsaených
v kapitole I uvedené Smìrnice.
(29) Otázka vyèerpání nevzniká u slueb, zejména u slueb spøaených (online). To se vztahuje také na hmotnou
rozmnoeninu díla nebo jiného pøedmìtu, poøízenou uivatelem takové sluby se souhlasem nositele práva. Proto se
toté vztahuje na pronájem a na pùjèování originálu a rozmnoenin díla nebo jiného pøedmìtu ochrany, které jsou
slubami svou pøirozenou povahou. Na rozdíl od CD-ROM
nebo CD-I, kde je duevní vlastnictví vtìleno v hmotném
podkladu, toti kusu zboí, kadá spøaená (online) sluba
je ve skuteènosti aktem, který by mìl podléhat svolení, pokud tak autorské právo nebo právo s ním související stanoví.
(30) Práva, na která se vztahuje tato Smìrnice, mohou
být pøevedena, postoupena nebo se stát pøedmìtem poskytnutí smluvních licencí bez újmy pøísluného vnitrostátního zákonodárství o právu autorském a právech s ním
souvisejících.
(31) Spravedlivá rovnováha práv a zájmù musí být
zachována mezi rùznými kategoriemi nositelù práv a uivatelù pøedmìtù ochrany. Existující výjimky a omezení
tìchto práv, jak jsou upraveny Èlenskými státy, musí být
znovu pøehodnoceny ve svìtle nového elektronického prostøedí. Existující rozdíly ve výjimkách a omezeních nìkterých zakázaných jednání mají pøímé negativní úèinky
na fungování vnitøního trhu s autorským právem a právy
s ním souvisejícími. Takové rozdíly by se mohly dobøe
stát patrnìjími z hlediska dalího vývoje pøeshranièního
vyuívání dìl a èinností pøekraèujících hranice. Za úèelem zajitìní øádného fungování vnitøního trhu by mìly
být takové výjimky a omezení definovány harmonizovanìji. Stupeò jejich harmonizace by mìl být zaloen na jejich vlivu na hladké fungování vnitøního trhu.
(32) Tato Smìrnice stanoví taxativní výèet výjimek a
omezení z práva na rozmnoování a z práva na sdìlování
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veøejnosti. Nìkteré výjimky nebo omezení, kde to je podle jejich povahy vhodné, se vztahují jen na právo na rozmnoování. Tento seznam bere náleitì na zøetel rùzné
právní tradice v Èlenských státech, zatímco souèasnì usiluje o zajitìní fungování vnitøního trhu. Èlenské státy by
mìly dospìt k souvislé aplikaci tìchto výjimek a omezení,
které budou stanoveny pøi revizi implementujícího zákonodárství v budoucnosti.
(33) Výluèné právo na rozmnoování by mìlo být
podrobeno výjimce umoòující nìkteré akty doèasného
rozmnoování, které jsou pomíjivými nebo podrunými
rozmnoeninami, tvoøícími nedílnou a nezbytnou souèást
technologického procesu a jsou poøizovány pro pouhý úèel
umonìní buï fungujícího pøenosu komunikaèní sítí mezi
tøemi stranami prostøedníkem, nebo oprávnìného uití díla
èi jiného pøedmìtu, které má být uskuteènìno. Takový akt
rozmnoování by nemìl mít sám o sobì ádnou samostatnou ekonomickou hodnotu. V rozsahu, v nìm vyhovují
tìmto podmínkám, by výjimka mìla zahrnovat jednání,
která umoòují tzv. browsing neboli prohlíení internetových stránek, stejnì tak jako tzv. caching neboli poøizování rozmnoenin v pøenosových systémech, vèetnì
tìch, které umoòují, aby pøenosové systémy fungovaly
úèinnì, za podmínky, e prostøedník nemìní informaci a
nebrání dovolenému uití technologie, iroce uznávané a
pouívané prùmyslem, k získání údajù o uití informace.
Uití by mìlo být pokládáno za oprávnìné tam, kde je
povoleno nositelem práva nebo neomezeno zákonem.
(34) Èlenským státùm by mìla být dána monost stanovit urèité výjimky nebo omezení pro pøípady, jako jsou
úèely vzdìlávací a vìdecké, ve prospìch veøejných institucí, jako jsou knihovny a archivy, pro úèely zpravodajství, pro citace, pro uití invalidními lidmi, pro uití veøejné bezpeènosti a ve správním a soudním øízení.
(35) V nìkterých pøípadech výjimek nebo omezení by
mìli nositelé práv dostat pøimìøenou náhradu, aby jim
nahradila odpovídajícím zpùsobem uití jejich chránìných
dìl nebo jiných pøedmìtù ochrany. Pøi urèení formy, podrobné úpravy a moné úrovnì takové pøimìøené náhrady
by se mìly brát v úvahu jednotlivé okolnosti kadého pøípadu. Pøi vyhodnocení tìchto okolností by byla hodnotným kritériem moná koda nositeli práv, vyplývající
z pøísluného jednání. V pøípadech, kdy nositelé práv ji
obdreli platbu v nìjaké jiné formì, napø. jako souèást
honoráøe za licenci, ádná zvlátní nebo samostatná platba nemùe pøicházet v úvahu. Výe pøimìøené náhrady by
mìla plnì pøihlíet ke stupni uití prostøedkù technické
ochrany uvedenému v této Smìrnici. V urèitých situacích,
kde by byla újma zpùsobená nositeli práva minimální,
nemùe závazek k platbì vzniknout.
(36) Èlenské státy mohou stanovit pøimìøenou náhradu nositelùm práv také pøi aplikaci nepovinných ustanovení o výjimkách nebo omezeních, které takovou náhradu
nevyadují.
(37) Existující vnitrostátní systémy na úseku reprografie, kde existují, nevytváøejí vìtí pøekáky vnitønímu
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trhu. Èlenským státùm by mìlo být dovoleno stanovit výjimku nebo omezení pro reprografii.
