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PŘEDMLUVA 
Odvozené využívání obsahu ve veřejném vlastnictví — zaměření na filmový průmysl 

	

Evropské hospodářství se stále více opírá o duševní vlastnictví. Během uplynulých let uskutečnil úřad 
EUIPO prostřednictvím Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví řadu 
studií, které prokazují hospodářský význam práv duševního vlastnictví při vytváření hospodářské 
činnosti a zaměstnanosti v Evropské unii. 

Nové digitální technologie a obchodní modely vytvářejí pro firmy nejen nové ekonomické příležitosti, ale 
také možnosti, jak zvýšit obecné veřejné přínosy spojené s lepší dostupností znalostí a kulturních 
statků. Mnohé z těchto příležitostí spočívají v tvůrčím přetvoření stávajícího obsahu a vymýšlení 
způsobů podání, které jsou vhodnější pro současné publikum. 

Evropa má bohaté kulturní dědictví, zejména v oblasti literárních děl. Ačkoli mají tato díla jako taková 
své vlastní čtenáře, slouží také jako náměty pro řadu filmových scénářů, a to jak pro evropské, tak i pro 
mimoevropské producenty. Tato zpráva posuzuje úlohu, kterou sehrávají díla ve veřejném vlastnictví, a 
porovnává filmy založené na těchto dílech s filmy založenými na dílech chráněných autorským právem, 
nebo na původních scénářích. 

Studie využívá údaje z bohatých on-line úložišť informací o filmech a knihách doplněných o informace 
shromážděné Evropskou audiovizuální observatoří.  Základem této analýzy je téměř 90 000 filmů 
uvedených v letech 2000 až 2010. Z této analýzy vyplývá, že zatímco filmy uvedené v Evropské unii, 
které vycházejí z veřejně přístupných literárních děl, tvoří jen malou část, mezi nejpopulárnějšími filmy 
je jejich podíl vyšší, než je tomu u všech filmů obecně.  

Literatura, která je důležitou součástí evropské kultury a historie, tedy sehrává významnou úlohu i jako 
zdroj námětů pro moderní zábavu, kterou milují miliony diváků v Evropě i mimo ni. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Výkonný ředitel EUIPO 
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SHRNUTÍ 
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Nové digitální technologie a obchodní modely vytvářejí pro firmy nejen nové ekonomické příležitosti, ale 
také možnosti, jak zvýšit obecné veřejné přínosy spojené s lepší dostupností znalostí a kulturních 
statků. Mnohé z těchto příležitostí spočívají v tvůrčím přetvoření stávajícího obsahu a vymýšlení 
způsobů podání, které jsou vhodnější pro současné publikum. Odvozené využívání stávajícího obsahu 
upravují předpisy o autorském právu, jež stanovují odměnu, kterou autorům původního obsahu a jejich 
dědicům poskytují následní tvůrci. Předpisy týkající se autorského práva ovšem také umožňují použití, 
v jejichž případě se taková odměna ani povolení nepožaduje, a to buď na základě uvedení výjimek 
z obecných pravidel ochrany autorským právem, nebo omezením časového rozsahu této ochrany. 
Veřejné vlastnictví je právní pojem, jehož cílem je posílit společenské přínosy prostřednictvím 
umožnění neomezeného přístupu k původním tvůrčím dílům a jejich přetváření. 

