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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá vlivem zájmových skupin p i tvorb návrhu sm rnice o kolektivní
správ autorských práv. T žišt m práce je období mezi roky 2004 až 2012, tedy prelegislativní
fáze. Práce pohlíží na problematiku kolektivní správy perspektivou teorie racionální volby
dopln nou institucionalismem racionální volby. Hlavní metodou práce je process tracing –
testování teorie. Práce na základ

této metody z dosavadního akademického výzkumu

týkajícího se vlivu zájmových skupin v legislativním procesu v EU odvozuje dílčí hypotézy,
jež jsou následn testovány empirickými d kazy. Analyzovány jsou p edevším primární zdroje
– dokumenty EU. K dopln ní informací byly provedeny čty i polo-strukturované rozhovory.
Cílem práce je následn potvrdit/ vyvrátit hlavní hypotézu: Konkrétním zájmovým skupinám
se b hem prelegislativní fáze poda ilo ovlivnit zn ní návrhu sm rnice o kolektivní správ
autorských práv.
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Abstract
The master´s thesis focuses on the influence of interest groups during the creation of the 2012
Proposal for a Directive on collective rights management. In particular, the thesis deals with
the pre-legislative phase of the legislative process, which began in April 2004. The theoretical
framework includes conceptualization of interest groups, lobbying and influence. The
mechanisms of influence are analysed using two theories – rational choice theory and rational
choice institutionalism. The thesis utilizes process tracing – theory testing as a main
methodological approach. Empirical evidence is investigated by analysing primary sources.
The main subjects of the analysis are the most relevant documents from the European
Commission concerning the pre-legislative phase. Four semi-structured interviews with
selected relevant actors were also conducted. The thesis concludes by confirming/ disproving
of the main hypothesis: Specific interest groups succeeded in influencing the text of the
proposal for a directive on the collective management of copyright
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V čem se oproti původními zadání změnil cíl práce?
Oproti p vodnímu zadání došlo k zúžení problematiky autorských práv v Evropské unii. Hlavní
zkoumanou oblastí se stala problematika kolektivní správy autorských práv. Autorské právo v EU
je oblastí, která se neustále rozvíjí a lze p edpokládat, že je p i tvorb sm rnic zabývajících se
autorskými právy nutné pružn reagovat. Dle dosavadního výzkumu mají navíc zájmové skupiny
v této oblasti vhodnou p íležitost pro ovlivn ní legislativního procesu ve sv j prosp ch.
Cílem práce by m la být odpov ď na výzkumnou otázku: Odrážejí se v návrhu sm rnice o
kolektivní správ autorských práv preference konkrétních zájmových skupin?
Jaké změny nastaly v časovém, teritoriálním a věcném vymezení tématu?
Zm nil se teoretický rámec diplomové práce. Místo p ístupu multi-level governance (MLG),
budou využity teoretické p edpoklady teorie racionální volby, respektive institucionalismu
racionální volby. Co se týče časového vymezení, práce se nebude zabývat vlivem zájmových
skupin na konečnou podobu sm rnice o kolektivní správ autorských práv 2014/26/EU, nýbrž na
návrh této sm rnice z července 2012, neboť t žišt práce bude prelegislativní fáze procesu.
Jak se proměnila struktura práce (vyjád ete stručným obsahem)?
V úvodu práce bude p edstaveno autorské právo v EU v kontextu Digitální agendy pro Evropu.
Následující kapitola se bude zabývat teoretickým rámcem – teorií racionální volby. Též bude
rozvinut dosavadní výzkum týkající se problematiky zájmových skupin, lobbingu a následn
aplikace t chto poznatk na oblast autorských práv. Rovn ž bude konceptualizován vliv. V další
kapitole bude vysv tlen metodologický p ístup process tracing – testování teorie a jeho aplikace
na zkoumanou problematiku. Analytická část v další kapitole se s využitím této metody bude
zabývat tvorbou návrhu sm rnice o kolektivní správ autorských práv. Využity budou zvlášt
primární zdroje (dokumenty EU) a polostrukturované rozhovory se zástupci zájmových skupin.
Jakým vývojem prošla metodologická koncepce práce?
P vodním cílem bylo použití obecných p edpoklad metody process tracing. Vzhledem
k problematice práce však budou použity konkrétn jší metodické pokyny autor D. Beache a R.
Pedersena: process tracing - testování teorie.
Které nové prameny a sekundární literatura byly zpracovány a jak tato skutečnost ovlivnila

celek práce?
Pro komplexní zmapování oblasti autorského práva EU je p ínosná kniha Any Ramalho z roku
2016 s názvem The Competence of the European Union in Copyright Lawmaking. Tato publikace
za využití obsahové analýzy prokazuje existenci normativních mezer v tvorb právních p edpis
autorského práva. ešením t chto mezer má být mj. vytvo ení nových kritérií legislativní činnosti
založených na vyšších pramenech práva. Dle autorky by m la být více zohledn na aktivita Soudní
dvora EU v prelegislativním období a také smlouvy EU.
Charakterizujte základní proměny práce v době od zadání projektu do odevzdání tezí a
pokuste se vyhodnotit, jaký pokrok na práci jste během semestru zaznamenali (v bodech):
- zúžení tématu
- zm na metodologické koncepce
- nashromážd ní a vyhodnocení primárních zdroj
- p ečtení a nashromážd ní odborných článk vztahujících se k problematice jednotného
digitálního trhu a autorského práva
- získání p ístupu a následné p ečtení relevantních publikací k autorskému právu EU a
k problematice lobbingu a vlivu zájmových skupin na legislativní proces EU
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Seznam zkratek
CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs

DG, G

Generální editelství, Directorate-General

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EU

Evropská unie

GESAC

European Grouping of Societies of Authors and Composers

IFPI

Mezinárodní federace hudebního pr myslu

IFRRO

International Federation of Reproduction Rights Organisation

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie
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1

Úvod
Evropská komise byla v posledních letech velmi aktivní v oblasti tvorby právních

p edpis týkajících se autorských práv. Její aktivity v této oblasti úzce souvisí se snahami
Evropské unie o vytvo ení jednotného digitálního trhu. V minulém desetiletí vedly iniciativy
Komise k následujícím sm rnicím: 2010/13/EU1, 2011/77/EU2, 2012/28/EU3 a 2014/26/EU.
Poslední jmenovaná sm rnice - směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014
o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více
území k práv m k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (dále sm rnice o KS)4 navazuje
na doporučení Komise 2005/737/ES, které vyzývalo členské státy EU k zjednodušení právního
prost edí ve vztahu k užívání hudebních d l online. Sm rnice o KS je součástí širšího rámce
iniciativ Evropské komise, p edevším Digitální agendy pro Evropu5 a strategie s názvem
Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný r st podporující začlen ní. 6 Sm rnice o KS
reaguje v rovin harmonizační na problémy plynoucí z odlišné úpravy kolektivní správy
autorských práv nap íč členskými státy, jež p edevším souvisejí s nedostatečnou
transparentností a odpov dností organizací kolektivní správy. Sm rnice má být rovn ž
adekvátní reakcí na vývoj trhu s ohledem na p sobení r zných online služeb typu Spotify či
iTunes.7 D ležitou součástí sm rnice je zavedení tzv. systému ud lování licencí pro více území

1
Evropská komise, „Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. b ezna 2010 o koordinaci
n kterých právních a správních p edpis členských stát upravujících poskytování audiovizuálních mediálních
služeb (sm rnice o audiovizuálních mediálních službách)“ (10. 3. 2010), dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0013 (staženo 15. 3. 2017).
2
Evropská komise, „Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. zá í 2011, kterou se m ní
sm rnice 2006/116/ES o dob ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (sm rnice o dob
ochrany autorského práva)“, dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32011L0077
(staženo 15. 3. 2017).
3
Evropská komise, „Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. íjna 2012 o n kterých
povolených zp sobech užití osi elých d l (sm rnice o osi elých dílech)“, dostupné z: http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028 (staženo 15. 3. 2017).
4
Evropská komise, „Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 20. b ezna 2014 o kolektivní
správ autorského práva a práv s ním souvisejících a ud lování licencí pro více území k práv m k užití hudebních
d l online na vnit ním trhu (sm rnice o kolektivní správ autorského práva)“, (20. 3. 2014),
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0026 (staženo 15. 2. 2016).
5
Evropská komise, „Digitální agenda pro Evropu: klíčové iniciativy“, European Commission Press Release
Database (19. 5. 2010), dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-200_cs.htm (staženo 1. 2.
2016).
6
Evropská komise, „EVROPA 2020 Strategie pro inteligentní a udržitelný r st podporující začlen ní /* KOM
(2010) 2020 konečném zn ní“, (3. 3. 2010), Dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC2020&from=EN (staženo 15. 3.
2017).
7
Mihály Petkó, „Changes in the regulation of collective management in Hungary“, Juridical Current 18, č. 2
(červenec 2015): 76.
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(multeritoriální licencování), což byla priorita sm rnice s ohledem na vytvo ení jednotného
trhu s online hudebními službami. 8
Auto i zabývající se problematikou autorských práv v Evropské unii se shodují na tom, že
konečná podoba sm rnic vztahující se k autorským práv m bývá značným zp sobem ovlivn na
p sobením zájmových skupin v legislativním procesu EU.9 Auto i též dochází k záv ru, že pro
úsp šné prosazení preferencí zájmových skupin je d ležité mít zajišt ný p ístup k institucím
EU již v prelegislativní fázi b hem nastolování agendy. 10
V souladu s t mito tvrzením se diplomová práce zam uje na zkoumání vlivu zájmových
skupin p i tvorb

sm rnice o kolektivní správ

autorského práva b hem této fáze.

Prelegislativní fáze tvorby unijní legislativy začíná p ípravou p íslušného textu v jednom
z generálních editelství (Directorate-Generale; DG) Evropské komise. Komise se také m že
rozhodnout nejprve p edložit nelegislativní dokument (tzv. zelenou nebo bílou knihu) a
podrobit jej ve ejné konzultaci. Následuje up esňování formulací, včetn

citlivého

stanovení právní báze návrhu. Prelegislativní fáze končí p edložením legislativního návrhu
kolegiem komisa .11 Prelegislativní fáze má zásadní význam z hlediska ovlivn ní výsledné
podoby legislativního návrhu, čehož si jsou zájmové skupiny v domy. Cílem lobbování
zájmových skupin z tohoto d vodu bývají p edevším ú edníci-zpravodajové (rapporteur)
z odpov dného editelství nebo součásti DG. V pozd jší etap prelegislativní fáze bývají
p edm tem tlaku lobby kabinety, jež jsou zpravidla v úzkém spojení s p íslušným komisa em,
p ípadn rovnou vedoucí kabinet (chefs de cabinets).12

Blíže nap . Emanuela Arezzo, „Competition and Intellectual Property Protection in the Market for the Provision
of Multi-Territorial Licensing of Online Rights in Musical Works – Lights and Shadows of the New European
Directive 2014/26/EU", IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law 46, č. 5 (1. srpen
2015): 537.
9
Agnieszka Vetulani-C giel, „EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: The Cases of
Sound Recordings Term Extension and Orphan Works Provisions“, Journal of Intellectual Property, Information
Technology, and E-Commerce Law, 6 (2015);
Benjamin Farrand, „Lobbying and Lawmaking in the European Union: The Development of Copyright Law and
the Rejection of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement", Oxford Journal of Legal Studies 35, č. 3 (zá í 2015):
487–514.
10
Irina Tanasescu, The European Commission and interest groups: towards a deliberative interpretation of
stakeholder involvement in EU policy-making, Institute for European Studies--publication series, nr. 13 (Brussels:
VUB Press/Brussels University Press, 2009), 56.
Benjamin Farrand, „Lobbying and Lawmaking in the European Union: The Development of Copyright Law and
the Rejection of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement", Oxford Journal of Legal Studies 35, č. 3 (zá í 2015):
487-488.
11
Ond ej Krutílek a Iveta Frízlová, „Fáze legislativního procesu v EU“, Euroskop.cz, dostupné z:
https://www.euroskop.cz/8898/sekce/faze-legislativniho-procesu-v-eu/ (staženo 15. 12. 2017).
12
Krutílek a Frízlová, „Fáze legislativního procesu v EU“.
8
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1.1 Cíle práce
V souladu s výše uvedenými tvrzeními má diplomová práce za cíl odpov d t na výzkumnou
otázku: Odrážejí se v návrhu sm rnice o kolektivní správ autorského práva preference
konkrétních zájmových skupin?
Diplomová práce je kvalitativní deskriptivní p ípadovou studií. Práce se opírá o metodologický
p ístup process tracing (sledování procesu). Konkrétn je použita metoda process tracing testování teorie dle metodických pokyn D. Beacha a R. Pedersena. Obecnou charakteristikou
této metody je odvození teoretických východisek z dosavadního výzkumu a následné zkoumání
jednotlivých krok v p íčinném mechanismu vedoucích k výsledku dané závislé prom nné. 13
Závislou prom nnou (Y) konkrétn p edstavuje návrh sm rnice o kolektivní správ autorských
práv14. Nezávislou prom nnou (X) je pak vliv a role jednotlivých relevantních aktér b hem
prelegislativní fáze.
Sledování procesu je časov ohraničeno lety 2004 až 2012. Za začátek prelegislativní fáze lze
považovat 15. duben 2004, kdy Komise zve ejn la sd lení15 vztahující se k úprav kolektivní
správy autorských práv. Prelegislativní fáze vyvrcholila 11. 7. 2012 p ijetím návrhu sm rnice
o kolektivní správ autorského práva.
Diplomová práce vychází z teoretického p ístupu teorie racionální volby, dopln ného
institucionalismem racionální volby. Hlavním p edpokladem práce na základ

tohoto

teoretického p ístupu je, že jednotliví relevantní akté i (instituce EU, zájmové skupiny)
zapojení do prelegislativní fáze jsou racionální, jednotní, v dí o preferencích ostatních aktér a
13

Derek Beach a Rasmus Pedersen, Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines (Ann Arbor,
MI: University of Michigan Press, 2013), 11-12, 14-15, 56, 59.
14
Evropská komise, „Návrh sm rnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správ autorského
práva a práv s ním souvisejících a ud lování licencí pro více území k práv m k užití hudebních d l
online na vnit ním trhu (návrh sm rnice o kolektivní správ autorského práva) – COM(2012)0372 final
- 2012/0180 (COD), (11. 7. 2012),
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=COM:2012:0372:FIN (staženo 15. 2.
2016).
15
Evropská komise, „Communication from the Commission to the Council, the European Parliament
and the European Economic and Social - Committee The Management of Copyright and Related Rights
in the Internal Market“ – COM (2004) 0261 final, (16. 4. 2004),
Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52004DC0261 (staženo 15.
2. 2017).
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usilují o maximalizaci užitku (zisku). Tito akté i rovn ž vstupují do prelegislativní fáze
s p edem definovanými zájmy. Hlavním cílem jednotlivých zájmových skupin je v souladu
s t mito p edpoklady ovlivnit rozhodnutí odpov dného aktéra a zajistit tak prosazení vlastních
zájm .

1.2 Struktura práce
Z formálního hlediska je práce rozd lena do dvou základní částí. První část p edstavuje
teoretický rámec práce. Ve druhé kapitole

jsou vysv tleny základní p edpoklady teorie

racionální volby a institucionalismu racionální volby. Následuje konceptualizace pojm
zájmová skupina, lobbing a vliv. Tato kapitola též nastiňuje návaznost výzkumu na současný
stav v d ní. Kapitola mapuje klíčové aspekty dosavadního výzkumu evropské integrace
vztahujícího se k p edm tu diplomové práce. Zejména se jedná o vliv a roli zájmových skupin
v legislativním procesu EU. Rovn ž je nastín na role zájmových skupin v oblasti autorských
práv. Na záv r kapitoly jsou p edstaveny hypotézy vycházející z teoretických p edpoklad
dosavadního výzkumu, jež budou následn testovány v páté kapitole. Čtvrtá kapitola je spíše
deskriptivní. V nuje se základním aspekt m kolektivní správy autorských práv, vymezení
organizací kolektivní správy autorských práv a jejich funkci.
Druhá část práce se v nuje metod

process tracing. T etí kapitola p edstavuje obecné

p edpoklady této metody, využití této metody v p ípadových studiích a výhody její aplikace p i
výzkumu zájmových skupin v EU. Následuje vysv tlení metody process tracing – testování
teorie a zasazení hypotéz p edstavených v záv ru druhé kapitoly do jejího kontextu. Kapitola
rovn ž vysv tluje zp sob sb ru dat, identifikuje základní primární zdroje (dokumenty EU,
polo-strukturované rozhovory) a sekundární zdroje. Následující kapitola se v nuje aplikaci
metody process tracing na zkoumané téma. Následuje sumarizace výsledk
potvrzení a/nebo vyvrácení testovaných hypotéz.