(38) Èlenským státùm by mìlo být dovoleno stanovit
výjimky nebo omezení z práva na rozmnoování pro urèité druhy rozmnoování zvukového, obrazového a zvukovì obrazového materiálu k soukromému uití ve spojení
s pøimìøenou náhradou. To mùe zahrnovat zavedení nebo
zachování systémù odmìòování k vyrovnání újmy nositelùm práv. Aèkoli se rozdíly, existující v takových systémech odmìòování, dotýkají fungování vnitøního trhu, tyto
rozdíly by s ohledem na analogové soukromé rozmnoování nicménì nemìly mít významný vliv na rozvoj informaèní spoleènosti. Digitální soukromé rozmnoování se
bude pravdìpodobnì stále roziøovat a mít vìtí ekonomický vliv. Náleitý zøetel by se mìl proto brát k rozdílùm
mezi digitálním a analogovým soukromým rozmnoováním a èinit rozdíl v urèitých ohledech mezi nimi.
(39) Pøi aplikaci výjimky nebo omezení na soukromé
rozmnoování by mìly Èlenské státy brát náleitý zøetel
na technický a ekonomický vývoj, zejména s ohledem na
digitální soukromé rozmnoování a honoráøová schémata, jestlie jsou dostupné úèinné technické prostøedky
ochrany. Takové výjimky nebo omezení by nemìly bránit
pouití technických prostøedkù nebo jejich uplatnìní proti obcházení.
(40) Èlenské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení ve prospìch nìkterých nevýdìleèných zaøízení, jako
jsou veøejnosti pøístupné knihovny a jim na roveò postavené instituce, jako i archivy. Toto by vak mìlo být
omezeno na urèité zvlátní pøípady pokryté právem na
rozmnoování. Taková výjimka nebo omezení by se nemìla vztahovat na uití uèinìná v souvislosti s dodáním
(zasláním) chránìných dìl nebo jiných pøedmìtù spøaenì (online). Tato Smìrnice by se nemìla dotýkat volnosti
Èlenských státù omezit výluèné právo na veøejné pùjèování podle èlánku 5 Smìrnice Rady 92/100/EHS. Proto
by se mìly podporovat zvlátní smlouvy nebo licence, které
by bez vytváøení nerovnováhy, podporovaly taková zaøízení a úèely roziøování, jim slouí.
(41) Pøi aplikaci výjimky nebo omezení na efemérní
(pomíjivé) záznamy poøizované vysílajícími organizacemi se rozumí, e vlastní prostøedky vysílatele zahrnují ty,
kde osoba jedná jménem vysílající organizace a na její
odpovìdnost.
(42) Pøi aplikaci výjimky nebo omezení pro úèely nekomerèního vzdìlávání a vìdeckého výzkumu, vèetnì výuky na dálku, musí být nekomerèní povaha pøísluné èinnosti vymezena èinností jako takovou. Organizaèní struktura a
zpùsoby financování (materiálního zajitìní) pøísluného
zaøízení nejsou v tomto ohledu rozhodujícími faktory.
(43) V kadém pøípadì je pro Èlenské státy dùleité,
aby pøijaly vechna opatøení k usnadnìní pøístupu k dílùm
osobám postieným invaliditou, která pro nì pøedstavuje
pøekáku uití dìl, a aby vìnovaly pozornost pøístupným
formátùm.
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(44) Pøi uplatòování výjimek a omezení stanovených
touto Smìrnicí by tyto mìly být vyuívány v souladu
s mezinárodními závazky. Takové výjimky a omezení nesmìjí být aplikovány zpùsobem, který je na újmu oprávnìným zájmùm nositele práva nebo který je v rozporu
s bìným vyuíváním jeho díla nebo jiného pøedmìtu ochrany. Stanovení takových výjimek a omezení Èlenskými státy
by mìlo brát náleitý zøetel zejména na vzrùstající ekonomický vliv, který takové výjimky nebo omezení mohou mít
v souvislosti s novým elektronickým prostøedím. Proto by
mìl být rozsah konkrétních výjimek nebo omezení stále uí,
týká-li se urèitých nových zpùsobù uití autorskoprávních
dìl a jiných pøedmìtù ochrany.
(45) Výjimky a omezení uvedené v èlánku 5(2), (3) a
(4) by vak nemìly bránit definování smluvních vztahù
urèených k zajitìní pøimìøené náhrady pro nositele práv,
pokud to vnitrostátní zákon pøipoutí.
(46) Odkaz na zprostøedkování by mohl být nápomocen uivatelùm a nositelùm práv pøi øeení sporù. Komise
ve spolupráci s Èlenskými státy by mìla podniknout v rámci Kontaktního výboru studii ke zváení nových právních
zpùsobù øeení sporù v oblasti práva autorského a práv
s ním souvisejících.
(47) Technický vývoj umoní nositelùm práv pouít
technické prostøedky urèené k zabránìní nebo omezení
jednání nedovoleným nositelem jakéhokoli práva autorského, práva souvisejícího s právem autorským nebo
zvlátního práva sui generis k databázím. Nebezpeèí vak
spoèívá v tom, e by se mohly prosadit ilegální èinnosti za
úèelem umonìní nebo usnadnìní obcházení technické
ochrany provedené tìmito prostøedky. Za úèelem vylouèení ojedinìlých právních snah, které by potenciálnì mohly
bránit fungování vnitøního trhu, je tøeba stanovit harmonizovanou právní ochranu proti obcházení úèinných technických prostøedkù a proti pouití zaøízení a výrobkù nebo
slueb k tomuto cíli.