Ekonomická teorie však nedokáže jednoznačně predikovat, jaký to bude mít dopad, pokud se dílo stane 
součástí veřejného vlastnictví. Předpokládá se, že přechodem do veřejného vlastnictví začne být dílo 
hojněji využíváno vzhledem k tomu, že v takové situaci k němu nebudou existovat výhradní ekonomická 
práva. Nicméně někteří vědci a zástupci odvětví poukazují na rizika související se změnou statusu 
ochrany. Přechod k veřejnému vlastnictví může vést ke ztrátě motivace k ochraně děl nebo k jejich 
mizení. Může dojít ke značnému nadužívání některých děl, protože nebude existovat žádný subjekt, 
který by pečoval o uchování hodnoty díla a adaptovat jej bude moci kdokoli. Naopak, pokud nebude 
existovat způsob, jak zamezit konkurentům ve vytváření odvozených děl vycházejících ze stejných 
původních námětů, může se stát, že producenti upustí od adaptací děl ve veřejném vlastnictví, nebo 
budou investovat značné částky do projektů adaptací. V důsledku absence empirických údajů o 
odvozeném používání stávajícího obsahu je obtížné zjistit, která z těchto teoretických variant vývoje 
nejvíce odpovídá skutečnosti. Přesto je tato problematika naprosto zásadní pro posouzení stávajícího 
rámce v oblasti autorského práva a návrhů právních předpisů, které jej mají přizpůsobit novým 
ekonomickým okolnostem. Pokud povede nadměrné rozšíření veřejného vlastnictví k mizení nebo 
nedostatečnému využívání některých děl, měl by být jeho rozsah omezen. Pokud však veřejné 
vlastnictví přinese nové příležitosti firmám a široké veřejnosti, aniž by bylo demotivující pro tvůrce, jeho 
rozsah by měl být rozšířen ve prospěch společnosti jako celku. 

Případné přínosy a hrozby pro ochranu autorských práv a status veřejného vlastnictví lze posoudit jen 
na základě empirických údajů. Nicméně shromáždit empirické údaje o autorských právech je značně 
obtížné. Potřebné údaje jsou ve většině případů rozptýleny a jsou v soukromých rukou. Novou 
příležitost však výzkumníkům skýtají nová úložiště informací o tvůrčím obsahu. Ačkoli se často omezují 
na dílčí odvětví, umožňují provedení empirických analýz, které poskytují lepší vstupy pro formování 
strategie. 

V případě tohoto projektu byly údaje shromažďovány z bohatých on-line zdrojů informací o filmech a 
knihách: Internet Movie Database (IMDb) a Goodreads, a byly doplněny informacemi o uvádění filmů 
v evropských kinech, které nashromáždila Evropská audiovizuální observatoř. Na základě těchto zdrojů 
byla připravena finální sada údajů k projektu čítající 87 455 jedinečných filmů, které byly vyprodukovány 
v období let 2000 až 2010 a byly uvedeny v alespoň jednom členském státě Evropské unie. V případě 
každého filmu v tomto souboru údajů bylo stanoveno, zda byl scénář filmu zcela původní, nebo zda 
vycházel z již existujícího obsahu, na který se stále vztahovala ochrana autorských práv, nebo zda 
vycházel z existujícího obsahu, který už se stal součástí veřejného vlastnictví. 

Ačkoli jsou tyto údaje omezeny na filmový průmysl, širším cílem této zprávy je zdokumentovat obecný 
jev využívání obsahu ve veřejném vlastnictví jako námět pro nové tvůrčí projekty. Vzhledem 
k omezením shromážděných údajů, které neumožňují srovnávací analýzu různých parametrů ochrany 
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autorských práv, má tato analýza nevyhnutelně statický a popisný charakter. Zvážíme-li různé aspekty 
odvozeného využívání obsahu ve veřejném vlastnictví ve filmovém průmyslu, budeme moci posoudit, 
zda jsou opodstatněná tvrzení uváděná ve stávajících literárních zdrojích o různých příležitostech a 
hrozbách souvisejících s veřejným vlastnictvím. Tato zpráva se však nezabývá problematikou 
optimálního návrhu ochrany autorských práv z hlediska společenské prospěšnosti. 