2

Teoretický rámec

2.1 Teorie racionální volby

6

výzkumu –

Jak již bylo v úvodu práce nastín no, diplomová práce pohlíží na problematiku tvorby návrhu
sm rnice o kolektivní správ autorských práv perspektivou teorie racionální volby, respektive
institucionalismu racionální volby. Obecná teorie racionální volby se opírá o n kolik
základních p edpoklad týkajících se povahy jednotlivých aktér a společenského sv ta, který
tvo í. Mezi tyto základní p edpoklady pat í – 1) metodologický individualismus, 2)
maximalizace užitku a 3) existence institucionálních a/nebo strategických omezení. 16
Zaprvé, metodologický individualismus je založen na p esv dčení, že individuální a kolektivní
chování je výsledkem individuální volby. Za základní jednotku analýzy tudíž považuje
jednotlivce. 17 Zadruhé se p edpokládá, že jednotlivci jednají takovým zp sobem, aby
maximalizovali očekávaný užitek. To znamená, že jednotlivci s pevnými preferencemi o
možných stavech sv ta vypočítávají očekávaný užitek alternativních postup a vybírají postup,
který užitek pravd podobn maximalizuje.18 T etí p edpoklad bere v potaz skutečnost, že
racionální rozhodnutí není učin no ve vakuu. Vždy je nutné zohlednit i prost edí, ve kterém
k rozhodnutí dochází. Existují zde r zná institucionální a/nebo strategická omezení a k
rozhodnutí často dochází na základ neúplných informací. 19
Teorie racionální volby se do studií o evropské integraci začala prosazovat od 80. let 20. století,
a to zejména aplikací teoretických p edpoklad

institucionalismu racionální volby na

legislativní proces EU.20 Tyto studie se zam ují p edevším na: legislativní proces z pohledu
Evropského parlamentu (EP); hlasovací práva r zných stát v Rad EU; nebo roli jednotlivých
institucí EU v legislativním procesu EU.21
Podle S. Hixe racionální volba mj. pomáhá vysv tlovat formování koalic v legislativním
procesu EU na základ zájm a zdroj , jako jsou expertíza, moc, informace a odborné znalosti
státních i nestátních aktér .22 Racionální volbu lze dle Hixe efektivn uplatnit zejména p i
výzkumu, který probíhá v prost edí se stabilními institucemi, jež disponují tém

dokonalými

Mark A. Pollack, „Rational Choice and EU Politics", in Handbook of European Union Politics
(London: SAGE Publications Ltd, 2006), 32.
17
Mark A. Pollack, „Rational Choice and EU Politics", 32.
18
Ibid., 32
19
Ibid., 32.
20
Ibid., 31.
21
Ibid., 37.
22
Simon Hix, „The study of the European Union II: the ‘new governance’ agenda and its rival“, Journal
of European Public Policy 5, č. 1 (1. b ezen 1998): 48.
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informacemi, jako je nap íklad zkoumání vztahu mezi legislativními a exekutivními orgány
EU, tedy mezi Radou a Komisí nebo mezi EP a Komisí. 23 Teorie racionální volby se však
neomezuje na studium formálních institucí EU, její p edpoklady se též uplatňují nap . na
problematiku europeizace domácí politiky.24
P ístup teorie racionální volby je n kterými autory kritizován. Nap íklad auto i Green a Shapiro
se ve své knize zam ují na empirickou aplikaci model racionální volby a konstatují, že
empirický výzkum teoretik racionální volby podléhá „syndromu základních a opakovaných
(metodologických) selhání“. 25 Teorie racionální volby je dle nich v mnohých p ípadech
formulována p íliš abstraktn a empiricky ne ešiteln . Auto i též tvrdí, že teoretici racionální
volby mnohdy hledají d kazy potvrzující zvolenou teorii, a proto cílen vybírají p ípady, které
jejich hypotézy pravd podobn

potvrdí. 26 P edpoklady teorie racionální volby jsou

zpochybňovány rovn ž konstruktivisty, kte í tvrdí, že instituce neformují pouze jednání aktér ,
ale také preference a identitu jednotlivc a členských stát EU.27
Z hlediska tématu diplomové práce je p ínosné propojení teorie racionální volby s p edpoklady
tzv. institucionalismu racionální volby. Tato teorie k výše zmín ným základním p edpoklad m
racionální volby doplňuje racionální kontext

2.1.1 Institucionalismus racionální volby
Jak již bylo výše uvedeno, institucionalismus racionální volby se do studií o evropské integraci
zásadním zp sobem prosadil b hem 80. let 20. století. Vychází ze standartních p edpoklad
teorie racionální volby – akté i se snaží efektivn zpracovávat nové informace a jsou si v domi
preferencí a racionality ostatních relevantních aktér . Navíc zd razňuje vliv institucionálních
Simon Hix, „The study of the European Union II“, 48-49.
Mark A. Pollack, „Rational Choice and EU Politics", 37.
25
Donald P. Green a Ian Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory: A Critique of Applications in
Political Science (New Haven, Conn.: Yale Univ. Press, 1994):33.
26
Donald P. Green a Ian Shapiro, Pathologies of Rational Choice Theory, 33-46.
27
Wayne Sandholtz, „Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European
Institutions*", JCMS: Journal of Common Market Studies 34, č. 3 (zá í 1996): 403–29;
Jeffrey Lewis, „The Janus Face of Brussels: Socialization and Everyday Decision Making in the
European Union", International Organization 59, č. 04 ( íjen 2005).

23
24
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omezení na chování jednotlivých aktér . Zkoumá se p edevším, jak toto chování utvá ejí a
omezují formální či neformální instituce. 28 Mezi základní p edpoklady institucionalismu
racionální volby pat í též logika výhodnosti spolupráce. Spolupráce zajišťuje určitou míru
jistoty v systém, redukuje transakční náklady a tím umožňuje účinn ji vyjednávat.29 Spolupráce
v EU probíhá na základ kolektivního jednání v prost edí r znorodého souboru aktér (od
volič

po členské státy). Velké množství zúčastn ných aktér

má za následek nap íklad

skutečnost, že mnozí z t chto aktér nesouhlasí s možným výsledkem legislativního procesu a
ned v ují motiv m ostatních aktér .30
Instituce ovlivňují chování aktér zvlášt tím, že vymezují kontext situace, dle níž následn
akté i vybírají strategii pro dosažení up ednostňovaných výsledk . Rozhodnutí vytvo it
instituci je motivováno čist racionáln , z čehož vyplývá, že akté i institucionální nastavení
m ní v zásad jen tehdy, kdy p edpokládaná pozitiva zm ny p evažují její negativa. 31 I.
Michalowitz se pak kloní k názoru, že ve ejní a soukromí akté i již od počátku p sobí v
hierarchickém vztahu, v n mž ve ejní akté i nebo institucionální pravidla ovlivňují chování
soukromých aktér .32 V souvislosti s legislativním procesem EU lze tvrdit, že p ijetí nových
pravidel či právních p edpis

je výsledkem strategického chování t ch aktér , kte í mají

prost edky k ovlivn ní kolektivního rozhodnutí.33
Legislativní proces v EU m že být dle této teorie zkoumán pomocí podrobné institucionální
analýzy interakcí mezi institucemi EU, zejména s p ihlédnutím na posloupnost jednotlivých
rozhodnutí.34 Velké množství studií ukotvených institucionalismem racionální volby se tak
nap íklad v nuje výzkumu interinstitucionálních vztah mezi Komisí, Radou a Evropským
parlamentem v rámci r zných legislativních postup .35

Mark A. Pollack, „Rational Choice and EU Politics", 32.
Mark A. Pollack, „International Relations Theory and European Integration", JCMS: Journal of Common
Market Studies 39, č. 2 (červen 2001): 226.
30
Gerald Schneider a Anastasia Ershova, „Rational Choice Institutionalism and European Integration – Advanced
summary“, in Oxford Research Encyclopedia of Politics (Oxford: Oxford University Press, 2017),
Dostupné na:
http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-501.
(staženo 25. 12. 2017).
31
Vivian Lowndes, „Institutionalism“, in Theories and methods in political science. 2. vydání, D. Marsh a G.
Stoker (London: Palgrave, 2002): 105.
32
Irina Michalowitz, „Assessing Conditions for Influence of Interest Groups“, Reihe Politikwissenschaft –
Political Science Series 106 (Institute for Advanced Studies, listopad 2005), 3-4,
dostupné na: http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/24581 (staženo 1. 10. 2017).
33
Gerald Schneider a Anastasia Ershova, „Rational Choice Institutionalism and European Integration“.
34
John Peterson, „The Choice for EU Theorists: Establishing a Common Framework for Analysis", European
Journal of Political Research 39, č. 3 (1. kv ten 2001): 300.
35
Mark A. Pollack, „Rational Choice and EU Politics", 38.
28
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J. Tallberg konstatuje, že v 90. letech 20. století se institucionalismus racionální volby a analýza
vztahu správce – pán (principal - agent) staly dominantním p ístupem ve výzkumech o Komisi
a dalších exekutivních aktérech, jako je Evropská centrální banka. Studie se zpravidla snaží
odpov d t na dv základní otázky. Zaprvé se ptají, proč a za jakých podmínek skupina
členských stát (pán ) p enáší kompetence na supranacionální instituce (správce), jako je EK.
Akademický výzkum dokazuje, že členské státy EU, jakožto racionální akté i, delegují
pravomoci na Komisi p edevším kv li snížení transakčních náklad

na tvorbu politik.36

Zadruhé se studie snaží zjistit, proč se v určitých p ípadech liší preference správc (Komise) a
pán (členských stát ). Studie nejčast ji dochází k záv ru, že se preference správc v pr b hu
času m ní kv li informační asymetrii mezi pány a správci či kv li p ijetí nové legislativy. 37
Postupem času se teoretický rámec institucionalismu racionální volby začal prosazovat i do
studií o zájmových skupinách v Evropské unii. 38
Hlavním p edpokladem této práce tudíž je, že jednotliví relevantní akté i (instituce EU, zájmové
skupiny) zapojení do prelegislativní fáze jsou do značné míry racionální, jednotní, v dí o
preferencích ostatních aktér a usilují o maximalizaci užitku (zisku). Tito akté i rovn ž vstupují
do prelegislativní fáze s p edem definovanými zájmy. Cílem jednotlivých zájmových skupin je
následn ovlivnit rozhodnutí hlavního aktéra (v tomto p ípad Evropskou komisi), aby byly do
legislativního návrhu promítnuty jejich preference.
Z výše uvedených p edpoklad

teorie racionální volby racionální volby, respektive

institucionalismu racionální volby, vyplývá první (dílčí) hypotéza (H1):
H1: Evropská komise, jakožto racionální aktér s předem vymezenými zájmy, v prelegislativní
fázi nejvíce zohledňovala preference těch zájmových skupin, jež se shodovaly s jejími.

2.2 Zájmové skupiny a lobbing v Evropské unii
Evropská komise se vždy zasazovala o zvyšování účasti organizací občanské společnosti
(nestátních soukromých a ve ejných zájm ) na tvorb politik. Tyto tendence dle H. Seibicke
36

Ibid., 39.
Ibid., 39-40.
38
Nap . Pieter Bouwen, „Corporate Lobbying in the European Union: The Logic of Access", Journal of European
Public Policy 9, č. 3 (leden 2002): 365–90; Jan Beyers, „Voice and Access: Political Practices of European Interest
Associations", European Union Politics 5, č. 2 (červen 2004): 211–40.
37

10

zap íčinilo n kolik faktor : omezený počet zam stnanc EK; technická povaha n kterých
otázek; a zapojení občanské společnosti do rozhodovacího procesu jakožto nástroj zvýšení
legitimity EK.39 Pro označení velkého množství nestátních subjekt , kte í na úrovni EU
prosazují vlastní zájmy, neexistuje jednotný pojem. V literatu e se tyto skupiny nejčast ji
označují jako organizovaná občanská společnost, zájmové skupiny, zainteresované subjekty,
nátlakové skupiny či nestátní neziskové organizace.40 Tato práce bude používat pojem zájmová
skupina.
Zájmové skupiny
Beyers, Eising a Maloney definují t i základní podmínky k určení, zda je konkrétní aktér
zájmovou skupinou či nikoliv, a to: organizační struktura, existence politického zájmu a
soukromý

status.41

Organizační

prvek

odlišuje

zájmovou

skupinu

od

širokých

neorganizovaných hnutí. P ítomnost politického zájmu značí skutečnost, daný aktér usiluje o
ovlivn ní politického procesu dle svých preferencí. Soukromý status zájmových skupin
znamená, že se tyto skupiny neucházejí o ve ejné ú ady. Nejsou tedy ve ejnými institucemi,
které jsou financovány z ve ejných prost edk . Také usilují o navázání formálních či
neformálních kontakt s osobami s rozhodovací pravomocí. 42
Auto i rozd lují zájmové skupiny na r zné druhy. Nap íklad Greenwood rozd luje zájmové
skupiny podle typu reprezentovaných zájm na skupiny obchodní, občanské, zam stnanecké,
profesní a územní. 43 Častým také bývá rozd lení na tzv. koncentrované a rozptýlené zájmy.
Toto rozd lení vychází z díla M. Olsona The Logic of Collective Action, v n mž autor
p edstavuje nesoulad mezi úzce zam enými skupinami s malým počtem člen , jež pojmenoval
jako privilegované, a skupinami latentními, tj. t mi, které prosazují všeobecné zájmy a mají
velkou členskou základnu. Olson následn p edpokládá z etelnou asymetrii vlivu mezi t mito

Helena Seibicke, „Understanding „lobbying“ as a deliberative process: Contrasting theoretical approaches to
interest group advocacy at the EU-level“, ARENA, Centre for European Studies (University of Oslo, 2014): 4,
Dostupné na: https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=16801&EventID=13 (staženo 1. 12. 2017).
40
Helena Seibicke, „Understanding „lobbying“ as a deliberative process“, 4-5.
41
Jan Beyers, Rainer Eising, a William Maloney, „Researching Interest Group Politics in Europe and Elsewhere:
Much We Study, Little We Know?", West European Politics 31, č. 6 (listopad 2008): 1106-1109.
42
Heike Klüver, Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change
(Oxford: Oxford Univ. Press, 2013), 5-6.
43
Justin Greenwood, Interest Representation in the European Union. (Palgrave Macmillan Ltd., 2011), 12-16.
39
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dv ma kategoriemi, kterou zp sobuje zvlášt skutečnost, že se latentním skupinám, na rozdíl
od skupin privilegovaných, p íliš neda í mobilizovat své členy. 44
Podle H. Seibicke mají zájmové skupiny pevné preference, kterých se z ídka vzdávají ve
prosp ch konsensu či vzájemné dohody. N které zájmové skupiny, na druhou stranu, postrádají
pot ebné materiální zdroje pro vstup do vyjednávání. Uchylují se tudíž k tzv. deliberativnímu
p ístupu, který mj. obnáší op tovná jednání a spolupráci mezi aktéry s mnohdy rozdílnými
názory, aby následn mohly snadn ji prosazovat své zájmy. Úsp ch či neúsp ch tohoto p ístupu
závisí zejména na p esv dčivosti a kvalit jejich argument .45
Výzkum týkající se hodnocení úsp chu r zných zájmových skupin na úrovni EU dochází k
protich dným záv r m. Existují auto i, již se p eklán jí k názoru, že nejv tší p íležitost
ovlivňovat rozhodování EU mají obchodní zájmy. A. Bunea dále konstatuje, že akté i
p edstavující koncentrované zájmy jsou úsp šn jší než akté i p edstavující rozptýlené zájmy. 46
Dür a de Bièvre oproti tomu docházejí k záv ru, že zatímco nestatní neziskové organizace své
zájmy lépe prosazují ve fázi nastolování agendy, obchodní zájmy jsou efektivn jší b hem fáze
tvorby politiky. 47 Další auto i dochází k záv ru, že rozptýlené zájmové skupiny obvykle mají
snadn jší p ístup k poslanc m EP, zatímco skupiny hájící hospodá ské zájmy inklinují spíše ke
spolupráci s Radou nebo EK.48
V pr b hu let se komunita zájmových skupin v EU rozrostla o adu skupin s protich dnými
zájmy, což m lo za d sledek soupe ení v oblasti lobbingu s cílem ovlivnit tvorbu politik v jedné
nebo n kolika fázích. Dalton nap íklad tvrdí, že EU v d sledku zapojení zájmových skupin
p ipomíná společenství, v n mž se na procesu tvorby politik p ímo podílejí zainteresované
subjekty a nátlakové skupiny, a voliči či politické strany jsou naopak slabší stranou.49

44

Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and The Theory of Groups (Cambridge: Harvards
University Press, 1971), 49-50.
45
Helena Seibicke, „Understanding „lobbying“ as a deliberative process“, 2.
46
Adriana Bunea, „Issues, preferences and ties: determinants of interest groups’ preference attainment in the EU
environmental policy", Journal of European Public Policy 20, č. 4 (1. duben 2013): 552–70.
47
Andreas Dür a Dirk De Bièvre, „Inclusion without Influence? NGOs in European Trade Policy", Journal of
Public Policy 27, č. 01 (kv ten 2007): 79-101.
48
Heike Klüver, Caelesta Braun, a Jan Beyers, „Legislative Lobbying in Context: Towards a Conceptual
Framework of Interest Group Lobbying in the European Union", Journal of European Public Policy 22, č. 4 (21.
duben 2015): 447-48.
49
Russell J. Dalton, Susan E. Scarrow, a Bruce E. Cain, „Advanced Democracies and the New Politics", Journal
of Democracy 15, č. 1 (2004): 124–38.
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Lobbing
D ležitou roli p i zkoumání vlivu zájmových skupin b hem legislativního procesu v EU hraje
problematika se zájmovými skupinami úzce související - lobbing.
Samotný p vod termínu lobbing lze hledat ve Spojených státech amerických na konci 19.
století, kdy p edstavitelé zájmových skupin okupovali p edsálí kongresových budov (anglicky
lobby) ve snaze získat podporu ze strany kongresman . Postupn se tyto aktivity rozvinuly v
široký soubor nejr zn jších činností zahrnující obstarávání ve ejné podpory či shromažďování
informací. 50
H. Klüver konceptualizuje lobbing jako vzájemný vztah mezi EU a zájmovými skupinami, v
n mž instituce EU prost ednictvím informací, podpory občan a tržní síly lobbistických koalic
„obchodují s vlivem“. 51 R. Mack lobbing obecn definuje jako jakýkoli pokus o ovlivn ní
ve ejné politiky. 52 Mack tuto definici dále konkretizuje a tvrdí, že kdykoli vláda učiní
rozhodnutí, která ovlivňují zájmy r zných skupin (pr myslu, spot ebitel , nevládních
organizací atd.), m že od t chto skupin očekávat reakci v podob lobbování s cílem ovlivnit
rozhodnutí v jejich prosp ch.53
Lobbing je obecn pevnou součástí demokratického legislativního procesu a má významnou
roli p i tvorb právních p edpis EU. Aktivnímu lobbování napomáhá p edevším otev enost a
pozitivní vnímání lobbingu ze strany Komise. EK je rovn ž coby výhradní legislativní iniciátor
nejvýznamn jším cílem lobování v EU. 54
Lobbing m že probíhat p ímou nebo nep ímou formou. Cílem nep ímého lobbingu (outside
lobbying) zájmových skupin bývá získání podpory od široké ve ejnosti, a to nap íklad
prost ednictvím mediálních kampaní a/nebo organizací r zných akcí namí ených proti
normotv rc m (typicky nap . petice, demonstrace).55