(48) Taková právní ochrana by mìla být stanovena
pro technické prostøedky, které úèinnì omezují jednání nedovolená nositeli jakéhokoli autorského práva, práva souvisejícího s právem autorským nebo zvlátního práva sui
generis k databázím, ani by vak bránila normálnímu
pùsobení elektronického zaøízení a jeho technickému vývoji. Taková právní ochrana neznamená ádný závazek
urèit, aby zaøízení, výrobky, souèástky nebo sluby odpovídaly technickým prostøedkùm, dokud takové zaøízení,
výrobek, souèástka nebo sluba nespadá jinak pod zákaz
èlánku 6. Taková právní ochrana by mìla respektovat
úmìrnost (proporcionalitu) a nemìla by zakazovat ta zaøízení nebo èinnosti, je mají jiný obchodnì významný úèel
nebo jiné pouití, ne obejít technickou ochranu. Zejména by tato ochrana nemìla bránit výzkumu v oboru kryptografie (ifrování).
(49) Právní ochrana technologických prostøedkù není
na újmu pouití jakýchkoli vnitrostátních ustanovení, která mohou zakazovat soukromou drbu zaøízení, výrobkù
nebo souèástek k obcházení technických prostøedkù.
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(50) Taková harmonizovaná právní ochrana se nedotýká zvlátních ustanovení o ochranì stanovené ve Smìrnici Rady 91/250/EHS. Nesmí se zejména vztahovat na
ochranu technických prostøedkù pouitých ve spojení
s poèítaèovými programy, která je výluènì pøedmìtem uvedené Smìrnice. Nesmí zakázat ani bránit vývoji nebo uití jakýchkoli prostøedkù k obcházení technického zaøízení, které je potøebné k umonìní jednání uskuteènìných
podle podmínek èlánku 5(3) nebo èlánku 6 Smìrnice 91/
250/EHS. Èlánky 5 a 6 uvedené Smìrnice výluènì vymezují výjimky z výluèných práv týkajících se poèítaèových
programù.
(51) Právní ochrana technických prostøedkù se uplatní bez újmy veøejného poøádku, jak je uvedeno v èlánku
5, nebo veøejné bezpeènosti. Èlenské státy by mìly podporovat dobrovolné kroky nositelù práv, zahrnující uzavøení a provádìní dohod mezi nositeli práv a ostatními
pøíslunými stranami, aby vyly vstøíc dosaení cílù urèitých výjimek nebo omezení stanovených ve vnitrostátním
zákonodárství v souladu s touto Smìrnicí. Pøi neexistenci
takových dobrovolných krokù nebo dohod v rozumném
èasovém období (lhùtì) by mìly Èlenské státy pøijmout
vhodná opatøení k zajitìní toho, aby nositelé práv poskytli
poivatelùm výjimek nebo omezení vhodným zpùsobem
pøíleitost profitovat z tìchto výjimek nebo omezení úpravou zavedených technických prostøedkù nebo jinými zpùsoby. Avak, aby bylo zabránìno zneuití takových krokù
uèinìných nositeli práv, zahrnujících ty, které byly uèinìny v rámci dohod nebo stanoveny (pouity) Èlenským státem, vechny technické prostøedky pouité ke splnìní takových krokù by mìly poívat právní ochrany.
(52) Pøi implementaci výjimky nebo omezení pro soukromé rozmnoování podle èlánku 5(2)(b) by Èlenské státy
mìly rovnì podpoøit uití dobrovolných prostøedkù k realizaci dosaení cílù takové výjimky nebo omezení. Nebude-li moné v rozumném èasovém období ádné takové dobrovolné prostøedky k poøizování rozmnoenin pro
soukromé uití uskuteènit, mohou Èlenské státy pøijmout
opatøení k usnadnìní pøísluným poivatelùm výjimek nebo
omezení, aby z nich mohli mít prospìch. Dobrovolné prostøedky pøijaté nositeli práv, vèetnì dohod mezi nositeli
práv a jinými dotèenými stranami, jako i opatøení pøijatá
Èlenskými státy, nebrání nositelùm práv vyuívat technické prostøedky odpovídající výjimkám nebo omezením
soukromého rozmnoování ve vnitrostátním zákonì podle èlánku 5(2)(b), berouce v úvahu podmínku pøimìøené
náhrady podle uvedeného ustanovení a moné diferencování mezi rùznými podmínkami uití podle èlánku 5(5),
jako je kontrola poètu rozmnoenin. K zabránìní zneuití
takových prostøedkù by mìly vechny technické prostøedky pouité pøi jejich plnìní poívat právní ochrany.
(53) Ochrana technických prostøedkù by mìla zajistit
bezpeèné prostøedí pro poskytování interaktivních slueb
na poádání (on-demand) takovým zpùsobem, aby Èlenové veøejnosti mìli pøístup k dílùm nebo jiným pøedmìtùm
ochrany z místa a v èase jimi individuálnì zvoleném. Kde
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se takové sluby øídí podle smluvních ujednání, první a
druhý pododstavec èlánku 6(4) se nepouije. Neinteraktivní formy uití online by se mìly øídit podle uvedených
ustanovení.
(54) Významný pokrok byl uèinìn v mezinárodní standardizaci technických systémù identifikace dìl a pøedmìtù ochrany v digitální formì. Ve vyvíjejícím se prostøedí
komunikaèních sítí by mohly vést rozdíly mezi technickými prostøedky k nesluèitelnosti systémù v rámci Spoleèenství. Sluèitelnost a interoperabilita (propojitelnost) rozmanitých systémù by mìla být zajitìna. Nanejvý ádoucí
by bylo zajistit rozvoj globálních systémù.
(55) Technický rozvoj usnadní roziøování dìl, pøedevím v komunikaèních sítích, a to bude nutnì vyadovat
v zájmu nositelù práv lépe identifikovat dílo nebo jiný pøedmìt ochrany, autora nebo jiného nositele práva, a poskytovat informaci o podmínkách uití díla nebo jiného pøedmìtu ochrany za úèelem usnadnìní informace o správì práv
s dílem spojených. Nositelé práv by se mìli podpoøit
v uívání poznámek, udávajících dodatkem k informaci
uvedené výe mj. jejich svolení k vyuívání dìl nebo jiných pøedmìtù ochrany v komunikaèních sítích.