Filmové odvětví má pro občany Evropy velký kulturní a hospodářský význam. Existuje celá řada 
neoficiálních důkazů o nutnosti adaptovat již existující obsah nejen ve vztahu k jednotlivým 
producentům, ale i ve vztahu k celému odvětví obecně. Vzhledem k jedinečné kombinaci svých 
charakteristik je filmový průmysl obzvláště závislý na schopnosti produkovat hity a je rizikový. Jak 
vyplývá z ekonomického výzkumu provedeného v nedávné minulosti, lze na základě adaptace 
existujícího obsahu, která již byla vyzkoušena na různých, ale souvisejících kulturních trzích, dosáhnout 
snížení úrovně nejistoty, která je pro toto odvětví charakteristická. Existují ale i jiné umělecké důvody, 
pro které je adaptace zajímavou možností pro producenty filmů. 

Vzhledem k tomu, že pojetí adaptace není definováno v Bernské úmluvě, vycházel projektový tým ze 
společných zásad dovozených v doktríně, zákonech a judikatuře členských států EU a USA. 
Opakujícím se prvkem v definicích adaptace uvedených ve zdrojích, z nichž jsme vycházeli, je celkové 
zdání a uznání podobnosti mezi původními a odvozenými díly na straně neodborné veřejnosti. Při 
identifikaci filmových adaptací v souboru údajů k projektu tedy posloužily jako silné a objektivní 
kritérium názory tisíců uživatelů IMDb. Jako významné zdroje informací při zjišťování statusu ochrany 
děl použitých jako náměty pro adaptace posloužily životopisné informace o autorech existujícího 
obsahu na IMDb a Goodreads a vnitrostátní právní předpisy v oblasti autorských práv zemí 
produkujících filmy. Navzdory značné harmonizací pojetí ochrany autorských práv v posledních letech 
nadále existují rozdíly v pravidlech pro určení data vypršení platnosti ochrany autorských práv. Tyto 
rozdíly byly řádně analyzovány a zohledněny ve fázi přípravy údajů. 

Z analýzy údajů shromážděných v rámci projektu vyplývá, že k využití obsahu ve veřejném vlastnictví 
jako námětu pro filmové adaptace došlo v případě asi 2 % filmů uvedených v Evropské unii. U 
nejpopulárnějších filmů je však poměr zastoupení děl vycházejících z obsahu ve veřejném 
vlastnictví vyšší; mezi 100 nejúspěšnějšími filmy v evropských kinech je to až 6 %. 

Za období jedenácti let, které bylo předmětem analýzy, shlédlo filmové adaptace vycházející 
z obsahu ve veřejném vlastnictví v evropských kinech 330 milionů lidí, což odpovídá téměř 4 % 
z celkového počtu návštěvníků kin. Kinematografické adaptace vycházející z obsahu 
chráněného autorskými právy měly na celkové návštěvnosti kin 35% podíl. 

Prosté srovnání návštěvností filmů založených na adaptaci obsahu nezohledňuje dopad časového 
hlediska na pravděpodobnost adaptace stávajícího obsahu. Počínaje pátým rokem od prvního vydání 
lze sledovat rychlý exponenciální pokles ekonomické hodnoty tvůrčího obsahu z hlediska jeho 
odvozeného využití. Pravděpodobnost, že bude kniha použita jako námět pro filmovou adaptaci 
12 let po jejím prvním vydání, je již o 50 % nižší než v průběhu prvních pěti let od jejího prvního 
vydání. Po 70 letech od prvního vydání knihy je pravděpodobnost její adaptace již o 95 % nižší 
než v průběhu několika let od okamžiku, kdy se kniha poprvé objevila na pultech knihkupectví. 
Pokles hodnoty tvůrčího obsahu z hlediska jeho odvozeného využití se týká všech mistrovských děl 
lidské tvorby s výjimkou těch nejvýznamnějších. Z toho vyplývá, že změna ve statusu ochrany, která 
je v případě většiny zemí v současnosti stanovena na 70 let od autorovy smrti, není jedním 
z hlavních faktorů, které hrají významnou úlohu při rozhodování producentů o filmových 
adaptacích, ačkoli u některých tvůrčích děl tomu tak být může. 