M. P. C. M. van Schendelen, Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v Bruselu (Brno: Centrum
strategických studií : Barrister & Principal, 2004), 209.
51
Heike Klüver, Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change
(Oxford: Oxford Univ. Press, 2013).
52
Robert Mack, „Lobbying Effectively in Brussels and Washington – Getting the Right Result", Journal of
Communication Management 9, č. 4 (prosinec 2005): 339-340.
53
Robert Mack, „Lobbying Effectively in Brussels and Washington“, 339.
54
Agnieszka Vetulani-C giel, „EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making: The Cases of
Sound Recordings Term Extension and Orphan Works Provisions“, Journal of Intellectual Property, Information
Technology, and E-Commerce Law, 6 (2015): 147.
55
Agnieszka Vetulani-C giel, „EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-Making“, 148.
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P ímý lobbing (inside lobbying) je oproti tomu založen na p ímém kontaktu s osobami
s rozhodovací pravomocí. Lobbisté se v rámci p ímého lobbování snaží, co se Komise týče,
pravideln oslovovat ú edníky generálních editelství EK či kabinety komisa . Zájmové
skupiny též za své zájmy často lobbují u Evropského parlamentu vzhledem k jeho rostoucí roli
v legislativním procesu. Na EP se zam ují p edevším skupiny, jejichž cílem je ochrana zájmu
občan . 56 Lobbisté se osobu s rozhodovací pravomocí snaží ovlivnit b hem osobních sch zek
či b hem ve ejných slyšení. Iniciativu m že lobbista vyvinout p edložením pozičních
dokument , požádáním o sch zku nebo aktivní účastí na seminá i či konzultaci. Hlavním cílem
lobbisty zpravidla bývá stát se uznávaným zainteresovaným subjektem, kterého posléze na
konzultace zvou samotní normotv rci.57
Dle T. Weisse se postoje lobbist v mnoha ohledech podobají postoj m p edstavitel menších
členských stát EU v Rad .58 P edstavitelé stát v Rad totiž mají, stejn jako lobbisté, p edem
vymezené zájmy/pozice; musejí ostatní aktéry p esv dčovat o tom, že je jejich pohled
relevantní; a musejí též často reagovat na neočekávan p edkládané iniciativy. 59
Ačkoli Evropský parlament s Radou mohou zm nit text legislativního návrhu Komise, jejich
možnosti do návrhu promítnout výrazné zm ny jsou obvykle omezené. To znamená, že pro
jakoukoli zájmovou skupinu je d ležité, aby byl její konkrétní zájem zohledn n co nejd íve ideáln ve fázi nastolování agendy. 60
Evropská komise v prelegislativní fázi s p edstaviteli zájmových skupin spolupracuje za
účelem získání relevantních informací. Podle H. Klüver Komise vyžaduje zejména dva druhy
informací: odborné znalosti a informace o preferencích hlavních zainteresovaných subjekt . 61
Zástupce zvolených zájmových skupin lze jednak považovat za odborníky na danou
problematiku, jsou rovn ž v úzkém kontaktu s dalšími aktéry, ke kterým p íslušné politiky EK
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sm ují. Disponují tudíž specializovanými znalostmi a v či EK se t ší informačním výhodám.
P i p íprav návrhu legislativy proto Komise konkrétní problematiku se zájmovými skupinami
pravideln konzultuje, aby využila jejich specializované expertízy k vypracování technicky
kvalitních legislativních návrh .62
EK také rozvíjí iniciativy, jež napomáhají k účasti zájmových skupin v debatách o budoucím
sm ování politik EU. Jedná se nap íklad o r zné druhy konzultací, ve ejná slyšení či o účast
zájmových skupin v poradních skupinách. Tyto iniciativy usnadňují p ístup lobbist

k

ú edník m Komise a zájmové skupiny je využívají k vyjád ení svých preferencí, o jejichž
ochranu posléze usilují. 63 Účast zájmové skupiny v expertní či pracovní skupin je dle mnohých
autor významným p edpokladem pro prosazení zájm . Pokud zástupci určité zájmové skupiny
získají p ístup do t chto orgán , mohou se významn podílet na nastolování agendy včetn
možnosti uzp sobit prost edí, v n mž se debaty vedou.64 Taktéž mohou být z ízeny stálé
výbory, které jsou permanentními konzultačními orgány, nebo ad hoc výbory - dočasné orgány
z ízené za účelem ešení konkrétního problému. 65
P. Bouwen dále tvrdí, že Komise, ve sv tle debat o demokratickém deficitu, využívá zájmové
skupiny k posílení vlastní legitimity. EK se totiž domnívá, že pokud se o dané problematice
podrobn poradí se zájmovými skupinami, posílí tím legitimitu legislativního návrhu a následn
i pravd podobnost, že bude návrh p ijat Radou a EP.66 Komise též pravideln zd razňuje
p ínosy plynoucí ze spolupráce se zájmovými skupinami p i vytvá ení a provád ní sektorových
politik.67 Komise se v neposlední ad snaží o to, aby m ly její legislativní návrhy podporu
široké ve ejnosti. V souladu s touto tezí se EK pokouší získat podporu zvlášt od zájmových
skupin s velkou členskou základnou a silným postavením na trhu.68
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Činnost zájmových skupin dle H. Klüver, C. Braun, a J. Beyerse ovlivňuje n kolik faktor
souvisejících s politikou, jako je nap . komplikovanost politiky (complexity), míra konfliktu
charakterizující legislativní návrhy či velikost a složení lobbistických koalic. Auto i též
p edpokládají, že lobbing v EU ovlivňují institucionální faktory, které se v rámci politického
systému EU liší. 69
Politiku lze dle autor považovat za komplikovanou, pokud se legislativní návrh dotýká velmi
komplexních, mimo ádn technických záležitostí majících dopad na vícero oblastí. V t chto
p ípadech se instituce EU pravideln spoléhají na vn jší odborné znalosti, a to zvlášt kv li
nedostatečným personálním kapacitám. Zájmové skupiny, jež lze považovat za odborníky v
konkrétních oblastech, jsou proto vítanými partnery. Lze tudíž očekávat, že p ístup a vliv
zájmových skupin bude odlišný v závislosti na rostoucí komplexnost jednotlivých návrh . 70 Co
se institucionálních faktor

týče, generální

editelství (G ) odpov dná za konkrétní

problematiku mohou mít významný vliv na rámování obsahu legislativního návrhu. Znalosti o
odpov dném G

jsou proto rozhodující pro mobilizaci, volbu strategie a celkový úsp ch

lobbingu.71
Ukazuje se zde tedy „vzájemná závislost“ mezi lobbisty a normotv rci. Lobbisté usilují o to,
aby byly zohledn ny jejich preference. Normotv rci se pro zm nu spoléhají na informace
poskytované lobbisty, posuzují je a volí dle nich nejvhodn jší p ístup.72 Culpepper konstatuje,
že „manaže i společností v dí o účincích právních p edpis více než politici, a politici to
v dí“. 73
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2.3 Zájmové skupiny a lobbing v oblasti autorských práv
Jak již bylo v úvodu nastín no, Evropská komise byla v posledních letech velmi aktivní
v oblasti autorských práv. Její činnosti provád né v rámci snah o vytvo ení jednotného
digitálního trhu obecn

sm ují k ochran

a využívání autorských práv a práv s nimi

souvisejících. V minulém desetiletí vedly iniciativy Komise k následujícím sm rnicím:
2010/13/EU74, 2011/77/EU75, 2012/28/EU76 a 2014/26/EU77.
Tyto sm rnice upravují r zné oblasti autorských práv (ší ení práv, využívání chrán ného
obsahu). Dotýkají se tudíž r zných druh zájmových skupin. Mezi hlavní zájmové skupiny
v této oblasti pat í: nositelé práv (nap . auto i, vydavatelé, um lci, provozovatelé vysílání atd.);
uživatelé; a další strany (nap . organizace kolektivní správy, poskytovatelé internetových
služeb).78 Auto i v nující se problematice vlivu zájmových skupin p i tvorb konkrétních
sm rnic o autorských právech se shodují na tom, že zájmové skupiny značným zp sobem
ovlivňují konečnou podobu daných sm rnic. 79 Zástupci zájmových skupin dle nich již od
počátku prelegislativní fáze pomáhají EK nastolovat agendu, definovat problém a možnosti
jeho ešení. Vlastní odborné znalosti a znalosti týkající se fungování institucí EU, pak umožňují
organizacím reprezentujícím pr myslový sektor, jako je IFPI, podstatn ovlivnit sm ování
politik Komise.80
A.Vetulani-C giel identifikuje hlavní faktory ovlivňující úsp ch či neúsp ch lobbování
v oblasti problematiky autorských práv. N které faktory souvisejí s konkrétními kroky
zájmových skupin, zatímco jiné se týkají specifického zp sobu vedení konzultace. 81 D ležitým
faktorem je nap íklad vztah zájmových skupin k cíli lobbingu. Úsp šn lobbující zájmové

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. b ezna 2010 o koordinaci n kterých právních
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skupiny mají zpravidla siln jší postavení ve vztahu k cíli lobbingu (p íslušnému generálnímu
editelství EK) než jejich oponenti. Jejich silné postavení vyplývá p edevším z faktu, že se jedná
o p íjemce (adresáty) opat ení Komise. Na p íkladech zkoumaných sm rnic se dle VetulaniC giel prokazuje jasná shoda mezi zájmy úsp šn lobbujících stran a politikou provád nou
p íslušným generálním editelstvím Komise. Naopak zájmové skupiny, jež nebyly adresáty
politik, byly z hlediska lobbingu velice neefektivní.82
V lobbingu jsou dále efektivn jší evropské nebo mezinárodní zájmové skupiny, protože
lobbování zpravidla p edstavuje jejich jedinou činnost, a také z d vodu toho, že vnitrostátní
zájmové skupiny často nemají dostatečné zdroje k provád ní lobbingu na evropské úrovni. 83
Taktéž zájmové skupiny zastupující vlastníky práv bývají efektivn jší než horizontální skupiny
jejich oponent - zájmových skupin zastupujících uživatele. 84
Komise m že nep ímým zp sobem ovlivnit pr b h konzultací a v d sledku toho i jejich
výsledky. Zaprvé, Komise má pravomoc jmenovat členy poradních skupin. Členové poradních
skupin obvykle zastupují r zné organizace zájmových skupin a nejsou nezávislými odborníky.
Komise tedy nep ímo ovlivňuje zastoupení jednotlivých zájm , a tudíž i lobbování r zných
stran.85 Komise m že proces konzultace ovlivňovat také volbou p edsedy poradní skupiny,
který hraje klíčovou roli p i koordinaci aktivit zájmových skupin se zám rem zajistit společný
postoj konzultovaných stran. P íkladem m že být pracovní skupina zabývající se p ípravou
sm rnice o osi elých dílech, kdy byl do čela dosazen p edstavitel IFRRO86. Jednalo se o
organizaci, jež m la o tuto problematiku eminentní zájem. 87
Podle B. Farranda jsou klíčem k úsp šnému lobbingu v oblasti autorských práv t i základní
p edpoklady: vým na informací, schopnost rámovat problémy v počátečním stádiu
legislativního procesu (nastolování agendy) a politická významnost problému (issue
salience).88 Autor mj. tvrdí, že p edstavitelé lobby velmi ovlivňují sm ování politik v oblasti
autorských práv. Dle Farranda však existují i zájmové skupiny, organizace a jednotlivci, kte í
82
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lobbují proti zvyšování ochrany autorských práv, a domnívají se, že na lobbing by m lo být
nahlíženo jako na nepat ičný zásah do legislativního procesu.89
P edpoklady pro ovlivn ní legislativní procesu se snižují, pokud je téma politicky d ležité a
velká část volič o dané problematice pravd podobn ví. Pokud je však téma politicky málo
významné, voliči o n m nemají p ehled a z toho d vodu se zvyšuje možnost zájmových skupin
ovlivnit legislativní proces.90 P. Culpepper argumentuje obdobným zp sobem. Autor tvrdí, že
lobbistické skupiny mohou v prost edí s nízkou politickou významností tématu ovlivňovat
legislativu dle svých preferencí. Mohou totiž čast ji poskytovat odborné znalosti, mohou též
snadn ji nastolovat agendu a rámovat témata v médiích. Málo významná témata voliče logicky
p íliš nezajímají, a proto se následn tém v bec neobjevují v médiích. 91
Farrand ve svém výzkumu dochází k záv ru, že normotvorba EU v oblasti autorských práv je
charakteristická nízkou politickou významností a vysokou mírou komplexnosti daných témat a
vlivnými organizacemi zastupujícími pr myslovou sféru, jež jsou schopné nastolovat agendu a
poskytovat Komisi relevantní odborné znalosti.92

2.4 Konceptualizace vlivu
Pro posouzení vlivu jednotlivých zájmových skupin je t eba vliv co nejp esn ji
konceptualizovat. Andreas Dür konceptualizuje vliv jako schopnost aktéra utvá et rozhodnutí
v souladu s vlastními preferencemi. Jedná se tudíž o p íčinný vztah mezi preferencemi aktéra
ohledn výsledku a samotným výsledkem. 93
Irina Michalowitz vychází z p edpokladu, že míra vlivu se m že lišit podle stupn konfliktu,
kterému zájmové skupiny p i snaze o uplatn ní vlivu čelí, dále podle typu preferencí a podle
strukturálních podmínek daného rozhodovacího procesu.94 Co se týče míry konfliktu mezi
soukromými aktéry a osobami s rozhodovací pravomocí, je dle autorky pro uplatn ní vlivu
výhodná situace, kdy normotv rci usilují o prosazení vlastního silného zájmu, který je současn
pozitivn vnímán konkrétními zájmovými skupinami. Výsledkem posléze bývá v tší ochota ze
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strany normotv rc p ijmout p edložené argumenty zájmových skupin. 95 Autorka současn
dochází k záv ru, že pravd podobnost prosazení preferencí zájmových skupin do podoby
právního p edpisu se zvyšuje, pokud se normotv rci o konečné zn ní právního p edpisu p íliš
nezajímají. Uspokojit je nap íklad m že samotný fakt, že bylo dosaženo určitého výsledku. V
t chto p ípadech lze hovo it o nízkém stupni konfliktu.96
Akté i se domnívají, že vlivu lze nejlépe dosáhnout úsp šným lobbováním. Výsledky však
nemusí být nutn spjaty s lobbingem. I v situacích, kdy je patrné, že výstup politiky odráží
zm nu postoje normotv rc , nemusí být zájmové skupiny a jejich aktivity hybnou silou této
zm ny. Významn jší roli mohly sehrát nap íklad podp rné činnosti ostatních aktér .
Interpretace vlivu zájmových skupin se m že v rámci procesu m nit, a to p i zohledn ní
intervenujících prom nných v celém procesu vyjednávání a p i zkoumání p vodních zám r
normotv rc . Zejména politický vývoj m že být rozhodn jší než činnost zájmových skupin. 97
Vliv m že být analyzován v r zných fázích procesu tvorby právních p edpis : v prelegislativní
fázi b hem nastolování agendy, p i p ijímání konečných rozhodnutí nebo p i provád ní
rozhodnutí.98 Dle Düra je obtížné m it vliv ve všech fázích procesu. Pokud výzkumník mapuje
pouze jednu fázi legislativního procesu, p ičemž má za cíl zanalyzovat vliv zájmových skupin
b hem celého legislativního procesu, m že kv li opomenutí n kterých významných událostí
b hem jednotlivé fáze dosp t k mylnému záv ru. Pokud, kup íkladu, návrh sm rnice projde
legislativním procesem v EP a Rad prakticky bez zm n, nelze nutn p edpokládat, že zájmové
skupiny byly v této fázi nečinné. K p ijetí návrhu bez významn jších zm n mohlo naopak
napomoci efektivní zapojení lobbistických skupin do prelegislativní fáze, což v konečném
d sledku mohlo vést k tomu, že se další fáze legislativního procesu de facto nemusely
účastnit.99
P i m ení vlivu je tedy d ležité odhalit p íčinnou souvislost mezi preferencemi zájmových
skupin a výsledným výstupem v podob návrhu, aby bylo možné odlišit vliv od šťastné
náhody. 100 Pokud existuje systematický vztah mezi jednáním aktér a výsledkem politiky, který
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je založen na p esv dčivém teoretickém od vodn ní, lze usuzovat, že zájmové skupiny
skutečn ovlivnily proces tvorby právního p edpisu.
Vliv se též rozlišuje na tzv. p isuzovaný vliv a na tzv. dosažený vliv. P isuzovaný vliv
(attributed influence) se obvykle m í prost ednictvím pr zkum . Konkrétní skupina m že být
požádána o ohodnocení vlastního vlivu či o ohodnocení vlivu jiných skupin. Výzkum bývá
zpravidla zam en na dob e informované pozorovatele. Mezi výhody této metody pat í její
relativní jednoduchost a možnost pokrýt všechny „kanály“ vlivu. 101 Dosažený vliv (attained
influence) pak zahrnuje analýzu, do jaké míry se preference jednotlivých zájmových skupin
skutečn odrážejí v konečném výstupu politiky. Tento p ístup má výhodu v tom, že zachycuje
všechny aspekty vlivu, včetn t ch, jež nejsou snadno pozorovatelné, jako je nap íklad
lobbování probíhající za zav enými dve mi. 102
Na základ výše uvedeného dosavadního výzkumu zabývajícího se problematikou zájmových
skupin a jejich vlivu v rámci legislativního procesu v Evropské byly zformulovány další dv
hypotézy:
H2: Zájmové skupiny v určitém období prelegislativní fáze přímo ovlivnily jednání Komise.
H3: Pravděpodobnost prosazení preferencí zájmových skupin do návrhu směrnice se zvýšila
díky nízké politické významnosti a komplikovanosti problematiky kolektivní správy.