(56) Existuje vak nebezpeèí, e by se mohly provádìt nelegální aktivity za úèelem odstranìní nebo zmìny
elektronických informací o identifikaci autorského práva
k nìmu pøipojených nebo jinak roziøovat, dováet k roziøování, vysílat, sdìlovat veøejnosti nebo zpøístupòovat
veøejnosti díla nebo jiné chránìné pøedmìty, z nich byly
takové informace bez svolení odstranìny. Za úèelem vylouèení ojedinìlých právních snah, které by mohly potenciálnì bránit fungování vnitøního trhu, je tøeba stanovit
harmonizovanou právní ochranu proti jakýmkoli tìmto
èinnostem.
(57) Vechny takové systémy informací o identifikaci
práv výe uvedené mohou, v závislosti na jejich vzoru,
souèasnì provázet osobní údaje o vzorech pro odbyt (spotøebu) chránìných pøedmìtù jednotlivci a umonit sledování spøaeného (online) chování. Tyto technické prostøedky by mìly obsahovat pøi své technické funkci záruky
soukromí v souladu se Smìrnicí 95/46/ES Evropského
parlamentu a Rady ze dne 24. øíjna 1995 o ochranì jednotlivcù s ohledem na zacházení s osobními údaji a volný
pohyb tìchto dat 10).
(58) Èlenské státy by mìly stanovit úèinné sankce a
nápravná opatøení za poruení práv a závazkù obsaených
v této Smìrnici. Mìly by uèinit vechna opatøení k zajitìní toho, aby takové sankce a nápravná opatøení byly uplatòovány. Sankce takto stanovené by mìly být úèinné, pøimìøené a odrazující a mìly by zahrnovat monost
vyetøování kod a/nebo soudní aloby na odkodnìní, a
kde to je vhodné, uplatnit zabavení zákon poruujícího
materiálu.
(59) V digitálním prostøedí mohou být zejména sluby
prostøedníkù stále více pouívány tøetími osobami pro nedovolené èinnosti. V mnoha pøípadech jsou takoví zpro-
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støedkovatelé nejlépe pouiti k tomu, aby s takovými aktivitami, které poruují zákon, bylo skoncováno. Proto, bez
újmy jakýchkoli jiných sankcí a dostupných nápravných
opatøení, by mìli mít nositelé práv monost uplatnìní zákazu proti prostøedníkovi, který pøenáí poruení chránìného
díla nebo jiného pøedmìtu ochrany tøetí stranou komunikaèní sítí. Tato monost by mìla být k dispozici, i kdy jednání vedená prostøedníkem jsou vyòata podle èlánku 5.
Podmínky a zpùsoby týkající se takových zákazù by mìly
být ponechány vnitrostátnímu zákonu Èlenských státù.
(60) Ochrana stanovená podle této Smìrnice by nemìla být na újmu vnitrostátních nebo komunitárních právních ustanovení v jiných oblastech, jako je prùmyslové
vlastnictví, ochrana údajù, podmínìný pøístup, pøístup
k veøejným dokumentùm a pravidlo chronologie vyuívání médií, které se mohou dotknout ochrany práva autorského a práv s ním souvisejících.
(61 ) Za úèelem souladu se Smlouvou WIPO o umìleckých výkonech a o zvukových záznamech by mìly být
Smìrnice 92/100/EHS a 93/98/ EHS novelizovány,
PØIJALY TUTO SMÌRNICI:

KAPITOLA I
PØEDMÌT A ROZSAH
Èlánek 1
Rozsah
1. Pøedmìtem úpravy této Smìrnice je právní ochrana
autorského práva a práv s ním souvisejících v rámci
vnitøního trhu se zvlátním dùrazem na informaèní spoleènost.
2. S výjimkou pøípadù uvedených v èlánku 11 ponechává tato Smìrnice nedotèeny a ádným zpùsobem nemìní zvlátní existující normy Spoleèenství, které se
vztahují k:
(a) právní ochranì poèítaèových programù;
(b) právu na pronájem, pùjèování a k nìkterým právùm souvisejícím s právem autorským v oblasti duevního vlastnictví;
(c) autorskému právu a právùm s ním souvisejícím, vztahujících se na satelitní vysílání a kabelový pøenos;
(d) ochranné dobì autorského práva a nìkterých
práv s ním souvisejících;
(e) právní ochranì databází.
KAPITOLA II
PRÁVA A VÝJIMKY Z NICH
Èlánek 2
Právo na rozmnoování
Èlenské státy poskytnou výluèné právo povolit nebo
zakázat pøímé nebo nepøímé, doèasné nebo trvalé rozmnoování jakýmikoli prostøedky a v jakékoli formì, vcelku
nebo zèásti:
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(a) autorùm, ve vztahu k jejich dílùm;
(b) výkonným umìlcùm, ve vztahu k záznamùm jejich
výkonù;
(c) výrobcùm zvukových záznamù, ve vztahu k jejich zvukovým záznamùm;
(d) výrobcùm prvotních záznamù filmù, ve vztahu k originálu a rozmnoeninám jejich filmù;
(e) vysílacím organizacím, ve vztahu k záznamùm jejich
vysílání, a jsou tato vysílání uskuteèòována po drátì
nebo bezdrátovì, vèetnì pomocí kabelu nebo satelitu.
Èlánek 3
Právo na sdìlování dìl veøejnosti a právo
na zpøístupòování veøejnosti jiných pøedmìtù ochrany
1. Èlenské státy poskytnou autorùm výluèné právo povolit nebo zakázat jakékoli sdìlování jejich dìl veøejnosti, po drátì èi bezdrátovými prostøedky, vèetnì zpøístupòování jejich dìl veøejnosti takovým zpùsobem,
e èlenové veøejnosti mohou mít k nim pøístup z místa
a v èase podle své individuální volby.