Ze srovnání toho, jak adaptovaný obsah oslovuje současné čtenáře, vyplývá, že adaptované knihy, 
které již jsou součástí veřejného vlastnictví, přitahují mnohem větší pozornost než ty, na které 
se stále vztahují autorská práva. Adaptované knihy ve veřejném vlastnictví mají rovněž vyšší 
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hodnocení na Goodreads ve srovnání s jejich protějšky chráněnými autorskými právy, i když v tomto 
případě rozdíl není tak velký. 

Ačkoli většina z knih byla v průběhu sledovaného období adaptována jen jednou, některé knihy ve 
veřejném vlastnictví byly adaptovány častěji. V souladu s očekáváním byl průměrný počet filmových 
adaptací u knih ve veřejném vlastnictví, které byly součástí souboru údajů, na úrovni 1,45, 
zatímco v případě knih, které jsou nadále chráněny autorskými právy, to bylo 1,04. 

Analýza souboru údajů ukázala, že skutečnost, že stejný obsah může být použit i jinými osobami, 
neodrazuje producenty od investování značných částek do filmů vycházejících z obsahu ve 
veřejném vlastnictví. Ačkoli je průměrný rozpočet filmových adaptací založených na obsahu ve 
veřejném vlastnictví nižší, než je tomu u filmových adaptací vycházejících z obsahu chráněného 
autorskými právy, je i tak vyšší než u filmů vycházejících ze zcela původních scénářů. 

Sdružovací analýzou bylo zjištěno, že se v odvětví vyskytují filmoví producenti, kteří z obsahu ve 
veřejném vlastnictví učinili podstatnou součást své hodnotové nabídky; etablovaná, známá filmová 
studia využívají obsah ve veřejném vlastnictví častěji než průměrní filmoví producenti, kteří byli 
zařazeni do souboru údajů. 

Analýzou údajů o rozpočtech filmů a profilech filmových producentů využívajících obsah ve 
veřejném vlastnictví jako námět svých filmových adaptací se nepotvrdilo riziko nedostatečného 
využívání nebo nadužívání obsahu ve veřejném vlastnictví pro účely adaptací. 

Ekonometrické modely potvrzují existenci soukromých přínosů z hlediska počtu diváků i tržeb, které má 
adaptační strategie v případě všech producentů využívajících existující obsah chráněný autorskými 
právy jako námět pro své filmové scénáře. Podobné přínosy lze z hlediska počtu diváků v kinech 
potvrdit i v případě místních filmových producentů adaptujících obsah ve veřejném vlastnictví. Analýza 
údajů však nepotvrdila existenci jakýchkoli výhod z hlediska tržeb v případě subjektů adaptujících 
obsah ve veřejném vlastnictví, ani přínosy v oblasti návštěvnosti u adaptací obsahu ve veřejném 
vlastnictví v případě zahraničních producentů. 

Ekonomickou analýzou byly prokázány soukromé přínosy související s možností vyzkoušet oblíbenost 
adaptovaného obsahu na různých, ale souvisejících trzích. V souladu s tím, co je uváděno v dřívějších 
ekonomických pracích, může být adaptace účinnou strategií pro snížení míry nejistoty. Rozdíl ve 
výsledcích mezi přínosy vyplývajícími z adaptace obsahu, který je chráněn autorským právem, a 
obsahu ve veřejném vlastnictví, by však mohl poukazovat na existenci dalších soukromých 
přínosů souvisejících s výhradními právy na adaptaci. Omezení údajů shromážděných pro účely 
této zprávy však neumožňují ověřit, zda soukromé přínosy vyplývající z výhradních práv na adaptaci 
převažují nad možnou společenskou ztrátou spojenou s nižší rozmanitostí adaptovaného obsahu. 
Úplné posouzení celkového dopadu různých verzí úpravy autorských práv v oblasti adaptací z hlediska 
společenské prospěšnosti by se pak mělo stát hlavní náplní budoucího výzkumu.   
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