3

Metodologický rámec

3.1 Process tracing
Jak již bylo v úvodu práce nastín no, diplomová práce je kvalitativní deskriptivní p ípadovou
studií. K odpov di na hlavní výzkumnou otázku je použita metoda process tracing (sledování
procesu). Diplomová práce konkrétn následuje metodické pokyny D. Beache a R. Pedersena:
process tracing - testování teorie. Tato kapitola tento druh metody podrobn vysv tlí.
Andreas Dür, „Measuring Interest Group Influence in the EU: A Note on Methodology", European Union
Politics 9, č. 4 (prosinec 2008): 565.
102
Heike Klüver, Lobbying in the European Union: Interest Groups, Lobbying Coalitions, and Policy Change
(Oxford: Oxford Univ. Press, 2013), 61.
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Process tracing lze obecn definovat jako proces vývoje určité události v pr b hu času.
P ibližuje et zec událostí a rozlišuje r zné mechanismy, které mohly hrát určitou roli p i
vytvá ení zm n v závislé prom nné. 103 Podle A. George a A. Bennetta process tracing označuje
„postup pro určení krok

v p íčinném mechanismu vedoucích k výsledku dané závislé

prom nné v rámci konkrétního p ípadu a v konkrétním historickém kontextu“. 104
Process tracing, z hlediska interpretativismu, umožňuje zkoumat p íčinnou souvislost mezi
prom nnými a zasadit ji do kontextu událostí. Nezam uje se tedy jen na to, co se stalo, ale také
na to, jak se to stalo. Pomocí sledování procesu je tudíž možné zjišťovat, proč konkrétní akté i
jednali v daném p ípad určitým zp sobem. 105 Z pozitivistické perspektivy je hlavním cílem
metody process tracing stanovení a vyhodnocení p íčinného vztahu mezi r znými faktory.
Výzkumník prost ednictvím analýzy archivních dokument či p epis rozhovor zjišťuje, zda
lze na základ

jeho zvolené teorie vysledovat p íčinný proces mezi intervenujícími

prom nnými. Výzkumník tudíž m že ov it, zda k m ení závislých a nezávislých prom nných
zvolil vhodné ukazatele, včetn toho, zda rezonují s p esv dčením aktér .106
Process tracing založený na otev eném dotazování, pozorování účastník a analýzy dokument
umožňuje odhalit d íve neznámé vztahy mezi danými faktory. Od vypráv ní p íb hu se process
tracing odlišuje tím, že se cílen zabývá pouze určitými aspekty daného jevu. Také se liší tím,
že výzkumník analyzuje p íčinnou souvislost mezi prom nnými na základ

p edem

vymezeného teoretického rámce, na jehož základ vysv tluje „p íčinnou cestu“ vedoucí ke
konkrétnímu výsledku. 107
Process tracing je považován za nejpoužívan jší metodologický p ístup k m ení vlivu
zájmových skupin v EU.108 V dci pomocí této metody zkoumají p edevším preference
Diana Panke, „Process Tracing: Testing Multiple Hypotheses with a Small Number of Cases", in Research
Design in European Studies, Theofanis Exadaktylos a Claudio M. Radaelli (London: Palgrave Macmillan UK,
2012), 129.
104
Alexander L. George a Andrew Bennett, Case studies and theory development in the social sciences, BCSIA
studies in international security (Cambridge, Mass: MIT Press, 2005), 176.
105
Pascal Vennesson, „Case studies and process tracing: theories and practices", in Approaches and Methodologies
in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, ed. Donatella Della Porta a Michael Keating (Cambridge:
Cambridge University Press, 2008), 233.
106
Pascal Vennesson, „Case studies and process tracing“, 232-233.
107
Ibid., 234-235.
108
Irina Michalowitz, „What Determines Influence? Assessing Conditions for Decision-Making Influence of
Interest Groups in the EU1", Journal of European Public Policy 14, č. 1 (leden 2007): 132–51;

103

22

zájmových skupin, jejich snahy o uplatn ní vlivu, jejich p ístup k normotv rc m nebo reakce
normotv rc na snahy o uplatn ní vlivu. Také zkoumají, do jaké míry se preference zájmových
skupin odrážejí do výsledné podoby právních p edpis . 109 Studie používající process tracing
k m ení vlivu zájmových skupin mají dle autor n kolik silných stránek. Zaprvé, v malých nstudiích je pravd podobné, že výzkumníci disponují dobrou znalostí tém

všech faktor

ovlivňujících politické rozhodnutí. Zadruhé, mnoho studií využívajících process-tracing
obsahuje polo-strukturované rozhovory. Takové rozhovory mohou v dc m poskytnout ucelený
p ehled o vývoji, který nelze získat z analýzy dokument a/nebo pr zkum . V konečném
d sledku mohou p isp t k dosažení validního posouzení vlivu zájmové skupiny na konkrétní
rozhodnutí.110
Process tracing je též vhodným metodologickýcm p ístupem v rámci p ípadových studií.
Prost ednictvím této metody lze podrobn analyzovat, zda určitá akce vyvolaná nezávislou
prom nnou skutečn zp sobila určitou událost. Process tracing v tomto smyslu neposkytuje
pouze odpov di na otázky proč, ale také na otázky jak. Další výhoda použití metody process
tracing v rámci p ípadových studií plyne z možnosti testování n kolika hypotéz proti sob . 111

3.2 Aplikace metody process tracing na zkoumané téma
Cílem diplomové práce je odpov d t na výzkumnou otázku: Odrážejí se v návrhu směrnice o
kolektivní správě autorských práv preference konkrétních zájmových skupin?
Pro zodpov zení výzkumné otázky je d ležité p esné vymezení p íčinného vztah mezi
prom nnými. Závislou prom nnou (Y) p edstavuje konečné zn ní návrhu sm rnice o kolektivní
správ

autorských právu. Nezávislou prom nnou (X) následn

p edstavuje vliv a role

jednotlivých relevantních aktér b hem prelegislativní fáze. Mezi tyto relevantní aktéry pat í
p edevším Komise, organizace kolektivní správy a p edstavitelé hudebního pr myslu.

Maria Green Cowles, „Setting the Agenda for a New Europe: The ERT and EC 1992", JCMS: Journal
of Common Market Studies 33, č. 4 (prosinec 1995): 501–26; a Dirk De Bièvre, „Inclusion without
Influence? NGOs in European Trade Policy", Journal of Public Policy 27, č. 01 (kv ten 2007): 79.
109
Andreas Dür, „Measuring Interest Group Influence in the EU“, 562.
110
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111
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K dosažení tohoto cíle je použita metoda process tracing – testování teorie. Tento typ se dle D.
Beache a R. Pedersen používá v p ípad , že dosavadní výzkum p ináší rozvinuté teorie a
výzkumník se je snaží empiricky podpo it. Též se používá v situacích, kdy výzkumník
p edpokládá silnou korelaci mezi prom nnými X a Y, avšak si není jist kauzalitou. 112
Process tracing – testování teorie je dle autor t ístupňovým procesem založeným na teoretické
a empirické úrovni. 113 První krok zahrnuje konceptualizaci p íčinných mechanism . V mém
p ípad se jedná p edevším o teorii racionální volby, konceptualizaci vlivu, zájmových skupin
a lobbingu. Druhý krok p edstavuje operacionalizaci p íčinných mechanism . T etí krok
následn slouží ke shromažďování relevantních informací a d kaz

a jejich využití pro

potvrzení/vyvrácení p íčinných mechanism . 114
Metoda process tracing – testování teorie tedy odvozuje teoretická východiska z dosavadního
výzkumu a následn zkoumá, zda d kazy ukazují, že v daném p ípad existuje každá část
p edpokládaného p íčinného mechanismu. Tímto je možné vyvozovat záv ry o tom, zda
mechanismus v daném p ípad fungoval dle očekávání a zda se daný mechanismus jako celek
v bec vyskytuje. 115

Je také d ležité poznamenat, že nelze zkoumat, zda byl konkrétní

mechanismus jedinou p íčinou výsledku.116
Na základ výše uvedených p edpoklad bude p íčinný mechanismus znázorn n jako:
X = n₁ → n2 → n3 → = Y
X znázorňuje nezávislou prom nnou, Y p edstavuje závislou prom nnou, n znázorňuje
jednotlivé mechanismy – hypotézy odvozené z dosavadního výzkumu. P íčinné mechanismy je
následn t eba empiricky testovat.117

112

Derek Beach a Rasmus Pedersen, Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines (Ann
Arbor, MI: University of Michigan Press, 2013), 11-12, 14-15, 56, 59.
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Aby bylo možné úsp šn testovat hlavní hypotézu, je nutné vymezit dílčí (konkrétn jší)
hypotézy. Dílčí hypotézy jsou definovány v p edcházející kapitole na základ teoretických
východisek dosavadního výzkumu.
Jasné vysv tlení a p edstavení specifických empirických d kaz potvrzujících existenci t chto
dílčích částí vymezeného p íčinného mechanismu je d ležité pro potvrzení (p ípadn
vyvrácení) hlavní hypotézy (H):
H: Konkrétním zájmovým skupinám se během prelegislativní fáze podařilo ovlivnit
znění návrhu směrnice o kolektivní správě autorských práv.
Dílčí hypotézy zformulované na základ dosavadního výzkumu (n1, n2, n3 ):
H1: Evropská komise, jakožto racionální aktér s předem vymezenými zájmy, v prelegislativní
fázi nejvíce zohledňovala preference těch zájmových skupin, jež se shodovaly s jejími.
H2: Zájmové skupiny v určitém období prelegislativní fáze přímo ovlivnily jednání Komise.
H3: Pravděpodobnost prosazení preferencí zájmových skupin do návrhu směrnice se zvýšila
díky nízké politické významnosti a komplikovanosti problematiky kolektivní správy.

3.3 Sběr dat
Pro úsp šné provedení metody process tracing je nutné p edložení jasných empirických d kaz
o p íčinném mechanismu. D. Collier poznamenal, že jádro metody process tracing spočívá ve
zkoumání „diagnostických“ d kaz v rámci daného p ípadu, jež vede k potvrzení či vyvrácení
alternativních hypotéz.118 Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz jsou použity p edevším primární
zdroje. Konkrétn se jedná o dokumenty Evropské unie týkající se zkoumané problematiky,
jako jsou dokumenty pracovních útvar Komise, posouzení dopad , výstupy ve ejných slyšení
a konzultací, doporučení Komise či návrh sm rnice o KS. P ístup k v tšin dokument EU je
možný p es databázi EUR-Lex119. Tyto dokumenty jsou analyzovány pro sledování jednání
Komise od začátku prelegislativní fáze do zve ejn ní legislativního návrhu. Též jsou
David Collier, „Understanding Process Tracing", PS: Political Science & Politics 44, č. 04 ( íjen
2011): 823.
119
EUR-Lex: přístup k právu Evropské unie, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
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analyzovány poziční dokumenty relevantních zájmových skupin, které jsou d ležitým zdrojem
pro určení jejich preferencí. V tšina pozičních dokument je k dispozici na internetových
stránkách zájmových skupin.
K získání zdroj nedokumentové povahy a pro dopln ní pot ebných informací byly provedeny
čty i polo-strukturované rozhovory. B hem m síce listopadu a prosince 2017 byly provedeny
telefonické rozhovory s p edstaviteli významných zájmových skupin, kte í se účastnili
d ležitých sch zek a událostí, jež vedly k návrhu sm rnice o KS. Konkrétn se jednalo o
zástupce organizací kolektivní správy CISAC, IFRRO, autorské organizace kolektivní správy
GESAC a zástupce Mezinárodní federace hudebního pr myslu. Organizace CISAC byla
zvolena z toho d vodu, že se jedná o nejstarší a nejv tší organizaci kolektivní správy.
Organizace IFRRO pak společn s organizací CISAC vždy hrála d ležitou roli v debatách
zabývajících se mezinárodními normami autorského práva a jejich implementací do
vnitrostátních právních p edpis . 120 Zástupce Mezinárodní federace hudebního pr myslu byl
zvolen mimo jiné z toho d vodu, že IFPI údajn pokrývá více než 95% sv tové legální
produkce zvukových záznam .121 Dosavadní výzkum rovn ž prokázal, že IFPI m la již
v minulosti velký vliv na tvorbu sm rnic v oblasti autorského práva. Šlo kup íkladu o sm rnici
o dodržování práv duševního vlastnictví. Úsp ch byl založen na n kolika faktorech. IPFI se
da ilo ovlivňovat diskurz na evropské úrovni poskytováním odborných znalostí. Rovn ž si
vybudovala silné vztahy s Komisí a Evropským parlamentem a úsp šn rámovala problematiku
v médiích. 122 Zástupce GESAC byl vybrán díky skutečnosti, že organizace GESAC zastupuje
více než milion tv rc a nositel práv v oblasti hudebních, audiovizuálních, výtvarných a
dramatických d l. 123 Všichni tito zástupci vyžadovali anonymizaci osobních údaj . Relevantní
aktéry ze strany Komise se bohužel vyzpovídat nepoda ilo.
Díky rozhovor m bylo možné doptávat se na detailn jší informace týkající se nastolování
agendy či rámování témat. Zájmové skupiny byly též požádány, aby zhodnotily vlastní vliv a
vliv ostatních relevantních aktér . Je d ležité poznamenat, že odpov di týkající se posouzení
vlivu jsou spíše odrazem subjektivního vnímání respondent . Zájmové skupiny mohou logicky
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vliv zveličovat, aby legitimizovaly své aktivity. Sv j vliv mohou též bagatelizovat.124 Rovn ž
je t eba brát v potaz, že od zve ejn ní návrhu sm rnice o kolektivní správ autorských práv
uplynulo již p t let. Z tohoto d vodu jsou odpov di respondent kontrolovány s ostatními
primárními zdroji – dokumenty EU a pozičními dokumenty zájmových skupin. Analýza t chto
zdroj je zároveň st žejní částí výzkumu.
Jako sekundární zdroje jsou použity odborné články a publikace vztahující se k problematice
kolektivní správy autorských práv. Rovn ž jsou použity novinové články či tiskové zprávy
zájmových skupin a institucí EU. Novinové články jsou d ležité k posouzení rámování tématu
v mediích, stejn tak pro posouzení významnosti tématu.

4

Kolektivní správa autorských práv, organizace kolektivní správy

Dosavadní právní p edpisy Evropské unie v oblasti autorských práv nep edstavují jednotný či
nadnárodní systém ochrany autorských práv, ale spíše harmonizaci vnitrostátních právních
p edpis . Harmonizace probíhá p edevším prost ednictvím sm rnic a tyto harmonizované
aspekty jsou tudíž implementovány a vynucovány na území daného členského státu EU.
Harmonizace primárn mí í na odstran ní markantních rozdíl mezi členskými státy EU, a to
nap íklad v délce ochrany autorských práv. Harmonizace autorských práv je tedy nejb žn jší
zp sob regulace od vodn ný dopadem autorského práva na vnit ní trh.125 Právní základ lze
nalézt v článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).126
Mohlo by se zdát, že Smlouva o fungování Evropské unie dává EU výlučnou pravomoc vytvá et
právní p edpisy v oblasti duševního vlastnictví. Článek 118 Smlouvy o fungování Evropské
unie (SFEU) totiž výslovn stanovuje, že EP a Rada mohou „ ádným legislativním postupem
p ijmout opat ení o vytvo ení evropských práv duševního vlastnictví, která zajistí jednotnou
ochranu práv duševního vlastnictví v Unii, a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání
povolení, koordinaci a kontrolu na úrovni Unie.“127
Andreas Dür, „Measuring Interest Group Influence in the EU“, 565-566.
Tatiana-Helenē Synodinou, ed., Codification of European copyright law: challenges and perspectives,
Information law series, volume 29 (Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Frederick, MD: Kluwer Law
International, 2012), 29-31.
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Článek 118 SFEU podrobn analyzovala nap íklad britská Sn movna lord b hem posuzování
celé SFEU. V posouzení se mj. uvádí, že článek je pouhým p evzetím již existujících
pravomocí. Uvádí se však také, že „ačkoli Lisabonská smlouva neud luje EU žádné další
pravomoci v oblasti duševního vlastnictví“, značí to minimáln její politický zám r. 128 Dle
publikace autorky Synodinou má tento článek potenciál umožnit institucím EU vytvo it nový
systém evropského práva duševního vlastnictví, jenž by p ekonal rámec harmonizace
vnitrostátních právních p edpis

členských stát . Zároveň umožňuje EU vyjednávat

mezinárodní smlouvy v oblasti práva duševního vlastnictví jako součást proaktivní obchodní
politiky. 129
P íchod moderních technologií zp sobil, že individuální správa určitých práv byla prakticky
neproveditelná. Individuální správu znemožňoval p edevším velký počet uživatel a z toho
plynoucí nedostačující kapacity jednotlivc na sledování uživatel a vybírání odm n. Tato
situace byla jedním z d vod vytvo ení hromady kolektivní správy práv, jež byla v gesci tzv.
ochranných organizací. 130 Tato práce však pracuje s pojmem organizace kolektivní správy, jenž
byl p edstaven ve sm rnici o kolektivní správ práv v roce 2014.131
V rámci systému kolektivní správy tedy vlastníci práv sv ují organizacím kolektivní správy
pravomoc k vykonávání hromadné správy svých práv, tj. nap íklad k vyjednávání s dalšími
uživateli, k vybírání licenčních odm n či ke sledování užití dotčených d l. V p ípad náležit
provád né kolektivní správy z stává sv eným práv m jejich exkluzivní charakter, ačkoli jejich
nositelé132 nemohou p ímo kontrolovat jejich využívání. 133 Z ekonomického hlediska tedy
mohou být organizace kolektivní správy považovány za p íklad zprost edkovatele, jehož cílem
je snížit vysoké transakční náklady a zvýšit bezpečnost transakcí nositel práv i komerčních
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uživatel

134 135

.