2. Èlenské státy poskytnou výluèné právo povolit nebo
zakázat zpøístupòování dìl veøejnosti, po drátì nebo
bezdrátovými prostøedky, zpùsobem, e èlenové veøejnosti mohou mít k nim pøístup z místa a v èase podle své individuální volby:
(a) výkonným umìlcùm, ve vztahu k záznamùm jejich
výkonù;
(b) výrobcùm zvukových záznamù, ve vztahu k jejich
zvukovým záznamùm;
(c) výrobcùm prvotních záznamù filmù, ve vztahu
k originálu a rozmnoeninám jejich filmù;
(d) vysílacím organizacím, ve vztahu k záznamùm jejich vysílání, a jsou tato vysílání uskuteèòována
po drátì nebo bezdrátovì, vèetnì pomocí kabelu
nebo satelitu.
3. Práva uvedená v odstavcích 1 a 2 se nevyèerpávají ádným aktem sdìlování veøejnosti nebo zpøístupòování
veøejnosti podle tohoto èlánku.
Èlánek 4
Právo na roziøování
1. Èlenské státy poskytnou autorùm k originálu jejich dìl
nebo k jejich rozmnoeninám výluèné právo povolit
nebo zakázat jakýkoli zpùsob veøejného roziøování
prodejem nebo jiným zpùsobem.
2. Právo na roziøování se ve vztahu k originálu nebo rozmnoeninám díla ve Spoleèenství nevyèerpává, s výjimkou pøípadu, kdy první prodej nebo jiný pøevod
vlastnictví takové vìci ve Spoleèenství je uskuteènìn
nositelem práva nebo s jeho souhlasem.
Èlánek 5
Výjimky a omezení
1. Doèasné akty rozmnoování podle èlánku 2, které jsou
pomíjivé nebo podruné a tvoøí nedílnou a nezbytnou
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souèást technologického procesu a jejich jediným
úèelem je umonit:
(a) pøenos komunikaèní sítí mezi tøetími stranami prostøedníkem, nebo
(b) oprávnìné uití díla nebo jiného pøedmìtu ochrany, které se má uskuteènit a které nemá ádný samostatný (nezávislý) hospodáøský význam, jsou vyòaty z práva na rozmnoování podle èlánku 2.
2. Èlenské státy mohou stanovit výjimky a omezení práva na rozmnoování podle èlánku 2 v tìchto pøípadech:
(a) pro rozmnoeniny na papír nebo na podobný podklad, zhotovené s pouitím jakéhokoli druhu fotografické techniky nebo jakýmkoli jiným procesem,
který má podobné úèinky, s výjimkou psaných i titìných hudebnin, za pøedpokladu, e nositelé práv
obdrí pøimìøenou náhradu;
(b) pro rozmnoeniny na jakémkoli podkladu, zhotovené fyzickou osobou pro soukromé uití a k cílùm, které nejsou pøímo ani nepøímo obchodní,
s podmínkou, e nositelé práv obdrí pøimìøenou
náhradu, která bere v úvahu pouití nebo nepouití
technických prostøedkù uvedených v èlánku 6 na
pøísluném díle nebo pøedmìtu ochrany;
(c) pro zvlátní akty rozmnoování uskuteènìné veøejnì
pøístupnými knihovnami, vzdìlávacími zaøízeními
nebo muzei, anebo archivy, které nesledují pøímý ani
nepøímý hospodáøský nebo obchodní prospìch;
(d) pro efemérní (pomíjivé) záznamy dìl poøízené vysílacími organizacemi jejich vlastními prostøedky
a pro jejich vlastní vysílání; uchování tìchto záznamù v úøedních archivech pro jejich výjimeènou
dokumentární povahu mùe být povoleno;
(e) pro rozmnoeniny vysílání poøízené sociálními institucemi sledujícími nekomerèní cíle, jako jsou nemocnice nebo vìznice, s podmínkou, e nositelé
práv obdrí pøimìøenou náhradu.
3. Èlenské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení
práv stanovených v èláncích 2 a 3 v tìchto pøípadech:
(a) uití pro pouhý ilustraèní úèel pro vyuèování nebo
pro vìdecký výzkum, pokud je uveden pramen,
vèetnì autorova jména, a pokud se toto neprojeví
nemoným, a v rozsahu ospravedlnìném nekomerèním cílem, jeho má být dosaeno;
(b) uití ve prospìch invalidù, které má pøímou souvislost s jejich invaliditou a je nekomerèní povahy,
v rozsahu odùvodnìném dotèenou invaliditou;
(c) rozmnoování tiskem, sdìlování veøejnosti nebo
zpøístupòování vydaných èlánkù o aktuálních hospodáøských, politických èi náboenských otázkách
nebo vysílaných dìl èi jiných pøedmìtù ochrany tée
povahy, není-li takové uití výslovnì vyhrazeno, a
pokud je uveden pramen vèetnì autorova jména,
anebo uití dìl èi jiných pøedmìtù ochrany v souvislosti se zpravodajstvím o aktuálních událostech
v rozsahu ospravedlnìném informaèním úèelem a
pokud je uveden pramen vèetnì autorova jména,
pokud se to neprojeví nemoným;
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(d) citace k úèelùm, jakými je kritika nebo recenze,
s podmínkou, e se vztahují k dílu nebo jinému
pøedmìtu ochrany, který ji byl oprávnìnì zpøístupnìn veøejnosti, e je uveden, pokud se to neprojeví
nemoným, pramen vèetnì autorova jména, a e
jejich uití je v souladu s poctivými zvyklostmi a
v rozsahu poadovaném zvlátním úèelem;
(e) uití pro úèely veøejné bezpeènosti nebo k zajitìní vlastního konání administrativního, parlamentního nebo soudního øízení, anebo zpravodajství
o nìm;
