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PREDSLOV 
Odvodené používanie obsahu verejnej domény – zameranie na filmový priemysel 

	

Európske hospodárstvo je čoraz väčšmi odkázané na duševné vlastníctvo. Úrad EUIPO v uplynulých 
rokoch uskutočnil prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného 
vlastníctva množstvo štúdií, ktoré poukazujú na hospodársky význam práv duševného vlastníctva pri 
vytváraní hospodárskej činnosti a zamestnanosti v Európskej únii. 

Nové digitálne technológie a obchodné modely vytvárajú nielen nové hospodárske príležitosti 
pre podniky, ale aj možnosti na zvýšenie prínosov širokej verejnosti spojené s lepším prístupom 
k znalostiam a kultúrnym objektom. Mnohé z týchto príležitostí sa opierajú o kreatívnu transformáciu 
existujúceho obsahu a hľadanie spôsobov sprostredkovania, ktoré sú vhodnejšie pre súčasné 
publikum. 

Európa má bohaté kultúrne dedičstvo, a to nielen v oblasti literárnych diel. Okrem toho, že tieto diela 
ako také oceňujú samotní čitatelia, európskym i mimoeurópskym producentom slúžia aj ako námet na 
mnoho filmových scenárov. V tejto správe sa skúma úloha, ktorú zohrávajú voľné diela, a porovnávajú 
sa filmové spracovania takýchto diel s filmovými spracovaniami diel chránených autorským právom 
alebo s filmami založenými na pôvodných scenároch. 

V štúdii sa kombinujú údaje z bohatých online archívov informácií o filmoch a knihách, ktoré sú 
doplnené o informácie zhromaždené Európskym audiovizuálnym observatóriom. Základ analýzy tvorí 
takmer 90 000 filmov uvedených v rokoch 2000 až 2010. Z tejto analýzy vyplýva, že zatiaľ čo len malá 
časť filmov uvedených v Európskej únii je založená na voľných literárnych dielach, medzi 
najpopulárnejšími filmami je tento podiel vyšší ako medzi filmami celkovo.  

Literatúra, ktorá je významnou súčasťou európskej kultúry a histórie, teda zohráva dôležitú úlohu aj ako 
zdroj námetov pre modernú zábavu, ktorú si vychutnávajú milióny divákov v Európe aj mimo nej. 

 

 

 

António CAMPINOS 

výkonný riaditeľ úradu EUIPO 
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ZHRNUTIE 
Odvodené používanie obsahu verejnej domény – zameranie na filmový priemysel 

 

Nové digitálne technológie a obchodné modely vytvárajú nielen nové hospodárske príležitosti 
pre podniky, ale aj možnosti na zvýšenie prínosov širokej verejnosti spojené s lepším prístupom 
k znalostiam a kultúrnym objektom. Mnohé z týchto príležitostí sa opierajú o kreatívnu transformáciu 
existujúceho obsahu a hľadanie spôsobov sprostredkovania, ktoré sú vhodnejšie pre súčasné 
publikum. V ustanoveniach o autorskom práve, ktoré upravujú odvodené používanie existujúceho 
obsahu, sú stanovené spôsoby, akými následní tvorcovia odmeňujú autorov pôvodného obsahu a ich 
dedičov. V predpisoch o autorských právach sa však povoľujú aj použitia, ktoré si nevyžadujú takúto 
kompenzáciu ani povolenie, keďže sa v nich buď uvádzajú výnimky zo všeobecných pravidiel o ochrane 
autorských práv, alebo sa obmedzuje jej dočasný rozsah. Verejná doména je právny pojem, ktorého 
cieľom je posilniť spoločenské prínosy tým, že sa povolí neobmedzený prístup k predchádzajúcim 
kreatívnym dielam a ich transformácia. 