Organizace kolektivní správy dávají možnost „obchodovat“ s autorskými právy,

a to i s t mi, které by byly individuáln obtížn obchodovatelné.136 Organizace kolektivní
správy sledují i neekonomické cíle (zejména sociální a kulturní). Již od momentu vzniku
organizací kolektivních práv ve Francii hrála velkou roli otázka solidarity. Organizace
kolektivní správy totiž m ly oproti uživatel m silnou vyjednávací pozicí a pot ebovaly se
ujistit, že za svou činnost dostanou náležitou odm nu. Organizace kolektivní správy potom pro
zm nu chránily práva autor a um lc na odm ňování p ed silnými producenty a vydavateli.
Otázka solidarity se promítá i do nyn jší praxe, a to v podob tzv. k ížového subvencování. To
znamená, že n které práce slavných tv rc mohou financovat mén úsp šná nebo ztrátová díla
za účelem zajišt ní (udržení) služeb i v t chto oblastech. 137 Spolupráce mezi organizacemi
kolektivní správy však m že vyústit v reciproční dohody (dohody o vzájemném zastoupení),
jež mohou být v rozporu s pravidly hospodá ské sout že.
Zp sob kolektivní správy se v r zných členských státech EU liší (mnohdy i v rámci jednoho
státu), modus operandi však z stává podobný. Po vzniku, který m že podléhat schválení
orgánem státní moci, je kolektivní správce oprávn n ud lovat licence. Licence jsou ud lovány
buď dle p edem stanoveného tarifu, nebo dle tarifu stanoveného t etí stranou. Kolektivní
správce je tedy vlastníky práv (nap . hudebními skladateli) pov en k jejich zastupování, má
též na starost ud lování licencí. V rámci daného území mnohdy p sobí pouze jeden kolektivní
správce. V tomto p ípad lze z pohledu sout žního práva hovo it o monopolní postavení.
Výjimku p edstavují Spojené státy americké, kde mohou v rámci konkrétního území p sobit až
t i kolektivní správci. 138 R zné organizace kolektivní správy si v rámci daného území obvykle
nekonkurují, ale specializují se na r zné soubory práv či odlišné typy nositel práv.139 Mnozí
auto i se domnívají, že neexistuje racionální d vod, proč by v daném teritoriu nemohlo p sobit
v tší množství organizací kolektivní správy. 140 Objevují se však též kritické názory, dle kterých
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organizace kolektivní správy de facto kopírují zprost edkovatelskou roli hudebních vydavatel ,
kte í jsou držiteli autorských práv jednotlivých autor .141
Organizace kolektivní správy obecn náleží do dvou hlavních rodin, a to Confédération
Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs (CISAC), což je nejv tší a nejstarší
organizace kolektivní správy. Druhou je International Federation of Reproduction Rights
Organisations (IFRRO). Tyto organizace vždy hrály d ležitou roli v debatách zabývajících se
mezinárodními normami autorského práva a jejich implementací do vnitrostátních právních
p edpis . Zd razňují zejména pot ebu chránit autory a nutnost efektivního systému
kolektivního licencování, a to jak pro nositele práv, tak uživatele.142
Auto i Brinker a Holzmuller tvrdí, že harmonizace právních p edpis týkající se kolektivní
správy správ je nutná vzhledem k podstatným rozdíl m mezi systémy kolektivní správy
v jednotlivých členských státech EU.143 V Evrop existují r zné modely kolektivní správy, které
odrážejí kulturní, sociální a historické rozdíly. Nap íklad ve Velké Británii jsou organizace
kolektivní správy soukromé neziskové organizace bez vládního dohledu, které se ídí zásadami
smluvního práva. Oproti tomu ve st edoevropském modelu kolektivní správy (p edevším v
N mecku a Rakousku) mají organizace kolektivní správy ve ejnou regulační funkci. Fungují
též pod dohledem vlády. Jsou zde také typické srážky pro kulturní účely na základ
společenského prosp chu. 144 T ma je kv li politickým a kulturním rozdíl m mezi jednotlivými
systémy kolektivní správy skeptický v či možnostem harmonizace pravidel pro kolektivní
správu na úrovni EU.145 Tento postoj zastávala rovn ž ada menších organizací kolektivní
správy. Tyto organizace preferovaly spolupráci na základ recipročních dohod, které dle nich
lépe p ispívají k rovnému zacházení se všemi nositeli práv. 146
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Co se hudebního pr myslu týče, organizace kolektivní správy spravují p edevším dva typy práv
– mechanická práva147 a práva na zve ejňování hudebních d l. Co se týče oblasti mechanických
práv, byla v roce 1995 v Cannes uzav ena dohoda, která byla výsledkem snahy p ti hlavních
nahrávacích společností. Nahrávací společnosti jsou velké organizace, které jsou často součástí
v tšího konglomerátu. Nap íklad společnost Universal Music Group má vlastní vydavatelskou
skupinu Universal Music Publishing Group, čímž de facto vytvá í formu vertikální integrace.
Tyto vertikáln integrované hudební společnosti mají zájem p edevším na tom, aby mezi sebou
sout žily o to, která z nich bude reprezentovat populárn jší repertoár148.149 Na základ dohody
z Cannes nahrávací společnosti usilovaly o vytvo ení „jednotného kontaktního místa“ („onestop shop“) pro poskytování licencí v oblasti mechanických práv v Evrop . Podle této dohody
si mohly nahrávací společnosti vybrat organizaci kolektivní správy, která by shromažďovala
veškeré licenční poplatky za mechanickou reprodukci v Evrop . P eshraniční výkon práv na
zve ejňování hudebních d l oproti tomu v tšinou probíhal na základ

výše zmín ných

recipročních dohod.
Reciproční dohody byly ešením pro situace, kdy tém

každá organizace kolektivní správy

p sobila na omezeném území, zpravidla na území jediného členského státu. Prost ednictvím
t chto dohod byl možný výb r licenčních poplatk mimo hranice organizace pro kolektivní
správu. 150 Tento systém konkrétn každé společnosti umožnoval získat p ístup ke „sv tovému“
repertoáru, a nikoliv pouhý p ístup k repertoáru jednotlivých um lc v rámci daného členského
státu. Tento druh dohod mohl být uzavírán buď ve form dohody „typu A“ nebo ve form
dohody „typu B“. Dohoda „typu A“ zahrnovala vzájemnou vým nu práv i licenčních poplatk ,
zatímco dohoda „typu B“ pouze vým nu repertoáru.151
Zavedený systém organizací kolektivní správy byl postupem času pod tlakem digitální
revoluce. Rostla popularita služeb poskytujících audiovizuální p enos prost ednictvím internetu
(tzv. streamingové služby), jako jsou nap íklad Spotify, Amazon Music, či Deezer. Tyto zm ny

Jde výlučná práva autor hudebních d l ud lovat svolení k p enesení t chto d l na nástroje sloužící k jejich
mechanickému p ednesu a k ve ejnému provozování t chto d l takovými nástroji
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nejvíce zasáhly systém p eshraničního ud lování licencí. Internet se samoz ejm neomezoval
na státní hranice a uživatelé, kte í využívali internet k legální distribuci hudby, rázem byli
nuceni vyjednávat s n kolika organizacemi najednou, což vedlo k vysokým transakčním
náklad m. 152 Evropská komise si byla tohoto vývoje v doma a jednou z jejích hlavních priorit
od roku 2005 bylo vytvo ení jednotného on-line hudebního trhu v EU. Komise dosp la k
záv ru, že trh s hudbou není pln využíván, a to zejména v porovnání se Spojenými státy. Za
jednu z hlavních p ekážek účinného fungování digitálního trhu s hudbou považovala tzv.
zem pisné blokování (geo-blocking) mediálního obsahu a tedy nedostupnost t chto služeb za
hranicemi členských stát .153
On-line hudebního trh má dle statistik značný potenciál. Nap íklad dle společnosti IFPI v roce
2013 t icet dev t procent celosv tových p íjm hudebního pr myslu pocházelo z digitálních
kanál . 154 Online hudební trh se každoročn rozr stá. V Evropské unii z tohoto hlediska
funguje p ibližn 250 organizací kolektivní správy, které spravují p ibližn 6 miliard eur ročn .
Více než 80% z t chto p íjm pochází z hudebních d l. 155 Ghafele a Gibert ve své studii dosp li
k záv ru, že potenciální ekonomická hodnota evropského digitálního trhu s hudbou činí
p ibližn 5 miliard eur.156Studie Copenhagen Economics z roku 2010 došla k záv ru, že
vytvo ení jednotného digitálního trhu by mohlo do roku 2020 zvýšit HDP v EU p ibližn o
4%.157 Tato zjišt ní posilují p esv dčení, že je nutné modernizovat stávající systém p eshraniční
kolektivní správy práv za účelem vytvo ení právního rámce pro celoevropské online hudební
služby, což v konečném d sledku m že vést ke zvýšení konkurenceschopnosti EU v této
oblasti. 158 V oblasti hudebního pr myslu je též p ímo nebo nep ímo zam stnáno tém
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milionu lidí a hospodá ský výkon tohoto sektoru p esahuje 500 milion eur či 4,2% z celkového
podílu HDP.159
Eliminace národního teritoria narušovala do té doby oprávn ný nárok organizací kolektivní
správy fungovat jako vnitrostátní monopol. V digitálním sv t

bez hranic se status

vnitrostátního monopolu ospravedlňoval stále obtížn ji, neboť vzr stala poptávka po ud lování
licencí pro více teritorií. 160 Digitalizace naopak umožnila snadný p ístup k hudb bez ohledu
na p edpisy o televizním vysílání či celní p ekážky. K poskytování t chto služeb je však
vyžadována tzv. multiteritoriální licence – licence pro více území. 161
Tlak na zm nu p icházel jak od člen organizací kolektivních správ, tak od nositel práv.
Rostoucí podíl on-line transakcí totiž nositel m práv a organizacím kolektivní správy p inášel
nižší p íjmy, což logicky vedlo k jejich nespokojenosti.

P íkladem m že být spor mezi

n meckou organizací kolektivní správy GEMA162 a YouTube týkající se ud lování licencí,
který byl vy ešen až po sedmi letech. 163
Pot eba účinného systému p eshraniční kolektivní správy práv tedy sílila s rostoucím
potenciálem digitálních technologií. Evropská unie se v zásad musela rozhodnout mezi dv ma
možnostmi sm ování. První možností bylo regulovat organizace kolektivní správy na základ
práva hospodá ské sout že. Jednotlivé cíle by vycházely z ustálené judikatury Soudního dvora
Evropské unie, jež

ešila otázky ochrany hospodá ské sout že, zejména zneužívání

monopolního postavení. Druhou možností bylo spoléhání se na autorské právo a jeho obecné
zásady. 164 Rozdíl mezi opíráním se o obecné zásady autorského práva a o zásady hospodá ské
sout že závisí na cílech, které jsou p edm tem právní úpravy. Systém ochrany autorských práv,
zejména v kontinentálním systému občanského práva, up ednostňuje zájmy nositel práv p ed
zájmy t etích stran. Regulace kolektivní správy autorských práv se tedy týká p edevším
zajišt ní toho, aby nedocházelo k neoprávn nému užití d l. Sout žní právo oproti tomu
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nerozlišuje mezi jednotlivými druhy nositel a soust edí se spíše na efektivitu ud lování
licencí. 165
Je t eba též rozlišovat mezi zájmy vlastník autorských práv. Pokud autorská práva vlastní
velké společnosti, bývá jejich hlavním cílem zajišt ní ekonomické návratnosti investic a tedy
maximalizace zisku. Stejný hospodá ský zájem sdílejí úsp šní skladatelé a texta i, avšak ne ve
stejném rozsahu. 166
Rozdíly v zájmech vlastník autorských práv se též odrážejí v preferencích ohledn správy
autorských práv. Pokud vlastní autorská práv společnost, zpravidla up ednostňuje efektivní a
úsporný výkon správy. 167 Mén úsp šní auto i oproti tomu mají r zné zájmy, jež se podobají
zájm m člen odborových organizací. Vyžadují, aby organizace kolektivní správy posilovala
jejich pozici p i kolektivním vyjednávání vzhledem k znevýhodn nému postavení v porovnání
s velkými korporacemi. Z tohoto titulu funguje organizace kolektivní správy podobn jako
lobbistická skupina, která ve ve ejných diskusích zastupuje své členy a prosazuje účinná
ochranná opat ení. 168

5

Process tracing – testování teorie

5.1 Od sdělení Komise z dubna 2004 k rozhodnutí CISAC z roku 2008
Evropská komise se začala problematikou kolektivní správy zevrubn ji zabývat od roku 2004.
Komise si začala mnohem více uv domovat, že p ekážky p eshraničního prodeje digitální
hudby znemožňují úsp šný rozvoj on-line služeb. Prvotní návrhy ešení se objevily ve sd lení
Komise o p eshraničním licencování z dubna 2004.169 Bylo zde mimo jiné uvedeno, že EU do
té doby ucelen ne ešila podmínky kolektivní správy práv.170 Komise se též klonila k názoru,
že odlišné standardy a formy ízení organizací kolektivní správy v členských státech EU mají
165
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dopad na (ne)efektivitu systému p eshraničního ud lování licencí. 171 Taktéž vyjád ila
p esv dčení, že legislativní p ístup ve form soft law není vhodným ešením.
Dne 18. kv tna 2005 Komise zve ejnila doporučení 2005/737/EC o kolektivní přeshraniční
správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby.
Doporučení vypracovalo DG MARKT – generální editelství pro vnit ní trh a služby.
Doporučení ve druhé části mj. vyzývá členské státy k tomu, aby „podnikly nezbytné kroky k
usnadn ní vývoje zákonných on-line služeb ve Společenství…“. Ve t etí části doporučení se
poté uvádí, že „nositelé práv by m li mít právo na sv ení správy jakéhokoliv z on-line práv
nezbytných k provozování zákonných on-line hudebních služeb s územním rozsahem dle svého
výb ru“. 172 EK taktéž doporučila základní standardy ízení organizací kolektivní správy,
včetn zásady nep ípustnosti diskriminace mezi jednotlivými nositeli práv a transparentních
interních rozhodovacích pravidel. 173 Doporučení též konstatovalo, že ud lování licencí k online
práv m často podléhá teritoriálním omezením 174 a že „komerční uživatelé vyžadují licenční
politiku, která odpovídá všudyp ítomnosti on-line prost edí a je použitelná na více územích.175“
Co se týče problematiky rozsahu online práv, doporučení stanovilo, že by m la být udílena
výlučná práva, a to „právo na rozmnožování“ a „právo na zp ístupn ní hudebního díla“. Právo
na rozmnožování zahrnuje všechny rozmnoženiny v podob kopií vytvo ených b hem on-line
distribuce hudebních d l. Právo na zp ístupn ní hudebního díla je pak nezbytné pro interaktivní
využití hudebních d l, což mj. zahrnuje stahování hudby. 176 Organizace kolektivní správy však
zpravidla mají odlišné standardy správy t chto práv, což komplikuje udílení online práv a
zvyšuje transakční náklady spojené s vytvo ením online hudební služby. 177
Hlavní zd vodn ní doporučení vychází z pravidel hospodá ské sout že: tím, že bude zajišt na
možnost volby organizace kolektivní správy, je pravd podobné, že si zájemce zvolí organizaci
kolektivní správy, která nejlépe odpovídá jejich preferencím. Jinými slovy, možnost nositel
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práv „hlasovat nohama“ by m la mít za d sledek fakt, že se jednotlivé organizace kolektivní
správy budou více starat o to, aby neztratily své členy. 178
Dne 7. července roku 2005 zve ejnily útvary Komise pracovní dokument nabízející t i možná
ešení p eshraničního ud lování licencí: nepodnikat žádné kroky; ešit územní omezení a
diskriminační ustanovení pomocí dohod mezi jednotlivými organizacemi kolektivní správy o
vzájemném zastoupení; či dát nositel m práv možnost zvolit si organizaci kolektivní správy dle
vlastního výb ru, jež by spravovala jejich díla v celé EU.179 Evropská komise dosp la k záv ru,
že t etí možnost je nejvhodn jším ešením, neboť m že v konečném d sledku p isp t ke
spravedlivému systému konkurence v oblasti kolektivní správy práv.180 Krom tohoto aspektu
pracovní dokument uvádí, že p ijetí této možnosti je „zvlášt zajímavé“ pro autory, jejichž dílo
je užíváno nap íč Evropskou unií. P eshraniční ud lování licencí je dle Komise nezbytným
p edpokladem pro vyšší p íjmy autor z výkonu práv. 181
Ve sd lení Komise ze dne 17. srpna 2005 bylo mimo jiné uvedeno: „Tím, že v každém stát
bude pouze jeden autorský ochranný svaz s monopolním postavením, bude tento svaz v daném
stát požívat absolutn výlučné postavení p i ud lování mnohočetných licenčních práv pro více
území k ší ení hudebních d l na internetu“. 182 Dle Mazziottiho se Komise v této dob
domnívala, že kolektivní správa práv online d l by m la probíhat v rámci volného trhu nap íč
celé EU, v n mž by mezi sebou sout žily jednotlivé organizace kolektivní správy. Vše by se
navíc uskutečňovalo v prost edí, v n mž již není nutná vnitrostátní exkluzivita kolektivní
správy autorských práv.183 Tento pohled sdílí ada akademik , kte í se zabývají právem
hospodá ské sout že.
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Evropská komise byla tedy v této dob p esv dčena o tom, že doposud pomalý rozvoj iniciativ
v oblasti ud lování licencí pro více teritorii lze vy ešit prost ednictvím regulace, jejímž
základním pilí em by byl p ístup založený na pravidlech ochrany hospodá ské sout že.
Organizace kolektivní správy dle tohoto p ístupu mohou pro hospodá skou sout ž p edstavovat
hrozbu, neboť mj. mohou deformovat fungování trhu a zvyšovat transakční náklady.
Auto i Akman a Kassim v souladu s touto tezí tvrdí, že Smlouvy o založení Evropského
společenství o Smlouvy o Evropské unii zajistily Unii mimo ádné pravomoci v oblasti politiky
hospodá ské sout že.184 Evropská komise, zvlášt její generální editelství pro hospodá skou
sout ž (DG COMP), svou činnost v této oblasti pot ebovala legitimizovat, což mj. vyžadovalo
tvo ení mýt (myth-making) ohledn politiky opírající se o pravidla ochrany hospodá ské
sout že. Evropská komise od vodňovala své aktivity prost ednictvím narativu, dle n hož
ochrana hospodá ské sout že symbolizuje základní a nezbytnou součást fungování EU.
Dodržování pravidel hospodá ské sout že je zároveň pevn spjato cíli jednotného trhu a
ochranou spot ebitele. 185 Tento narativ byl postupem času institucionalizován a p ijat komisa i
pro hospodá skou sout ž. Kup íkladu Neelie Kroes v roce 2009 mj. uvedla: „Ochrana
hospodá ské sout že je klíčem k tomu, aby se zabránilo tomu, aby „slabší“ akté i byli ob ťmi
v tších konkurent , kte í zneužívají své dominantní postavení. Ochrana hospodá ské sout že
je nezbytná pro zajišt ní rovných podmínek a také k tomu, aby byly všem účastník m
hospodá ské sout že otev eny všechny vnitrostátní trhy bez ohledu na jejich velikost.“186
Komise v posouzení dopad z íjna 2005 stanovila jako nejlepší p ístup v otázce ud lování
licencí pro více území samoregulační režim ve form doporučení. EK tedy jednala v p íkrém
rozporu se sd lením z p edešlého roku.187 Komise, jak již bylo výše stručn nastín no, ve svém
posouzení dopad z roku 2005 zvolila jako nejlepší ešení problému s ud lováním licencí t etí
možnost – umožnit nositel m práv si dle vlastního výb ru zvolit, kdo bude spravovat jejich
práva v online prost edí. Posouzení dopad ukazuje, že mezi konzultované strany, které nejvíce
schvalovaly tento p ístup, pat ila p edevším hudební vydavatelství, jmenovit BMG, EMI,
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Sony, Universal a Warner-Chappell. 188 Postoje t chto konzultovaných stran nejsou bohužel
ve ejné p ístupné. Je proto obtížn určit, zda existuje p ímá korelace mezi prohlášeními t chto
nositel práv a zn ním posouzení dopad a doporučení.
P ístup Komise byl též kritizován Evropským parlamentem, který 13. b ezna 2007 p ijal
v reakci na doporučení Komise z roku 2005 legislativní usnesení. Evropský parlament
konstatoval, že Komisí zvolený právní nástroj je v rozporu s demokratickými zásadami.
Evropský parlament se p edevším obával oslabení menších kolektivních správc práv. Ve
zpráv Evropského parlamentu se mj. uvádí, že „existuje riziko, že by nositelé práv mohli
ohledn svých interaktivních on-line práv zbavit místní kolektivní správce práv (KSP) jiných
práv (nap . t ch, která se vztahují k vysílání), čímž zamezí uživatel m t chto práv v získávání
uživatelských práv týkajících se r znorodého repertoáru od jednoho a téhož KSP“.