(f) uití politických projevù, jako i výòatkù z veøejných pøednáek nebo podobných dìl nebo pøedmìtù ochrany v rozsahu odùvodnìném informaèním úèelem a s podmínkou, e je uveden pramen
vèetnì autorova jména, vyjma pøípady, kdy se to
projeví nemoným,
(g) uití prùbìhu bohoslueb nebo oficiálních akcí poøádaných orgánem veøejné správy;
(h) uití dìl, jako jsou díla architektonická nebo sochaøská, vytvoøených k trvalému umístìní na veøejných místech;
(i) náhodné zahrnutí díla nebo jiného pøedmìtu ochrany do jiného materiálu;
(j) uití k úèelu propagace veøejné výstavy nebo prodeje umìleckých dìl v rozsahu potøebném pro podporu akce, s vylouèením jakéhokoliv jiného obchodního vyuití;
(k) uití k úèelu karikatury, parodie nebo parafráze (koláe);
(l) uití v souvislosti s pøedvedením nebo opravou zaøízení;
(m) uití umìleckého díla formou stavby nebo nákresu èi plánu stavby k úèelùm opravy stavby;
(n) uití sdìlováním nebo zpøístupòováním za úèelem
výzkumu nebo soukromého studia jednotlivým èlenùm veøejnosti vyhrazenými terminály v objektech
zaøízení uvedených v odstavci 2(c) dìl a jiných
pøedmìtù ochrany, které nejsou pøedmìtem prodejních nebo licenèních podmínek a které jsou obsaeny v jejich sbírkách;
(o) uití v urèitých jiných pøípadech mení dùleitosti,
kde výjimky nebo omezení ji existují podle vnitrostátního práva, s podmínkou, e se týkají jen analogových uití a nenaruují volný obìh zboí a slueb ve Spoleèenství, bez dopadu na jiné výjimky a
omezení obsaené v tomto èlánku.
4. Kde mohou Èlenské státy stanovit výjimky nebo omezení práva na rozmnoování podle odstavcù 2 a 3,
mohou obdobnì stanovit výjimku nebo omezení práva
na roziøování uvedeného v èlánku 4 v rozsahu odùvodnìném úèelem oprávnìného aktu rozmnoování.
5. Výjimky a omezení stanovená v odstavcích 1, 2, 3 a 4
se mohou pouít jen v urèitých zvlátních pøípadech,
které nejsou v rozporu s bìným vyuíváním díla nebo
jiného pøedmìtu ochrany a nejsou nepøimìøenì na újmu
oprávnìným zájmùm nositele práva.
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KAPITOLA III
OCHRANA TECHNICKÝCH PROSTØEDKÙ
A INFORMACE O IDENTIFIKACI PRÁV
Èlánek 6
Závazky ohlednì technických prostøedkù
1. Èlenské státy poskytnou pøimìøenou právní ochranu
proti obcházení jakýchkoli úèinných technických prostøedkù, které provádí pøísluná osoba vìdomì nebo
se u ní dá rozumnì pøedpokládat, e ví, co èiní.
2. Èlenské státy stanoví pøimìøenou právní ochranu proti
výrobì, dovozu, roziøování, prodeji, pronájmu, reklamì prodeje nebo pronájmu, anebo drbì k obchodním
úèelùm, zaøízení, výrobkù nebo souèástek anebo vybavování servisních slueb, které
(a) jsou nabízeny, propagovány nebo dávány na trh pro
úèely obcházení, nebo
(b) mají pouze omezený obchodnì významný úèel nebo
jiné pouití ne je obcházení, nebo
(c) jsou pøednostnì urèeny, vyrábìny, upravovány nebo
pøedvádìny k úèelu umonìní nebo usnadnìní obcházení jakýchkoli úèinných technických prostøedkù.
3. Pro úèely této Smìrnice výraz technické prostøedky
znamená jakoukoli technologii, zaøízení nebo souèástku, která pøi své bìné provozní funkci je urèena
k zabránìní nebo omezení jednání ohlednì dìl a jiných pøedmìtù ochrany, která nejsou dovolena nositelem jakéhokoli autorského práva nebo práva souvisejícího s právem autorským stanoveného zákonem, nebo
zvlátního práva sui generis stanoveného v kapitole III
Smìrnice 96/9/ES. Technické prostøedky se povaují
za úèinné tam, kde uití chránìného díla nebo jiného pøedmìtu ochrany je kontrolováno nositelem práva s pouitím ovládání pøístupu nebo ochranného procesu, jako je zaifrování, zakódování nebo jiná
transformace díla èi jiného pøedmìtu ochrany anebo
mechanismu kontrolní rozmnoeniny, které splòují cíl
ochrany.
4. Bez ohledu na právní ochranu stanovenou v odstavci
1, pøi nedostatku dobrovolných prostøedkù pouitých
nositelem práva, vèetnì dohod mezi nositeli práva a
jinými dotèenými stranami, pøijmou Èlenské státy pøísluná opatøení k zajitìní toho, aby nositelé práva
zpøístupnili uivateli, v jeho prospìch jsou stanoveny výjimky a omezení ve vnitrostátním zákonì podle
èlánku 5(2)(a), (2)(c), (2)(d), (2)(e), (3)(a), (3)(b) nebo
(3)(e), prostøedky k vyuití takové výjimky nebo omezení a urèili, kde takový uivatel má k pøíslunému
chránìnému dílu nebo pøedmìtu ochrany legální pøístup.
Èlenský stát mùe také pøijmout taková opatøení ve
prospìch uivatele výjimky nebo omezení podle èlánku 5(2)(b), ledae rozmnoování pro soukromé uití
ji bylo ze strany nositelù umonìno v rozsahu potøeb-
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ném k vyuití pøísluné výjimky nebo omezení a v souladu s ustanoveními èlánku 5(2)(b) a (5), ani by bránil nositelùm práv pøijmout pøimìøená opatøení ohlednì poètu rozmnoenin podle tìchto ustanovení.