Ekonomická teória však nie je presvedčivá, pokiaľ ide o predpovedanie účinkov toho, že sa dielo stane 
verejnou doménou. Predpokladá sa, že prechodom do verejnej domény sa začne viac využívať, keďže 
v takejto situácii k nemu nebudú existovať výhradné ekonomické práva. Niektorí akademici 
a zástupcovia odvetvia však zdôrazňujú riziká spojené so zmenou statusu ochrany. Zaradenie medzi 
voľné diela môže viesť k nedostatočnej motivácii k ochrane diel alebo ich zmiznutiu. Môže spôsobiť 
značné nadmerné používanie, nakoľko neexistuje žiadny subjekt, ktorý by sa staral o uchovávanie 
hodnoty diela, a ktokoľvek ho bude môcť adaptovať. Naopak, ak neexistuje možnosť zabrániť 
konkurentom, aby produkovali odvodené diela založené na rovnakom pôvodnom obsahu, producenti by 
mohli upustiť od spracovania diel verejnej domény alebo podstatných investícií do adaptačných 
projektov. V dôsledku nedostatku empirických údajov týkajúcich sa odvodeného používania 
existujúceho obsahu je ťažké overiť, ktorý z týchto možných teoretických scenárov najviac zodpovedá 
skutočnosti. Napriek tomu je táto otázka kľúčová pre posúdenie existujúceho rámca v oblasti 
autorských práv a legislatívnych návrhov zameraných na jeho prispôsobenie novým hospodárskym 
okolnostiam. Ak by nadbytok diel verejnej domény viedol k ich zmiznutiu alebo nedostatočnému 
využívaniu, ich rozsah by sa mal obmedziť. Ak by však priniesol nové príležitosti podnikom a širokej 
verejnosti bez toho, aby ohrozil motiváciu tvorcov, ich rozsah by sa mal v prospech spoločnosti ako 
celku rozšíriť. 

Možné prínosy alebo hrozby týkajúce sa ochrany autorských práv a statusu verejnej domény možno 
posúdiť len na základe empirických údajov. Zhromaždiť empirické údaje týkajúce sa autorských práv je 
však veľmi náročné. Väčšina potrebných údajov je rozptýlená a súkromná. Nové online archívy 
informácií o kreatívnom obsahu však ponúkajú výskumníkom nové príležitosti. Aj keď sa často 
obmedzujú na konkrétne odvetvia, umožňujú empirickú analýzu, ktorá poskytuje lepšie informácie pre 
formulovanie politických opatrení. 

Údaje pre tento projekt boli zhromaždené z bohatých online archívov informácií o filmoch a knihách: 
Internet Movie Database (IMDb) a Goodreads, pričom sú doplnené o informácie o návštevnosti 
európskych kín, ktoré zhromaždilo Európske audiovizuálne observatórium. Na základe týchto zdrojov 
bol pripravený konečný projektový súbor údajov pozostávajúci z 87 455 jedinečných filmov, ktoré boli 
vyprodukované v rokoch 2000 až 2010 a uvedené v aspoň jednom členskom štáte Európskej únie. 
V prípade každého filmu zo súboru údajov sa stanovilo, či bol scenár filmu úplne pôvodný, založený na 
existujúcom obsahu, ktorý stále podlieha ochrane autorským právom, alebo založený na existujúcom 
obsahu, ktorý je už verejnou doménou. 

Aj keď sa údaje obmedzujú na filmový priemysel, širším cieľom tejto správy je zdokumentovať 
všeobecný jav využívania obsahu verejnej domény ako námetu pre nové kreatívne projekty. V dôsledku 
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toho, že zhromaždené údaje sú obmedzené a neumožňujú kontrafaktuálnu analýzu rôznych 
parametrov ochrany autorských práv, má táto analýza nevyhnutne statický a deskriptívny charakter. 
Preskúmaním rôznych aspektov odvodeného využívania obsahu verejnej domény vo filmovom 
priemysle je možné overiť, či sú rôzne príležitosti a hrozby spájané s verejnou doménou 
v predchádzajúcej literatúre opodstatnené. V správe sa však nerieši otázka optimálneho návrhu 
ochrany autorských práv z hľadiska spoločenskej prospešnosti. 