189

S obavami Evropského parlamentu se ztotožňuje Mazziotti. Autor nap íklad tvrdí, že se ze
strany Komise jednalo o zám rný krok, který byl prosp šný p edevším pro významné
p edstavitele hudebního pr myslu, kte í vlastnili velkou část sv tového hudebního
repertoáru.190 Mazziotti dále konstatoval, že cílem EK bylo ve skutečnosti usnadnit hlavním
nositel m práv p ístup k p ímému vyjednávání licencí, a to na úkor organizací pro kolektivní
správu. 191
D ležitou událostí v této dob byl též rozsudek Tribunálu EU týkající se Mezinárodní
konfederace společností autor a skladatel (CISAC), který částečn zrušil rozhodnutí Komise
z roku 2008. Podstatou sporu mezi CISAC a Komisí byla skutečnost, že CISAC vypracovala
vzorové smlouvy o vzájemném zastupování mezi členy. Jednalo se o smlouvy s nezávazným
charakterem, jejichž prost ednictvím mohly být ud lovány licence na práva (nap íklad na
koncerty). Tento systém smluv umožňoval kolektivním správc m na základ reciprocity
p evést práva vztahující se k „jejich“ repertoáru na kolektivního správce z jiného členského
státu EU. V konečném d sledku bylo na základ t chto smluv o vzájemném zastupování možné
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nabízet celosv tový repertoár hudebních d l komerčním uživatel m, ale vždy s platností pro
„vlastní“ území. 192 Dle Komise toto jednání znamenalo porušení článku 101 odst. 1 SFEU,
neboť vzorová smlouva omezovala svobodnou volbu autor zvolit si kolektivního správce dle
vlastního uvážení. Komise se rovn ž domnívala, že kolektivní správci jednali ve vzájemné
shod , neboť si navzájem omezovali právo ud lovat licence k vlastnímu reportéru na území
druhého kolektivního správce.193 Tribunál s určitými záv ry Komise souhlasil. Co se týče
podez ení z jednání ve vzájemné shod , však Tribunál dosp l k záv ru, že EK neprokázala
existenci žádného takového jednání. 194
Na základ jednání Evropské komise v p ípad CISAC a doporučení z roku 2005 bylo v této
evidentní, že primárním cílem Komise bylo ukončit dosavadní systém recipročních dohod a
nahradit jej modelem založeným na konkurenci mezi organizacemi kolektivní správy. Komise
vyhlížela optimistický scéná , kdy budou rozbity národní monopoly a organizacím kolektivní
správy se tudíž naskytne p íležitost aktivn sout žit jak o komerční uživatele, tak o nositele
práv v celé EU.195 Brinker a Holzmuller však tvrdí, že se tento zám r nepoda ilo naplnit.
Naopak se rozší ila sm sice r zných dohod, které naopak vedly ke komplikovan jšímu systému
ud lování licencí. 196
V d sledku rozhodnutí Komise týkající se vzorových smluv CISAC a doporučení z roku 2005
začaly zájmové skupiny z hudebního pr myslu zakládat takzvaná licenční centra (hubs). Jedná
se o samostatné právní subjekty založené velkými nositeli práv za účelem ud lování licencí.
V tšina z nich velmi úzce spolupracuje. Hlavní hudební vydavatelé tato centra zmocňují ke
správ svých práv. Tato licenční centra ovšem nenabízejí univerzální repertoár. Dochází zde
také ke vzájemné konkurenci mezi organizacemi kolektivní správy, neboť n které z nich
mohou ud lovat licence pro více než jeden repertoár.197 Nap íklad britská společnost PRS for
Music se podílí na angloamerickém repertoáru společností IMPEL, či SOLAR. (EMI and
SONY). V roce 2006 vytvo ila společnost EMI společnou organizaci CELAS s britskou
organizací kolektivní správy PRS for Music a n meckou organizací kolektivní správy
GEMA. 198 Následovalo vydavatelství Warner Music Group, které v červnu 2006 založilo
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organizaci kolektivní správy s názvem Pan-European Digital Licensing (PEDL) s PRS for
Music, francouzskou organizací kolektivní správy SACEM, špan lskou organizací SGAE,
švédskou organizací STIM a nizozemskou organizací BUMA-STEMRA. V roce 2009 se k
t mto organizacím p ipojila belgická organizace SABAM. 199 Tato licenční centra zároveň
v tšinou spravují pouze hudební díla. Nahrávací společnosti vlastnící práva na zve ejn ní a
práva na zvukový záznam díla obvykle spravují svá práva individuáln a na multiteritoriálním
základ . Licence však ve v tšin p ípad nejsou ud lovány pro všechny členské státy EU, což
je nap íklad v rozporu s požadavky organizace Europeana, která spravuje pouze taková díla, jež
jsou p ístupná ve všech členských státech EU.200
Tyto dohody tedy mimo jiné zap íčinily to , že významní hudební vydavatelé odebírali část
svých práv k nejcenn jšímu angloamerickému repertoáru tradičním organizacím kolektivní
správy. Namísto toho se začali specializovat na ud lování licencí pro více teritorií. Výsledkem
t chto krok byla tedy ješt v tší fragmentace trhu licencí. Nastávaly situace, kdy komerční
uživatelé201 se zám rem založit online hudební službu pot ebovali získat až čty i licence
k tomu, aby mohli poskytovat angloamerický repertoár. K tomu je nutné p ipočíst vyjednávání
licencí s organizacemi kolektivní správy, jež se specializují na lokální či specifický druh hudby,
a nejsou zastupované velkými hudebními vydavatelstvími. D sledkem této situace byla ztížená
pozice menších organizací pro kolektivní správu, což m lo též negativní dopad na kulturní
rozmanitost. Tyto argumenty jsou potvrzeny ve studii Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law, v níž je uvedeno, že ze zm n systému ud lování on-line licencí
nejvíce t žili nejv tší nositelé práv (nap . hlavní nahrávací společnosti), nikoli jednotliví
um lci. 202 Na rozhodnutí Komise ve v ci CISAC reagoval též Evropský parlament, který ve
svém legislativním usnesení ze dne 25. zá í 2008 dosp l k záv ru, že rozhodnutí CISAC
znemožňuje usnadn ní kolektivní správy práv, a naopak m že vést k „vystavení se riziku
vytvo ení oligopolu n kolika velkých organizací pro kolektivní správu, které jsou
prost ednictvím exkluzivních smluv propojeny s vydavateli pat ícími do sv tového
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repertoáru.“.203 Riis p edpokládá, že základním cílem rozhodnutí CISAC, jež bylo v gesci DG
COMP (generální editelství pro hospodá skou sout ž), byla podpora konkurence mezi
organizacemi kolektivní správy, zatímco doporučení z roku 2005, za n ž odpovídalo DG
MARKT, bylo zam eno spíše na usnadňování ud lování licencí pro více území a konkurence
m la být pouze prost edkem k dosažení tohoto cíle.204

5.2 Od tvůrčího obsahu online z roku 2008 k návrhu směrnice o kolektivní správě
z července 2012
Vzhledem k tomu, že doporučení nenaplnilo požadované cíle, p edstavila Komise na začátku
roku iniciativu o tv rčím obsahu online (Creative Content Online), kde op t popisovala svou
vizi jednotného digitálního trhu pro tv rčí obsah, jako jsou videohry, online hudba či filmy.
Jedním z hlavních cíl sd lení Komise ze dne 3. ledna 2008 byla podpora „rozvoje inovačních
obchodních model a zavád ní p eshraničního poskytování r zných služeb tv rčího obsahu
online“. 205 Komise s ohledem na kolektivní správu vyzvala zúčastn né strany k p edložení
stanovisek a p ipomínek ke svým prvotním zkušenostem s výše uvedeným doporučením.206
Následovalo oznámení, že by doporučení m lo být zve ejn no v polovin roku 2008. V záv ru
Komise též uvedla, že bude spolupracovat s EP a Radou na p íprav doporučení o tv rčím
obsahu online, které by mimo jiné zahrnovalo otázky pr hlednosti systém

pro správu

digitálních práv. Komise též avizovala, že bude usilovat o zavedení inovačních režim
poskytování licencí pro audiovizuální díla. 207
Termín zve ejn ní doporučení se však pravideln odkládal, a to p edevším kv li odlišným
názor m organizací kolektivní správy a nositel práv v otázce ud lování licencí pro více území.
Mluvčí komisa ky Viviane Reding následn

sd lil Euroactivu, že „žádné doporučení

nebude“. 208

Evropská parlament, „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. zá í 2008 o kolektivní p eshraniční správ
autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby“ (25. 9. 2008), Dostupné z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080462+0+DOC+XML+V0//CS (staženo 12. 12. 2017).
204
Thomas Riis, „Collecting societies, competition, and the Services Directive", Journal of Intellectual Property
Law & Practice 6, č. 7 (1. červenec 2011): 486-493.
205
Evropská komise, „Sd lení komise Evropskému parlamentu, Rad , Evropskému hospodá skému a sociálnímu
výboru a Výboru region o tv rčím obsahu online na jednotném trhu“ SEK(2007) 1710, KOM (2007) 0836
konečném znení (3. 1. 2008), kapitola 1.3 Dostupné z:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0836 (staženo 15. 10. 2017).
206
Evropská komise, „Sd lení komise o tv rčím obsahu online“, kapitola 2.2.
207
Ibid., kapitola 3.
208
„Commission shelves plans to curb online piracy“, Euractiv (16. 2. 2009), dostupné na:
203

41

Ve shod se zám rem Komise ve sd lení o tv rčím obsahu online probíhaly v roce 2008
konzultace se zájmovými skupinami. Nap íklad od 17. zá í 2008 probíhala konzultace se
zájmovými skupinami ve form kulatého stolu týkající se problematiky ud lování licencí pro
více teritorií a on-line distribuce hudby. Konzultace se zúčastnily nap íklad zástupci firem
Amazon, Nokia, britské organizace kolektivní správy PRS for Music, švédské organizace
kolektivní správy STIM či hudebního vydavatelství Universal Music Publishing. Výsledkem
t chto konzultací byla společné prohlášení, které vyzvalo k založení pracovní skupiny, jež by
m la na starost vytvo ení společného rámce pro informace o vlastnictví práv. 209
V diskusním dokumentu DG INFSO210 (generálního editelství pro informační společnost a
média) a DG MARKT (generální editelství pro vnit ní trh a služby) ze dne 22. íjna 2009 bylo
p ipušt no, že se mnohé návrhy Komise vztahující se k tv rčímu obsahu online ukázaly jako
sporné.211 Dále však trvala na tom, že je t eba podporovat p eshraniční ud lování licencí. 212
Komise nastínila n kolik možných scéná

- od zjednodušeného procesu ud lování licencí po

provád ní dalekosáhlých reforem sm ujících k široké harmonizaci autorských práv
v Evropské unii v podob jednotného ádu (European Copyright Law).

213

Následn zahájila

konzultace se zájmovými skupinami.
Pro správné pochopení cíl Komise je též t eba brát v potaz, že v roce 2010 byl p edstaven
akční plán - Digitální agendu pro Evropu. Digitální agenda nastínila sedm cíl , které byly
navrženy tak, aby byly pln využity výhody plynoucí z digitální éry. Jedním z cíl digitální
agendy bylo vytvo ení nového jednotného trhu pro digitální služby v Evrop . Tento cíl souvisel
s obavami Komise, že EU zaostává za USA v objemu stahování hudby, „protože v Evrop chybí
legální možnosti stahování a trhy jsou rozt íšt né“. 214 Mezi klíčovými iniciativami z hlediska

http://www.euractiv.com/section/digital/news/commission-shelves-plans-to-curb-online-piracy/ (staženo 20. 12.
2017).

Evropská komise, „Joint statement of 19th October 2009 from EMI Music Publishing, PRS for Music, SACEM,
STIM, Universal Music Publishing – Working Group on a Common Framework for Rights Ownership Information“. (19. 10.
2009), Dostupné z: http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/joint_statement_1.pdf (staženo 27. 12. 2017).
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A Reflection Document of DG INFSO and DG MARKT“ (22. 10. 2009), 9. Dostupné z:
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(staženo 15. 12. 2017).
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digitální agendy též bylo snaha o zjednodušení vypo ádávání autorských práv a ud lování
licencí. Konkrétn se uvádí, že „do konce roku 2010 Komise mimo jiné navrhne rámcovou
sm rnici o kolektivní správ práv k posílení správy, transparentnosti a celoevropského
vydávání licencí v rámci (on-line) správy práv.“215
Zájmové skupiny se v následných konzultacích v roce 2010 k návrhu p ijmout jednotný ád
autorského práva v EU stav ly v tšinou negativn . Zástupce IFPI uvedl, že harmonizace
prost ednictvím „sjednocení autorského práva by zkomplikovala celý systém ud lování
multiteritoriálních licencí. Tento názor zastáváme doposud“. 216 Podobný názor zastávala také
organizace kolektivní správy GESAC.217 Negativn se v či myšlence harmonizace autorského
práva stav la též společnost EMI Publishing. 218 P i analýze studie provedenou organizacemi
KEA Affairs a MINES ParisTech Cema z íjna roku 2010, jež byla zadána Evropskou komisí,
lze tvrdit, že jsou tato tvrzení reflektována. Je zde nap íklad uvedeno, že teritorialita a
exklusivita samy o sob nebrání úsp šnému ud lování licencí k audiovizuálním díl m, a že
cílem regulace by nem la být revize standard autorského práva. Místo toho by se Komise
m la v novat dílčím aspekt m procesu ud lování licencí. 219 Studie zároveň Komisi doporučila,
aby byla navržena rámcová sm rnice, jež by detailn ji upravovala transparentnost organizací
kolektivní správy. 220
V následujícím roce 2011 Komise dne 24. kv tna zve ejnila sd lení pod názvem Jednotný trh
práv duševního vlastnictví, v n mž avizovala sv j plán na vytvo ení právního rámce pro
kolektivní správu autorských práv, která umožní poskytování licencí pro více území i pro celou
Evropu.221

215

Ibid., 2.
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Komise tedy v této dob zastávala názor, že podstatná harmonizace autorských práv či pravidel
pro organizace kolektivní správy není nutná. Tyto argumenty jsou reflektovány v rozpočtových
d sledcích návrhu sm rnice, který byl p ijatý Komisí dne 11. července 2012. Mimo jiné se zde
uvádí, že sm rnice p ijaté v oblasti autorského práva „poskytují již nyní nositel m práv vysokou
úroveň ochrany a nabízejí rámec, v n mž m že být využíván obsah chrán ný t mito právy“. 222
V právním základu návrhu sm rnice se uvádí, že podle zásady subsidiarity (čl. 5 odst. 3
Smlouvy o EU) musí EU p ijmout opat ení, jelikož se ukázalo, že právní rámec na vnitrostátní
úrovni i na úrovni EU není pro ešení problém dostatečný. „Unie již však p ijala právní
p edpisy, které harmonizují základní práva nositel práv spravovaná kolektivními správci“. 223
Podobným zp sobem argumentoval i komisa Michel Barnier, osoba odpov dná za tento
legislativní návrh. Dle Barniera by trh zabývající se problematikou kolektivní správy fungovat
jako „jednotný trh - nikoliv však uniformní“. 224 Komise up ednostňovala harmonizaci
založenou na obecných zásadách ádné správy v ci ve ejných a transparentnosti. Komise
v návrhu sm rnice konkrétn

uvádí, že by organizace kolektivní správy m ly zajistit

„transparentnost, ízení a nakládání s p íjmy z výkonu práv vybranými jménem nositel práv.
Obavy se týkají zejména odpov dnosti n kterých správc v či jejich člen m obecn , a zvlášt
správy jejich financí.

ada kolektivních správc se ješt musí vypo ádat s požadavkem na

p izp sobení se realit a pot ebám jednotného trhu.“225 Z tohoto d vodu se Komise rozhodla,
že nejlepším p ístupem je kodifikace stávajících zásad a poskytnutí podrobn jšího rámce
pravidel pro ízení a transparentnost (možnost A4 dle posouzení dopad ).226 Tento model rovn ž
p edpokládá shodu s určitými zásadami hospodá ské sout že, kdy nap íklad čl. 5 odst. 2 návrhu
sm rnice stanovuje právo nositel práv zmocnit kolektivního správce podle své volby ke správ
autorských práv v členských státech EU podle svého výb ru. 227 Studie Max Planck Institute
for Intellectual Property and Competition Law považovala snahy Komise zajistit v tší
transparentnost organizací kolektivní správy za chvályhodné. Na druhou stranu byly vyjád eny
obavy, že dojde k další fragmentaci repertoáru a oslabení ochrany menších nositel práv. 228
Evropská komise, „Návrh sm rnice o kolektivní správ autorského práva“, Rozpočtové d sledky - 4.1.
Evropská komise, „Návrh sm rnice o kolektivní správ autorského práva“, 3.2.
224
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(Bruxelles: Bruylant : Gevers, 2011), 18.
225
Evropská komise, „Návrh sm rnice o kolektivní správ autorského práva“, Od vodn ní a cíle návrhu
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Zdá se tedy, že Komise nadále zastávala názor, že vytvo ení efektivního systému ud lování
licencí pro více území spadá výlučn do oblasti sout žního práva a že organizace kolektivní
správy by si m ly konkurovat.
Podobné argumenty lze najít i v posouzení dopad návrhu sm rnice, kde Komise shrnuje
stanoviska významných hudebních vydavatelství či hudebních producent

účastnících se

ve ejných konzultací. 229 Podle posouzení dopad tyto zájmové skupiny podporují konkurenční
politiku mezi organizacemi kolektivní správy v oblasti ud lování hudebních licencí. 230 V
posouzení dopad

