Očakáva sa, že nový právny mechanizmus
spolu s portálom zlepší prístup k väčšiemu
objemu nášho spoločného kultúrneho
dedičstva, aby sa zabudnuté príbehy mohli
opäť začleniť do našej spoločnej histórie.

OBCHODNE
NEDOSTUPNÉ
DIELA

UMOŽŇUJÚ, ABY SA ZABUDNUTÉ
PRÍBEHY OPÄŤ ZAČLENILI DO
NAŠEJ SPOLOČNEJ HISTÓRIE...

ČO SÚ
OBCHODNE NEDOSTUPNÉ
DIELA?
Vo všeobecnosti platí, že ochrana
autorských práv trvá počas života autora
a ďalších sedemdesiat rokov. Mnohé diela
chránené autorským právom, ako sú knihy,
filmy, nahrávky, sa pre verejnosť stávajú
obchodne nedostupnými už po niekoľkých
rokoch, teda dlho pred uplynutím ochrany
autorskými právami. Niektoré diela, ako
sú plagáty, letáky alebo amatérske videá,
sa nikdy nebudú obchodne využívať
(„diela, ktoré nikdy neboli obchodne
dostupné“). Takéto diela, ktoré sú síce
chránené autorským právom, ale ktoré
nikdy neboli alebo už nie sú obchodne
dostupné, sa nazývajú obchodne
nedostupné diela.

Ak potrebujete ďalšie informácie, môžete sa
na nás obrátiť na e-mailovej adrese:
outofcommerceworks@euipo.europa.eu

READ MORE ON
https://euipo.europa.eu/out-of-commerce

S cieľom uľahčiť objavovanie
obchodne nedostupných diel z
celej EÚ zriadil Úrad Európskej únie
pre duševné vlastníctvo on-line
portál.

KULTÚRNA HODNOTA
OBCHODNE
NEDOSTUPNÝCH DIEL
A NOVÝ PRÁVNY
MECHANIZMUS
Inštitúcie správy európskeho kultúrneho dedičstva,
ako sú knižnice, archívy a múzeá, vo svojich
zbierkach vlastnia milióny obchodne nedostupných
diel. Aj keď sú často staré a nie sú v obehu, stále
majú významnú kultúrnu, vedeckú, vzdelávaciu a
historickú hodnotu.
S cieľom pomôcť inštitúciám správy kultúrneho
dedičstva plniť ich poslanie, ktorým je podpora
európskej kultúry, sa v smernici (EÚ) 2019/790
zavádza nový licenčný mechanizmus pre obchodne
nedostupné diela („riešenie založené na licencii“).
Tento mechanizmus dopĺňa nová povinná
výnimka z autorského práva, ktorá sa uplatňuje
v osobitných prípadoch, ak neexistuje žiadna
zastupujúca organizácia kolektívnej správy, ktorá by
rokovala s inštitúciou.
Tento mechanizmus zahŕňa primerané záruky
na ochranu záujmov nositeľov práv, napríklad
autorov a vydavateľov. Táto smernica im umožňuje
kedykoľvek jednoducho, účinne a bezpodmienečne
vylúčiť ich diela zo systému obchodne
nedostupných diel („mechanizmus opt-out“).

PORTÁL –
VŠETKY POTREBNÉ
INFORMÁCIE O OBCHODNE
NEDOSTUPNÝCH DIELACH
NA JEDNOM MIESTE
Portál pre obchodne nedostupné diela bol
vytvorený s cieľom pomôcť zabezpečiť,
aby sa všetky informácie o používaní
obchodne nedostupných diel a podrobnosti
o možnostiach „opt-out“ pre nositeľov práv
primerane zverejňovali a boli k dispozícii na
jednom prístupnom online portáli.
Hlavné funkcie portálu:

· Portál umožňuje inštitúciám správy

kultúrneho dedičstva, organizáciám
kolektívnej správy alebo subjektom verejnej
správy vytvárať záznamy o obchodne
nedostupných dielach, ktoré sa nachádzajú v
ich stálych zbierkach, pred ich sprístupnením
online. Tieto informácie sa musia uverejniť na
portáli 6 mesiacov pred použitím takých diel.

· Portál zároveň umožňuje nositeľom práv k

týmto dielam vyhľadávať informácie a podať
konkrétnu alebo všeobecnú žiadosť o „opt-out“,
aby ich diela boli vylúčené z tohto právneho
mechanizmu.

· Portál je verejne prístupný a širokej

verejnosti umožňuje vyhľadávať diela aj
inštitúcie správy kultúrneho dedičstva, ktoré
tieto diela sprístupňujú online, ako aj dostávať
upozornenia na nové diela zaznamenané na
portáli.