Technické prostøedky dobrovolnì pouité nositeli práv,
a to vèetnì tìch, které jsou pouity pøi plnìní dobrovolných dohod, a technické prostøedky pouité k plnìní opatøení pøijatých Èlenskými státy poívají právní
ochrany podle odstavce 1.
Ustanovení prvního a druhého pododstavce se nevztahují na díla nebo jiné pøedmìty ochrany zpøístupnìné
veøejnosti za dohodnutých smluvních podmínek takovým zpùsobem, e èlenové veøejnosti k nim mohou mít
pøístup z místa a v èase podle své individuální volby.
Je-li tento èlánek pouit v souvislosti se smìrnicemi
92/100/EHS a 96/9/ES, pouije se tento odstavec obdobnì.
Èlánek 7
Závazky týkající se informace o identifikaci práv
1. Èlenské státy poskytnou pøimìøenou právní ochranu
proti kadé osobì, která vìdomì provádí nedovolenì
kterékoli z tìchto jednání:
(a) odstranìní nebo zmìnu jakékoli elektronické informace o identifikaci práv;
(b) roziøování, dovoz za úèelem roziøování, vysílání, sdìlování nebo zpøístupòování veøejnosti dìl
nebo jiných pøedmìtù chránìných podle této
Smìrnice nebo podle kapitoly III Smìrnice 96/9/
ES, z nich byla informace o identifikaci práv nedovolenì odstranìna nebo zmìnìna, jestlie taková osoba ví nebo má rozumné dùvody, aby vìdìla,
e takovým poèínáním zpùsobuje, umoòuje,
usnadòuje nebo zatajuje poruení jakéhokoli autorského práva nebo jakýchkoli práv souvisejících
s právem autorským stanovených zákonem, anebo
zvlátní práva sui generis podle kapitoly III Smìrnice 96/9/ES.
2. Pro úèely této Smìrnice výraz informace o identifikaci práv znamená jakoukoli informaci, kterou urèili
nositelé práva a která identifikuje dílo nebo jiný pøedmìt ochrany uvedený v této Smìrnici nebo na nìj se
vztahuje zvlátní právo sui generis podle kapitoly III
Smìrnice 96/9/ES, autora nebo jiného nositele práva,
anebo informace o okolnostech a podmínkách uití díla
nebo jiného pøedmìtu ochrany, a jakákoli èísla nebo
kódy, které takovou informaci pøedstavují.
První pododstavec se uplatní, jestlie kadý z tìchto
informaèních údajù provází rozmnoeninu nebo je uveden v souvislosti se sdìlováním veøejnosti díla nebo
jiného pøedmìtu uvedeného v této Smìrnici nebo na
nìj se vztahuje zvlátní právo sui generis podle kapitoly III Smìrnice 96/9/ES.
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KAPITOLA IV
SPOLEÈNÁ USTANOVENÍ
Èlánek 8
Sankce a nápravné prostøedky
1. Èlenské státy stanoví pøimìøené sankce a nápravné prostøedky proti poruování práv a povinností uvedených
v této Smìrnici a uèiní vechna potøebná opatøení
k zajitìní toho, aby se takové sankce a nápravné prostøedky uplatòovaly. Sankce takto stanovené musejí být
úèinné, úmìrné a odstraující.
2. Kadý Èlenský stát pøijme opatøení nutná k zajitìní
toho, aby nositelé práv, jejich zájmy jsou dotèeny neoprávnìnou èinností provádìnou na jeho území, mohli vznést alobu na náhradu kody a/nebo poádat
o soudní zákrok, a kde to je vhodné, o zabavení poruujícího materiálu, jako i pøístrojù, výrobkù èi souèástek uvedených v èlánku 6(2).
3. Èlenské státy zajistí, aby nositelé práv byli v postavení adatele o soudní zákrok proti prostøedníkùm, jejich sluby jsou pouívány tøetí stranou k poruování
autorského práva nebo práva s ním souvisejícího.
Èlánek 9
Pokraèování v uplatòování jiných zákonných ustanovení
Tato Smìrnice ponechává nedotèena ustanovení týkající se zejména patentových práv, obchodních známek,
prùmyslových vzorù, uitných vzorù, topografií polovodièových výrobkù, kresby písma, podmínìného pøístupu,
pøístupu ke kabelu pro vysílací sluby, ochrany národního
bohatství, poadavkù na zákonné uloení (deponování),
zákonù o omezovacích praktikách a nekalé soutìi, obchodních tajemstvích, bezpeènosti, dùvìrnosti, ochrany
údajù a soukromí, pøístupu k veøejným dokumentùm a
smluvního práva.
Èlánek 10
Pøechodná ustanovení
1. Ustanovení této Smìrnice se vztahují na vechna díla
a jiné pøedmìty ochrany uvedené v této Smìrnici, která jsou ke dni 22. prosince 2002 chránìna zákonodárstvím Èlenského státu z oblasti práva autorského a práv
s ním souvisejících, nebo které splòují podmínky ochrany podle ustanovení této Smìrnice anebo podle ustanovení uvedených v èlánku 1(2).
2. Tato Smìrnice se uplatní bez újmy jakýchkoli smluv
sjednaných a práv získaných pøede dnem 22. prosince
2002.

(b) Èlánek 10(3) se nahrazuje takto:
3. Omezení se mohou uplatòovat jen v urèitých zvlátních pøípadech, které nejsou v rozporu s bìným vyuíváním pøedmìtu ochrany a nejsou nepøimìøenì na
újmu oprávnìným zájmùm nositele práva.
2. Èlánek 3(2) smìrnice 93/98/EHS se nahrazuje takto:
2. Práva výrobcù zvukových záznamù uplynou za 50
let po zhotovení záznamu. Je-li vak zvukový záznam
oprávnìnì vydán v prùbìhu tohoto období, uplynou
uvedená práva za 50 let ode dne prvního oprávnìného
vydání. Neuskuteèní-li se ádné oprávnìné vydání
v prùbìhu období zmínìného ve vìtì první a zvukový
záznam byl v tomto období oprávnìnì sdìlen veøejnosti, uplynou uvedená práva za 50 let ode dne prvního oprávnìného sdìlení veøejnosti.