Komise pozitivn hodnotí vytvo ení tzv. evropského licenčního pasu

(možnost B2).231 Tato argumentace je zopakována v d vodové zpráv obsažené v návrhu
sm rnice. Konstatuje se, že „evropský licenční pas (B2) by podpo il dobrovolné sloučení
repertoáru pro účely užívání hudebních d l online na úrovni EU a ud lování licencí k práv m
prost ednictvím infrastruktur sloužících k ud lování licencí pro více území. Byla by stanovena
společná pravidla pro všechny kolektivní poskytovatele licencí v celé EU a vyvolal by se
konkurenční tlak na správce, aby vytvo ili účinn jší postupy ud lování licencí.“ 232 Další
možnosti, jako je nap íklad rozší ené ud lování kolektivních licencí a zásada zem p vodu,
centralizovaný portál, jenž by kolektivním správc m umožnil sdílet jejich repertoár v jediné
operaci, byly zamítnuty zpravidla pro neslučitelnost s pravidly hospodá ské sout že.233
Zachování současného stavu by pro zm nu vedlo k tomu, že by „vnit ní trh z stal rozt íšt ný,
protože ud lování licencí pro online služby by bylo i nadále složité a zat žující.“234 Posouzení
dopad

se z hlediska této problematiky již v bec nezabývalo možnostmi sjednocením

autorského práva, které byly nastín ny v diskusním dokumentu z roku 2009.
Toto sm ování Komise bylo kritizováno výše zmín nou studií Max Planck Institute for
Intellectual Property and Competition Law. Studie tvrdí, že organizace kolektivní správy ve
Evropská komise, „COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT
Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective
management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online
uses in the internal market“ SWD (2012) 0204 (11. 7. 2012) Dostupné z:
http://www.ipex.eu/IPEXLWEB/dossier/document.do?code=SWD&year=2012&number=204&extension=null&appLng=CS (staženo 10. 5.
2017).
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form p irozeného monopolu jsou efektivním tržním ešením. 235 Studie rovn ž vysv tluje, že
p ílišné lp ní na zásadách ochrany hospodá ské sout že m že vést k neefektivní duplicit
služeb. Z tohoto d vodu studie doporučuje p ístup, dle kterého by m la být hospodá ská sout ž
vnímána jako prost edek k p edcházení zneužívání dominantního postavení monopol , a
nikoliv jako samotný prost edek k reform celého odv tví kolektivní správy. Obává se, že tento
p ístup m že v konečném d sledku vést ke značnému posílení n kolika velkých organizací
kolektivní správy. 236 Tyto obavy se pravd podobn skutečn naplnily, a to zvlášt zakládáním
výše zmín ných licenčních center, díky nimž velké organizace kolektivní správy jako PRS for
Music, GEMA či SACEM nabývaly výlučná práva k angloamerickému repertoáru.
Posouzení dopad též poukazuje na odlišné preference v tších a menších organizací kolektivní
správy. Zatímco v tší organizace kolektivní správy jsou v zásad p ízniv naklon ny novým
„panevropským“ licenčním ujednáním a podporují konkurenční prost edí ud lování licencí k
určitým repertoár m, menší organizace kolektivní správy s tímto p ístupem p evážn
nesouhlasí. 237 Komerční uživatelé, jako jsou nap íklad poskytovatelé hudebních služeb, pro
zm nu hovo í o pot ebách flexibility a konkurenčního prost edí a vyvarování se „univerzálnímu
modelu“ ud lování licencí. 238
Celkov lze shrnout, že hlavním cílem sm rnice bylo vytvo ení rámce pro ud lování licencí pro
více území k práv m autor na jejich hudební díla, a to prost ednictvím zajišt ní lepšího ízení
organizací kolektivní správy a prost ednictvím konkurence mezi t mito organizacemi.
Ud lování licencí pro více území se v nují články 21 až 33. Články se zabývají nap íklad
kapacitou zpracování licencí pro více území239; transparentností informací240; p esným a
včasným podáváním zpráv a fakturací241, platbami nositel m práv242; smlouvami mezi
kolektivními správci o ud lování licencí pro více území 243; povinností zastupovat jiného
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kolektivního správce p i ud lování licencí pro více území244; a ud lováním licencí pro více
území dce inými společnostmi kolektivních správc

245

.

Quintais konstatuje, že návrh sm rnice lze považovat za jeden z nejdelších a nejkomplexn jších
v oblasti autorského práva v Evropské unii. 246 Studie Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law kritizovala návrh sm rnice o kolektivní správ autorských práv
z toho d vodu, že se Hlava III návrhu sm rnice nevztahuje na související práva (tj. p edevším
na práva um lc a výrobc zvukových záznam ).247 Auto i Reto M. Hilty a Tao Li se pak
domnívají, že pokus o zefektivn ní systému kolektivní správy autorských práv opírající se
výhradn o právo hospodá ské sout že je odsouzen k nezdaru. Obecné nastavení právních
p edpis hospodá ské sout že totiž nereflektuje adu zvláštních rys a cíl organizací kolektivní
správy, co se týče ochrany kulturní rozmanitosti či sociálního zabezpečení tv rc . Z toho
d vodu auto i doporučují, aby se normotv rci soust edily na zefektivn ní prost ednictvím
mechanism

specifických pro daný sektor, jež by mohly lépe zohlednit kulturní a

socioekonomické prost edí daného členského státu.248
P i analýze posouzení dopad z roku 2012 se jasn ukázalo, že mezi zúčastn nými stranami
neexistuje konsensus ohledn preferovaných zp sob ud lování licencí pro více území. Návrh
sm rnice o kolektivní správ autorského práva ukázal, že b hem celé etapy prelegislativní fáze
dominoval p ístup ud lování licencí založený na pravidlech ochrany hospodá ské sout že.
Skutečnost, že zástupci hudebního pr myslu a velké organizace kolektivní správy a zástupci
hudebního sektoru tento p ístup podporovali, de facto legitimizovala rozhodnutí Komise.
William T. Gormley tvrdí, že problematika hospodá ské sout že, jakožto dominantní p ístup
Komise, je charakteristická vysokou komplexností a nízkou politickou významností. 249 Tato
východiska lze nejlépe aplikovat na problematiku p irozených monopol , jež jsou komplexní a
obtížn kontrolovatelné.250 Jak bylo uvedeno ve studii Max Planck Institute for Intellectual
Property and Competition Law, organizace kolektivní správy v určitých aspektech jako
Ibid., článek 29.
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p irozený monopol fungují. Pokud lze označit problematiku práva hospodá ské sout že za téma
politicky nep íliš d ležité, lze p edpokládat, že regulace organizací kolektivní správy do této
kategorie též spadá.
Vzhledem k faktu, že nejcenn jší repertoárem organizací kolektivních správ bývá repertoár
angloamerický, byl analyzován výskyt problematiky kolektivní správy autorských práv
v britských „mainstreamových“ médiích. V období mezi vydáním diskusního dokumentu z
roku 2009 a zve ejn ním návrhu sm rnice v červenci 2012 se v BBC News objevila jediná
zmínka o chystané sm rnici. 251 Ve zpráv p evládá neutrální pohled – poukazuje se na
nespokojenost um lc a naopak pozitivní vnímání návrhu sm rnice ze strany společnosti PRS
for Music. The Telegraph v nuje chystané sm rnici též pouze jeden článek, jenž se nese
v pozitivn jším duchu. Na jednu stranu varuje p ed rizikem koncentrace moci, na druhou stranu
cituje stanoviska komisa e Barniera o nezbytnosti zm n. 252 Další významná „mainstreamová“
média ve Velké Británii, The Guardian a Daily Mail se tématu nev novala v bec. Na základ
tohoto zjišt ní lze usuzovat, že otázka role a reformy kolektivní správy autorských práv není
p inejmenším v Británii problematikou, jež by se t šila politické významnosti. Jak bylo
zmín no v teoretickém rámci, z tohoto prost edí profitují p edevším zájmové skupiny, jimž se
naskýtá p íležitost „diktovat“ podmínky legislativního vývoje. Dle Culpeppera je v t chto
p ípadech klíčem k úsp chu kvalitní expertíza – byrokraté (zájmové skupiny) hodnotí výstupy
jednotlivých relevantních aktér , pomocí nichž nastolují agendu s

p isp ním svých

specifických odborných znalostí. 253
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5.3 Postoje vybraných zájmových skupin vůči návrhu směrnice a hlavní zjištění
získaná z polo-strukturovaných rozhovorů
5.3.1 Mezinárodní federace hudebního průmyslu (International Federation of the
Phonographic Industry) - IFPI
IFPI je nezisková organizace, která zastupuje hudební pr mysl po celém sv t . Hlavní náplní
organizace je zastupování producent a také boj proti pirátství v oblasti autorských práv. IFPI
,,zabezpečuje“ v tšinu sv tové legální produkce zvukových záznam . 254
IFPI dle pozičního dokumentu, který 12. zá í 2012 zaslala DG MARKT, celkov podporuje cíle
navrhované sm rnic v otázce zlepšení správy a pr hlednosti organizací kolektivní správ a
usnadn ní p eshraničního ud lování licencí k on-line práv m. Sm rnice by dle IFPI však
nem la vést k nadm rné regulaci. Obecná část sm rnice by dle IFPI nem la jít nad rámec
kolektivní správy práv a oddíly zabývající se p eshraničním ud lováním licencí by nem ly být
rozší eny na jiná práva než na ta pokrytá v návrhu sm rnice - vzhledem k tomu, že adu z t chto
práv mají na starosti nahrávací společnosti. 255
Co se týče konkrétních detail návrhu sm rnice, IFPI kritizuje p edevším článek 33, který
upravuje výjimky vztahující se k práv m k užití hudebních d l online pro rozhlasové a televizní
programy. Dle IFPI je poskytování zvláštních privilegií v této oblasti neopodstatn né a má
potenciál narušit konkurenční prost edí mezi novými společnostmi s digitálními médii a starými
subjekty televizního vysílání. 256
Zástupce IFPI v telefonickém rozhovoru necht l identifikovat zájmové skupiny, jež nejvíce
ovlivnily návrh sm rnice o kolektivní správ autorských práv. Mezinárodní federace hudebního
pr myslu byla dle slov tohoto zástupce s konečným výstupem návrh z velké části spokojena.
Jedním z hlavních d vod byly uvedeny „velmi dobré a dlouhou dobu fungující pracovní
vztahy“ mezi IFPI a Komisí. 257 Zástupce též uvedl, že díky t mto dlouholetým kontakt m se
254
„IFPI“, ČESKÁ NÁRODNÍ SKUPINA MEZINÁRODNÍ FEDERACE HUDEBNÍHO PR MYSLU, z. s,,
dostupné z: http://www.ifpi.cz/ifpi-svet/ (staženo 30. 12. 2017).
255
IFPI, „IFPI COMMENTS ON THE PROPOSED DIRECTIVE ON COLLECTIVE MANAGEMENT“ (14. 9.
2012), 1-2, dostupné z:
https://www.asktheeu.org/en/request/902/response/3621/attach/8/Annex%204%20IFPI%20position%20on%20p
roposed%20Directive%20on%20collective%20management.pdf (staženo 15. 11. 2017).
256
IFPI, „IFPI COMMENTS ON THE PROPOSED DIRECTIVE ON COLLECTIVE MANAGEMENT“, 6.
257
Rozhovor se zástupcem IFPI ze dne 24. 11. 2017.
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IFPI poda ilo prosadit určité zájmy společnosti i do p edcházejících sm rnic týkajících se
problematiky autorských práv – konkrétn do sm rnice o informační společnosti a do sm rnice
o dodržování práv duševního vlastnictví. Díky této „vzájemné d v e“ p íslušná generální
editelství Komise z velké části zohledňovala stanoviska IFPI týkající se problematiky
kolektivní správy. 258

5.3.2 International Federation of Reproduction Rights Organisation – IFFRO
IFFRO usiluje o mezinárodní rozší ení zákonného používání autorských d l a o eliminaci
neoprávn ného kopírování poskytováním efektivní kolektivní správy autorských práv. 259
IFRRO podporuje obecné cíle stanovené v návrhu sm rnice. V pozičním dokumentu k návrhu
sm rnice se však nacházejí určité výtky. Organizace IFFRO nap íklad kvituje ustanovení
druhého odstavce článku 5 týkající se práva nositele práv zmocnit kolektivního správce podle
své volby ke správ práv bez ohledu na členský stát kolektivního správce nebo nositele práv.
Zároveň ale Komisi doporučuje, aby byl tento článek upraven tak, aby byl ponechán prostor
pro správu práv zabezpečenou jinými právními p edpisy v konkrétních členských státech EU,
jako jsou rozší ené kolektivní licence či povinná kolektivní správa. 260 IFFRO rovn ž
zpochybňuje ustanovení návrhu zabývající se mechanismy ešení spor

pouze z hlediska

uživatel . Z t chto mechanism totiž mohou velice t žit i samotné organizace kolektivní
správy. 261
Zástupce IFFRO v telefonickém rozhovoru uvedl, že nejv tšího vlivu dosáhly zájmové
skupiny, jejichž preference se co nejvíce podobaly obecným cíl m Komise. Evropská komise
rovn ž v této problematice hojn vyhledávala expertízu. D ležitou roli v prelegislativní fázi
tedy sehrála účast, p ípadn neúčast, v poradních či expertních skupinách. 262 Zástupce IFRRO

258

Ibid.
IFRRO, „IFRRO MISSION STATEMENT“, dostupné z: https://www.ifrro.org/content/ifrro-missionstatement (staženo 1. 11. 2017).
260
IFFRO, „IFRRO Position Paper on the Proposal for a Directive on collective management of copyright and
related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market“
(listopad 2012), 1, dostupné z:
http://www.ifrro.org/sites/default/files/ifrropostion_eu_crm_directive_nov14_1.pdf (staženo 1. 11. 2017).
261
IFFRO, „IFRRO Position Paper on the Proposal for a Directive on collective management of copyright and
related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market“
(listopad 2012), 2.
262
Rozhovor se zástupcem IFRRO ze dne 10. 12. 2017.
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rovn ž uvedl, že se jejich společnost snažila v této fázi udržovat vztahy p evážn s Komisí,
protože „poslanci EP považovali problematiku autorských práv za velmi komplikovanou“. 263
5.3.3 Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs – CISAC
CISAC má za cíl chránit a prosazovat zájmy tv rc ve všech um leckých oborech ve všech
regionech sv ta - od hudby, audiovizuálního um ní, literatury po výtvarné um ní. Také usiluje
o zajišt ní spravedlivého odm ňování t chto tv rc .264
CISAC iniciativu a obecné cíle návrhu Komise též podporuje. CISAC mj. avizuje, že sm rnice
o kolektivní správ autorských bude mít dopad i mimo Evropu a bude ad stát sloužit jako
p íklad toho, jakým sm rem by se m la ubírat vnitrostátní úprava kolektivní správy. CISAC též
vyjad uje ochotu s Komisí nadále spolupracovat s Komisí a Evropským parlamentem na
vytvo ení efektivního rámce pro kolektivní správu v on-line prost edí. 265
Dle CISAC v prelegislativní fázi dominoval „diskurz“ ochrany hospodá ské sout že. Vliv na
základ této skutečnosti mohli uplatňovat p edevším lobbisté, kte í tento p ístup podporovali.
D ležitým aspektem nastolování agendy byla skutečnost, že je problematika kolektivní správy
považována za velmi komplexní. Z tohoto d vodu se prý lobbisté zam ovali p edevším na
aktéry uvnit Komise, a nikoli Evropského parlamentu. V tšího vlivu rovn ž docílili lobbisté,
kte í se již v minulosti podíleli na tvorb sm rnic týkajících autorského práva, jako je nap íklad
sm rnici o informační společnosti. 266 Zástupce CISAC rovn ž potvrdil, že společnost byla
v prelegislativní fázi v pravidelném kontaktu s DG MARKT a DG COMP a zasílala jim své
postoje, p ipomínky či dotazy k dané problematice.
5.3.4 European Grouping of Societies of Authors and Composers – GESAC
GESAC zastupuje více než milion tv rc a nositel práv v oblasti hudebních, audiovizuálních,
výtvarných a literárních a dramatických d l. Mezi mise organizace GESAC pat í:
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Ibid.
CISAC, „What we do“, dostupné z: http://www.cisac.org/What-We-Do (staženo 1. 11. 2017).
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CISAC, „Improving Rules Governing Authors’ Societies and Online Licensing Benefit Creators Worldwide:
CISAC welcomes EU proposal for a directive on collective management of copyright and related rights and multi
erritorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market (11. 7. 2012), Dostupné z:
http://www.cisac.org/Newsroom/News-Releases/Improving-Rules-Governing-Authors-Societies-and-OnlineLicensing-Benefit-Creators-Worldwide (staženo 1. 11. 2017).
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Rozhovor se zástupcem CISAC ze dne 3. 12. 2017.
264

51

Prosadit adekvátní odm ny pro tv rce; zajistit udržitelný tv rčí a kulturní ekosystém; a
podporovat kolektivní správu jakožto nejlepší systém ochrany autorských práv. 267
GESAC je ve srovnání s p edešlými zájmovými skupinami v či návrhu sm rnice nejvíce
kritický. Dle GESAC musí být ada aspekt návrhu vylepšena. ada ustanovení textu je údajn
velice inspirována právními p edpisy o obchodních společnostech, které nejsou p izp sobeny
roli autorských organizací kolektivní správy, jako je GESAC. 268
Podle zástupce organizace GESAC byly v návrhu sm rnice nejvíce zohledn ny preference
významných hudebních vydavatelství. Zástupce konkrétn

jmenoval Universal Music

Publishing Group a dále IFPI. Organizace IFPI b hem prelegislativní fáze často „poukazovala
na rigiditu organizací kolektivní správy a jejich neochotu vyjednávat“. 269 Zástupce společnosti
GESAC též poukázal na skutečnost, že do jedné z nejvyšších funkcí v rámci DG MARKT byla
b hem prelegislativní fáze dosazena bývalá zam stnankyn organizace IFPI, což údajn
kritizovali p edevším zástupci politické skupiny Zelení – Evropská svobodná aliance. 270 Podle
zástupce GESAC m ly též výrazn jší vliv p edevším v tší organizace kolektivní správy nejlépe
adaptované na p edpoklady digitální agendy, a naopak „tradiční organizace kolektivní správy
byly upozad ny.“271

6

Testování hypotéz (kauzální inference272)

V p edcházející kapitole jsou nastín ny empirické d kazy operacionalizovaného p íčinného
mechanismu. S p ihlédnutím k p edloženým d kaz m bude tato část na základ p edpoklad
metody process tracing - testování teorie testovat hypotézy, jež byly formulovány na základ
dosavadního teoretického výzkumu zam eného na zájmové skupiny, lobbing a vliv v
legislativním procesu EU se zam ením na oblast autorského práva.
První hypotéza zformulovaná dle dosavadního výzkumu zn la:

GESAC, „About GESAC“, dostupné z: http://authorsocieties.eu/about/about-gesac (staženo 1. 11. 2017).
GESAC, „Q&A with Véronique Desbrosses, General Manager of the European grouping of author societies,
GESAC“
269
Rozhovor se zástupcem GESAC za dne 23. 11. 2017.
270
Ibid.
271
Ibid.
272
Kauzální inference je užita dle metodických pokyn k testování teorie. Kauzální inference vytvá í záv ry o
kauzálním spojení určitých jev na základ podmínek výskytu účinku. Na základ vzájemné korelace m žeme
rozpoznat existenci kauzálního spojení mezi jednotlivými jevy, ne už však druh tohoto kauzálního spojení.
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H1: Evropská komise, jakožto racionální aktér s předem vymezenými zájmy, v prelegislativní
fázi nejvíce zohledňovala preference těch zájmových skupin, jež se shodovaly s jejími.
S ohledem na analýzu primárních zdroj lze tvrdit, že tato hypotéza m že být potvrzena.
Evropská komise jakožto racionální aktér p i tvorb návrhu sm rnice usilovala o maximalizaci
užitku a napln ní svého p edem definovaného cíle. Evropská komise b hem celého
legislativního procesu preferovala p ístup založený na ochran

hospodá ské sout že.

