
Očekává se, že nový právní mechanismus 
spolu s portálem zlepší přístup k větší části 
našeho společného kulturního dědictví, aby 
se mohly do naší společné historie znovu 
začlenit zapomenuté příběhy.

Obecně platí, že ochrana autorských 
práv trvá po dobu života autora a dalších 
sedmdesáti let. Mnoho děl chráněných 
autorským právem, jako jsou knihy, filmy, 
nahrávky, však přestane být veřejnosti 
komerčně dostupných po několika letech, 
dlouho před vypršením platnosti ochrany 
autorských práv. Některá díla, jako jsou 
plakáty, letáky nebo amatérská videa, 
nebudou komerčně využívána nikdy 
(„díla, která nikdy nebyla dostupná na 
trhu“). Díla, která jsou stále chráněna 
autorským právem, ale nikdy nebyla 
nebo už nejsou dostupná na trhu, se 
nazývají „díla nedostupná na trhu“.

Úřad Evropské unie pro duševní 
vlastnictví zřídil on-line portál, 
který usnadní vyhledávání 
děl nedostupných na trhu 
pocházejících z celé EU.

S žádostmi o další informace se na nás obraťte 
prostřednictvím e-mailové adresy 
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

https://euipo.europa.eu/out-of-commerce
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DÍLA NEDOSTUPNÁ 
NA TRHU
MOHOU DO NAŠÍ SPOLEČNÉ 
HISTORIE ZNOVU ZAČLENIT 
ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY...

CO JSOU 
DÍLA NEDOSTUPNÁ NA TRHU?



Evropské instituce kulturního dědictví – knihovny, 
archivy a muzea – mají ve svých sbírkách miliony 
děl nedostupných na trhu. I když jsou často stará 
a byla stažena z oběhu, mají stále velkou kulturní, 
vědeckou, vzdělávací a historickou hodnotu.

S cílem pomoci institucím kulturního dědictví plnit 
jejich poslání spočívající v podpoře evropské kultury 
zavádí směrnice (EU) 2019/790 nový mechanismus 
udělování licencí pro díla nedostupná na trhu 
(„řešení založené na poskytování licencí“). 
Tento mechanismus doplňuje nová povinná 
výjimka z autorského práva, která se uplatňuje 
v konkrétních případech, kdy neexistuje žádná 
reprezentativní organizace kolektivní správy, která 
by s institucí jednala.

Tento mechanismus přináší přiměřené záruky na 
ochranu zájmů nositelů práv, například autorů a 
vydavatelů. Směrnice jim umožňuje kdykoli snadno, 
účinně a bezpodmínečně vyloučit jejich díla ze 
systému děl nedostupných na trhu („mechanismus 
výjimky“).

Portál pro díla nedostupná na trhu byl zřízen 
s cílem pomoci zajistit, aby byly veškeré 
informace o využívání děl nedostupných na 
trhu a podrobnosti o výjimkách nositelů práv 
náležitě zveřejňovány a dostupné na jediném 
přístupném on-line portálu.

Hlavní funkce portálu:

· Portál umožňuje institucím kulturního 
dědictví, organizacím kolektivní správy nebo 
orgánům veřejné správy vytvářet záznamy 
o dílech nedostupných na trhu ze svých stálých 
sbírek, než je zpřístupní on-line. Tyto informace 
se na portálu musí zveřejnit šest měsíců před 
zahájením používání těchto děl.

· Portál zároveň umožňuje nositelům práv 
k těmto dílům nalézt informace a podat 
žádost o konkrétní nebo obecnou výjimku za 
účelem vyloučení jejich děl z tohoto právního 
mechanismu.

· Portál je veřejně přístupný a široké 
veřejnosti umožňuje vyhledávat díla, 
nalézt instituce kulturního dědictví, které 
tato díla zpřístupňují on-line, a dostávat 
upozornění na nová díla, která jsou na portálu 
zaznamenávána.

KULTURNÍ HODNOTA DĚL 
NEDOSTUPNÝCH NA TRHU 
A NOVÝ PRÁVNÍ 
MECHANISMUS

PORTÁL – 
VEŠKERÉ POTŘEBNÉ 
INFORMACE O DÍLECH 
NEDOSTUPNÝCH NA TRHU 
NA JEDNOM MÍSTĚ