Kde vak uplynutím ochranné doby pøiznané podle
tohoto odstavce v jeho znìní pøed zmìnou Smìrnicí
2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. kvìtna 2001 o harmonizaci nìkterých aspektù práva autorského a práv s ním souvisejících v informaèní spoleènosti u nejsou práva výrobcù zvukových záznamù
k 22. prosinci 2002 chránìna, nebude ji mít tento odstavec úèinek spoèívající v obnovení ochrany takových
práv.
Èlánek 12
Závìreèná ustanovení
1. Nejpozdìji 22. prosince 2004 a kadé tøi roky poté
podá Komise Evropskému parlamentu, Radì a Hospodáøskému a sociálnímu výboru zprávu o uplatòování této Smìrnice, v ní mimo jiné na podkladì zvlátní
informace pøedloené Èlenskými státy pøezkoumá zejména uplatòování èlánkù 5, 6 a 8 z hlediska vývoje
digitálního trhu. V pøípadì èlánku 6 pøezkoumá zejména, zda tento èlánek pøispívá k dostateèné úrovni
ochrany a zda jednání dovolená zákonem jsou nepøíznivì dotèena uitím úèinných technických prostøedkù.
Kde to bude potøebné, zejména k zajitìní fungování
vnitøního trhu podle èlánku 14 Smlouvy, pøedloí návrhy na zmìny této Smìrnice.
2. Ochrana práv souvisejících s právem autorským podle
této Smìrnice ponechává nedotèenu ochranu práva
autorského a nemá na ni ádny vliv.
3. Zøizuje se kontaktní výbor. Bude sloen ze zástupcù pøísluných orgánù Èlenských státù. Jeho pøedsedou bude
pøedstavitel Komise a bude se scházet buï z podnìtu pøedsedy, nebo na ádost delegace Èlenského státu.

1. Smìrnice 92/100/EHS se mìní takto:
(a) Èlánek 7 se zruuje;

4. Úkolem výboru bude:
(a) zkoumat vliv této Smìrnice na fungování vnitøního
trhu a øeit vechny obtíe;
(b) organizovat konzultace o vech otázkách vyplývajících z uplatòování této Smìrnice;
(c) usnadòovat výmìnu informací o pøísluném vývoji
v zákonodárství a judikatuøe, jako i o pøísluném
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Èlánek 11
Technické úpravy

vývoji hospodáøském, sociálním, kulturním a technickém;
(d) pùsobit jako platforma pro posuzování digitálního
trhu s díly a jiné otázky, vèetnì soukromého rozmnoování a uívání technických prostøedkù.
Èlánek 13
Plnìní
1. Èlenské státy uvedou v platnost zákony, právní pøedpisy a administrativní opatøení potøebná k plnìní této
Smìrnice pøede dnem 22. prosince 2002. O tom bezodkladnì uvìdomí Komisi.
Pøi pøijetí tìchto opatøení Èlenskými státy budou tato
obsahovat odkaz na tuto Smìrnici nebo budou provázena takovým odkazem pøi jejich úøedním vydání. Zpùsob realizace takového odkazu stanoví Èlenské státy.
2. Èlenské státy sdìlí Komisi text ustanovení vnitrostátního zákona, který pøijaly na úseku upraveném touto
Smìrnicí.
Èlánek 14
Úèinnost
Tato Smìrnice vstoupí v úèinnost v den jejího vydání
v Úøedním vìstníku Evropských spoleèenství.
Èlánek 15
Urèení
Tato Smìrnice je urèena Èlenským státùm.
V Bruselu, 22. kvìtna 2001.
Za Evropský parlament
pøedseda
N. Fontaine

Za Radu
pøedseda
M. Winberg

Poznámky pod èarou:
1) Úø. vìst. [Official Journal] C 108, 7. 4. 1998, str. 6 a
Úø. vìst. C 180, 25. 6. 1999, str. 6.
2) Úø. vìst. C 407, 28. 12. 1998, str. 30.
3) Stanovisko Evropského parlamentu z 10. února 1999
(Úø. vìst. C 150, 28. 5. 1999, str. 171), spoleèné vyjádøení Rady z 28. záøí 2000 (Úø. vìst. C 344, 1. 12. 2000,
str. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze 14. února 2001 (dosud nepublikováno v Úøedním vìstníku).
Rozhodnutí Rady z 9. dubna 2001.
4) Úø. vìst. L 178, 17. 7. 2000, str. 1.
5) Smìrnice Rady 91/250/EHS ze 14. kvìtna 1991
o právní ochranì poèítaèových programù (Úø. vìst.
L 122. 17. 5. 1991, str. 42). Smìrnice byla pozmìnìna Smìrnicí 93/98/EHS.
6) Smìrnice Rady 92/100/EHS z 19. listopadu 1992
o právu na pronájem a na pùjèování, jako i o nìkterých právech souvisejících s právem autorským v oblasti duevního vlastnictví (Úø. vìst. L 346, 27. 11.
1992, str. 61). Smìrnice byla zmìnìna Smìrnicí 93/
98/EHS.
7) Smìrnice Rady 93/83/EHS z 27. záøí 1993 o koordinaci nìkterých pravidel z oboru práva autorského a
práv s ním souvisejících vztahujících se na satelitní
vysílání a kabelový pøenos (Úø. vìst. L 248, 6.10.1993,
str. 15).
8) Smìrnice Rady 93/98/EHS z 29. øíjna 1993 o harmonizaci ochranné doby práva autorského a nìkterých
práv s ním souvisejících (Úø. vìst. L 290, 24. 11. 1993,
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