Významné zájmové skupiny (velké organizace kolektivní správy a p edstavitelé hudebního
pr myslu) tento p ístup podporovaly a samy p edkládaly Komisi návrhy v podobném duchu,
čímž de facto legitimizovaly následná rozhodnutí Komise.
Již od doporučení z roku 2005 byla Evropská komise p esv dčena o tom, že doposud pomalý
rozvoj iniciativ v oblasti ud lování licencí pro více území lze nejlépe vy ešit prost ednictvím
regulace, jejímž základním pilí em by byla vzájemná konkurence mezi jednotlivými
organizacemi kolektivní správy. Evropská komise v souladu se svým dominantním p ístupem
usilovala o prosazení možnosti, aby si každý nositel práv mohl dle vlastního výb ru zvolit
organizaci kolektivní správy, bez ohledu na členský stát EU, čímž by se vytvo il konkurenční
tlak na správce, aby vytvo ili efektivn jší postupy ud lování licencí. Tento p ístup dle analýzy
dokument podporovala p edevším hudební vydavatelství. 273 Evropská komise se současn
nestav la p íliš pozitivn v či myšlence p ijmout jednotný ád autorského práva v EU jakožto
prost edku k dosažení efektivního systému kolektivní správy. Zástupci v tších organizací
kolektivní správy a hudebního pr myslu se s tímto názorem pln ztotožňovali. ada menších
organizací kolektivní správy pro zm nu preferovala zachování systému recipročních dohod.
Evropská komise se však v souladu se svým dominantním p esv dčením domnívala, že je tento
systém v rozporu s pravidly hospodá ské sout že a tyto požadavky logicky nebyly do konečné
podoby návrhu sm rnice o kolektivní správ práv promítnuty. Tato hypotéza byla nep ímo
potvrzena i zástupcem IFRRO b hem telefonického rozhovoru.
Druhá hypotéza zformulovaná dle dosavadních východisek výzkumu zn la:
H2: Zájmové skupiny v určitém období prelegislativní fáze přímo ovlivnily jednání Komise.

Nap . Evropská komise, „Comission staff working document: Impact assessment reforming cross-border
collective management of copyright and related rights for legitimite online music services“, 35.

273

53

Jak již bylo v teoretické části výzkumu zmín no, generální editelství (G ) Komise odpov dné
za konkrétní problematiku m že mít významný vliv na rámování obsahu legislativního návrhu.
Znalosti o odpov dném G

jsou proto rozhodující pro mobilizaci, volbu strategie a celkový

úsp ch lobbingu zájmových skupin. Zvlášt zájmové skupiny z oblasti hudebního pr myslu,
které m ly zájem o zefektivn ní sytému ud lování licencí prost ednictvím konkurence mezi
organizacemi kolektivní správy, t mto editelstvím pravideln p edkládaly svá stanoviska
týkající se dílčích aspekt m problematiky autorských práv s cílem prosadit své zájmy.
D kaz, že zájmové skupiny ovlivnily jednání Komise, lze najít p i analýze vývoje události po
zve ejn ní diskusního dokumentu Komise z 22. íjna 2009, v n mž byly nastín ny cíle
harmonizace autorských práv v Evropské unii v podob jednotného ádu (European Copyright
Law). Zájmové skupiny se v konzultacích z roku 2010 stav ly v či tomuto záv ru negativn .
Společnost EMI publishing se obávala, že by sjednocení autorského práva naopak zp sobilo
v tší komplexnost systému licencování. Zamítav reagovaly též IFPI a GESAC. Tato tvrzení
se promítají i do studie KEA Affairs a MINES ParisTech Cema z íjna roku 2010, která byla
zadána Evropskou komisí. Studie mj. konstatuje, že Komise by nem la mít ambice revidovat
zásady autorského práva. Místo toho by se m la specializovat na konkrétní aspekty
licencování. 274 Skutečnost, že zájmové skupiny tento p ístup nepodporovaly, byla posléze
reflektována i v posouzení dopad návrhu sm rnice o kolektivní správ z července 2012.
Posouzení dopad se totiž v bec nezabývalo možností harmonizace jakožto prost edku k ešení
problém v otázce ud lování licencí. D vodová zpráva k návrhu sm rnice mj. obsahovala tezi,
že EU již p ijala právní p edpisy, které harmonizují základní práva nositel práv spravovaná
kolektivními správci. Lze tedy usuzovat, že zájmové skupiny byly pevnou součástí debat o
form právní úpravy kolektivní správy autorských a že se jim poda ilo z agendy Komise
„odstranit“ možnosti harmonizace či jednotné ochrany autorských práv. Tato hypotéza tudíž
m že být rovn ž potvrzena.
T etí hypotéza byla formulována takto:
H3: Pravděpodobnost prosazení preferencí zájmových skupin do návrhu směrnice se zvýšila
díky nízké politické významnosti a komplikovanosti problematiky kolektivní správy.

KEA European Affairs and MINES ParisTech Cema, „Multi-Territory Licensing of Audiovisual Works in the
European Union“, 192-195.
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Tato hypotéza m že být též potvrzena. W. Gormley ve svém článku argumentoval, že
problematika hospodá ské sout že, což byl v prelegislativní fázi dominantní p ístup Komise,
je sama o sob charakteristická vysokou komplexností a nízkou politickou významností. Dle P.
Quintaise návrh sm rnice o kolektivní správ

p edstavoval doposud nejkomplexn jší

legislativní návrh zabývající se problematikou autorských práv. Jak již bylo zmín no
v teoretickém rámci, p edpoklady pro ovlivn ní legislativní procesu se logicky snižují, pokud je

téma politicky d ležité a velká část volič o dané problematice pravd podobn ví. Pokud je
však téma politicky málo významné, voliči o n m nemají p ehled a zvyšuje se možnost
zájmových skupin ovlivnit legislativní proces. V konečném d sledku mohou zájmové skupiny
v prost edí s nízkou politickou významností tématu ovlivňovat legislativu prakticky dle svých
preferencí. Mohou totiž čast ji poskytovat odborné znalosti, mohou též snadn ji nastolovat
agendu a rámovat témata v médiích.
Výzkum z tohoto pohledu mj. analyzoval výskyt problematiky kolektivní správy autorských
práv v britských „mainstreamových“ médiích. Ukázalo se, že v období mezi vydáním
diskusního dokumentu z roku 2009 a zve ejn ním návrhu sm rnice v červenci 2012 se
informace o chystané sm rnici objevily pouze dvakrát, a to prost ednictvím BBC News a The
Telegraph.275 Komplikovanost problematiky rovn ž potvrdil zástupce organizace IFRRO, jenž
se b hem telefonického rozhovoru nechal slyšet, že poslanci EP považovali problematiku
autorských práv za velmi komplikovanou, kv li čemuž preferovali vým nu informací
s odpov dnými útvary Komise.
Empirické d kazy tedy potvrdily dílčí hypotézy. Z tohoto d vodu lze potvrdit i hlavní hypotézu,
jež zn la:
Konkrétním zájmovým skupinám se během prelegislativní fáze podařilo ovlivnit znění návrhu
směrnice o kolektivní správě autorských práv.
V rámci kauzální inference je t eba brát v potaz, že nemusí být prokázána p ímá souvislost,
nýbrž korelace. Cílem kauzální inference je rozpoznání existence kauzálního spojení mezi
jednotlivými jevy, což bylo napln no. Dílčí hypotézy ukázaly, že se konkrétním zájmovým
skupinám poda ilo ovlivnit zn ní návrhu sm rnice o kolektivní správ práv. Jednalo se
p edevším o zástupce hudebního pr myslu (hudební vydavatelství, IFPI) a o velké organizace
„Artists angered by copyright plan“, BBC News (11. 7. 2012), Dostupné z:
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-18801119 (staženo 14. 12. 2017).
275
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kolektivní správy, jejichž zájmy se podobaly zájm m Evropské komise, která po celou dobu
prelegislativní fáze usilovala o zefektivn ní kolektivní správy na základ p ístupu založeném
na ochran hospodá ské sout že.

7

Závěr

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv zájmových skupin p i tvorb sm rnice o kolektivní
správ autorského práva. Práce se konkrétn zabývala prelegislativní fází procesu, která
započala v dubnu roku 2004 a vyvrcholila p ijetím návrhu sm rnice o kolektivní správ
autorského práva v červenci roku 2012.
V první části bylo popsáno na teoretické úrovni, jakými mechanismy mohou zájmové skupiny
ovlivnit legislativní proces v Evropské unii. Teoretický rámec obsahoval konceptualizaci
zájmových skupin, lobbingu a vlivu. Práce pohlížela na problematiku kolektivní správy
autorských práv perspektivou teorie racionální volby, resp. institucionalismu racionální volby.
Teorie racionální volby se opírá o t i základní p edpoklady - 1) metodologický individualismus,
2) maximalizaci užitku a 3) existenci institucionálních a/nebo strategických omezení.
Institucionalismus racionální volby k t mto p edpoklad m dodává institucionální kontext.
Hlavním p edpokladem práce na základ teorie racionální volby bylo, že jednotliví relevantní
akté i (Evropská komise, organizace kolektivní správy) zapojení do prelegislativní fáze jsou
racionální, v dí o preferencích ostatních aktér a usilují o maximalizaci užitku (zisku). Tito
akté i rovn ž vstupují do prelegislativní fáze s p edem definovanými zájmy. Hlavním cílem
jednotlivých zájmových skupin je pak v souladu s t mito p edpoklady ovlivnit rozhodnutí
odpov dného aktéra a zajistit tak prosazení vlastních zájm . Tato kapitola též shrnula dosavadní
výzkum týkající se této problematiky, z n hož jsou na základ metodických pokyn sledování
procesu – testování teorie následn odvozeny dílčí hypotézy. Ty jsou následn empiricky
testovány za účelem potvrzení/vyvrácení hlavní hypotézy: Konkrétním zájmovým skupinám se
během prelegislativní fáze podařilo ovlivnit znění návrhu směrnice o kolektivní správě
autorských práv.
Práce se opírala o metodologický p ístup process tracing (sledování procesu), jenž byl podrobn
vysv tlen ve t etí kapitole. V práci byla konkrétn použita metoda process tracing - testování
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teorie dle metodických pokyn D. Beacha a R. Pedersena. Obecnou charakteristikou této
metody je odvození teoretických východisek z dosavadního výzkumu a následné zkoumání
jednotlivých krok v p íčinném mechanismu vedoucích k výsledku dané závislé prom nné.
Závislou prom nnou (Y) konkrétn p edstavoval návrh sm rnice o kolektivní správ autorských
práv. Nezávislou prom nnou (X) pak byl vliv a role jednotlivých relevantních aktér b hem
prelegislativní fáze. Následovala deskriptivní kapitola, jež nastínila základní charakteristiku
kolektivní správy, definovala organizace kolektivní správy a jejich základní funkce.
Druhá část práce se v novala samotnému sledování procesu – testování teorie. Testovány byly
následující hypotézy, jež byly odvozeny na základ dosavadního akademického výzkumu:
H1: Evropská komise, jakožto racionální aktér s předem vymezenými zájmy, v prelegislativní
fázi nejvíce zohledňovala preference těch zájmových skupin, jež se shodovaly s jejími.
H2: Zájmové skupiny v určitém období prelegislativní fáze ovlivnily jednání Komise.
H3: Pravděpodobnost prosazení preferencí zájmových skupin do návrhu směrnice se zvýšila
díky nízké politické významnosti a komplikovanosti problematiky kolektivní správy.
Empirické d kazy byly zkoumány analýzou primárních zdroj . P edm tem analýzy byly
p edevším dokumenty Evropské komise týkající se zkoumané problematiky, jako jsou
dokumenty pracovních útvar

Komise, posouzení dopad , výstupy z ve ejných slyšení a

konzultací, doporučení Komise či návrh sm rnice o KS. K získání zdroj nedokumentové
povahy a k dopln ní informací o preferencích zájmových skupin byly provedeny čty i polostrukturované rozhovory se čty mi vybranými relevantními aktéry.
Na základ

p edložených empirických d kaz

byly potvrzeny všechny hypotézy. Práce

ukázala, že Evropská komise jakožto racionální aktér p i tvorb návrhu sm rnice usilovala o
maximalizaci užitku a napln ní svého p edem definovaného cíle. Evropská komise b hem
celého legislativního procesu preferovala p ístup založený na ochran hospodá ské sout že.
Významné zájmové skupiny (velké organizace kolektivní správy a p edstavitelé hudebního
pr myslu) tento p ístup podporovaly a samy p edkládaly Komisi návrhy v podobném duchu,
čímž de facto legitimizovaly následná rozhodnutí Komise. Svou roli též sehrála vzájemná
d v ra mezi konkrétní zájmovou skupinu a p íslušným editelstvím EK (p ípadn Komisí
obecn ). Tento argument byl nap íklad potvrzen zástupcem IFPI, jenž se v rozhovoru nechal
slyšet, že díky dlouholetým kontakt m s EK a pozitivní zkušenosti Komise s jejich
p edkládanými odbornými znalostmi, byla stanoviska IFPI zohledňována, aniž by na Komisi
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musela tato organizace vyvinout tlak. Účast zájmových skupin v prelegislativní fázi rovn ž
zap íčinila zm ny v jednání Evropské komise. P íkladem m že být postupné upozad ní
myšlenek na p ijetí jednotného evropského ádu, což bylo jedním z hlavních cíl Komise
v diskusním dokumentu z roku 2009. Zájmové skupiny m ly též možnost uplatňovat vliv díky
komplexnosti a nízké politické významnosti problematiky. P edstavitelé významných
zájmových skupin tedy díky účasti v pracovních skupinách či p ímému lobbování u Evropské
komise disponovali adou p íležitostí, jak zabezpečit p ijetí jimi preferované formy návrhu
sm rnice o kolektivní správ autorského práva.
Na základ testování dílčích hypotéz tedy byla potvrzena hlavní hypotéza diplomové práce:
Konkrétním zájmovým skupinám se během prelegislativní fáze podařilo ovlivnit znění návrhu
směrnice o kolektivní správě autorských práv
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Summary
The master´s thesis focuses on the influence of interest groups during the creation of the 2012
Proposal for a Directive on collective rights management. In particular, the work dealt with the
pre-legislative phase of the legislative process, which began in April 2004 and ended in July
2012.

The first part of the thesis described the existing research on interest groups, lobbying and
influence of particular interest groups in the area of copyright in the EU. The theoretical
framework included conceptualization of interest groups, lobbying and influence. The
mechanisms of influence are analysed using two theories – rational choice theory and rational
choice institutionalism. The thesis assumes that all relevant actors (European Commission,
collective management organizations) involved in the pre-legislative are rational, goal-oriented,
with pre-defined interests and seek to maximize their profit. The main objective of these actors
is to influence the decision of the responsible actor according to their own interests. This thesis
utilizes process tracing – theory testing as a main methodological approach. Specifically, the
method of process tracing was used in the thesis according to the methodological guidelines of
D. Beach and R. Pedersen.

The dependent variable (Y) is the proposal for a directive on the collective management of
copyrights. The independent variable (X) is then the influence and role of interest groups during
the pre-legislative phase. Empirical evidence is investigated by analysing primary sources. The
main subjects of the analysis are the most relevant documents from the European Commission
concerning the pre-legislative phase. Four semi-structured interviews with selected relevant
actors were also conducted.

The main hypothesis of the diploma thesis is confirmed on the basis of sub-hypothesis testing
according to process tracing- theory testing. The results showed that the European Commission
preferred the competition-based approach throughout the pre-legislative phase of the legislative
process. Major interest groups (especially large collective management organizations and music
industry representatives), thereby de facto legitimized Commission’s actions.
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P ílohy
P íloha 1: Dotazník p ipravený pro polo-strukturovaných rozhovor
P íloha 2: Znázornění cílů Komise dle posouzení dopadů z roku 2012
k návrhu směrnice o kolektivní správě autorských práv
P íloha 1:
Obecné
1. Jak hodnotíte návrh sm rnice o kolektivní správ ?
Nastolování agendy
1. Jaká byla role konkrétních zájmových skupin p i nastolování agendy?
2. Komunikovali jste často s p íslušnými generálními editelstvími Komise?
Prelegislativní fáze a její výsledek
1. Jak probíhala komunikace EK x konkrétní zájmová skupina?
2. M nil se b hem prelegislativní fáze p ístup Evropské komise?
3. Jaká zájmová skupina m la nejv tší podíl na výsledné podob návrhu sm rnice?

60

P íloha 2: Znázornění cílů Komise dle posouzení dopadů z roku 2012
k návrhu směrnice o kolektivní správě autorských práv

Zdroj: Evropská komise. Commission Staff Working Document: Impact Assessment Accompanying
the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective
management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for
online uses in the internal market“. SWD (2012) 0204. 11. 7. 2012; str. 32.
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