Filmové odvetvie má pre európskych občanov veľký kultúrny a hospodársky význam. Existuje veľké 
množstvo neoficiálnych dôkazov, ktoré sa týkajú významu adaptácie existujúceho obsahu nielen pre 
jednotlivých producentov, ale aj pre celé odvetvie vo všeobecnosti. Filmový priemysel je v dôsledku 
jedinečnej kombinácie svojich charakteristických znakov mimoriadne závislý na schopnosti produkovať 
hity a je rizikový. Ako vyplýva z nedávneho hospodárskeho výskumu, adaptácia existujúceho obsahu, 
už odskúšaná na iných, ale súvisiacich kultúrnych trhoch, môže pomôcť znížiť neistotu, ktorá je s týmto 
odvetvím spojená. Existujú však aj ďalšie umelecké dôvody, pre ktoré je adaptácia pre filmových 
producentov zaujímavou voľbou. 

Keďže v Bernskom dohovore sa nevymedzuje pojem adaptácie, projektový tím vychádzal zo 
spoločných zásad odvodených z doktríny, zákonov a judikatúry členských štátov EÚ a Spojených 
štátov. Keďže celkový dojem a rozpoznanie podobnosti medzi pôvodnými a odvodenými dielami laickou 
osobou sú vo využitých zdrojoch opakujúcimi sa prvkami vymedzení adaptácie, opieranie sa o názor 
tisícov používateľov IMDb je silným a objektívnym kritériom pri identifikácii filmových adaptácií 
v projektovom súbore údajov. Životopisné informácie o autoroch existujúceho obsahu na IMDb 
a Goodreads a vnútroštátne zákony o autorskom práve krajín s filmovou produkciou tvorili hlavné zdroje 
použité na určenie statusu ochrany diel, ktoré boli použité ako podkladový materiál adaptácií. Bez 
ohľadu na značný stupeň harmonizácie pojmu ochrany autorských práv v posledných rokoch stále 
existujú rozdiely v pravidlách, ktoré upravujú stanovenie dátumu uplynutia platnosti ochrany autorským 
právom. Tieto rozdiely sa náležite zanalyzovali a zohľadnili vo fáze prípravy údajov. 

Z analýzy údajov zhromaždených pre tento projekt vyplynulo, že použitie obsahu verejnej domény 
ako podkladu pre filmové adaptácie predstavuje približne 2 % filmov uvedených v Európskej 
únii. V prípade najpopulárnejších filmov je však pomer zastúpenia diel vychádzajúcich z obsahu 
verejnej domény vyšší a zo 100 najpopulárnejších filmov v európskych kinách tvorí 6 %. 

V priebehu jedenástich rokov, ktorými sa analýza zaoberala, videlo filmové adaptácie vychádzajúce 
z obsahu verejnej domény v európskych kinách viac ako 330 mil. ľudí, čo zodpovedá takmer 4 % 
z celkového publika. Filmové adaptácie založené na obsahu chránenom autorským právom mali 
zároveň na celkovej návštevnosti kín 35 % podiel. 

V jednoduchom porovnaní návštevnosti filmov na základe adaptovaného obsahu sa nezohľadňuje 
dôležitý vplyv, ktorý má na pravdepodobnosť adaptácie existujúceho obsahu časový faktor. Od piateho 
roku po prvom vydaní možno pozorovať rapídny exponenciálny pokles ekonomickej hodnoty 
kreatívneho obsahu používaného na vytvorenie odvodeného diela. Pravdepodobnosť, že sa kniha 
použije ako námet pre filmovú adaptáciu 12 rokov po prvej publikácii je už o 50 % nižšia ako 
v prvých piatich rokoch po prvom vydaní. Šanca, že sa kniha filmovo spracuje po 70 rokoch od 
jej prvého vydania, je o 95 % nižšia ako počas prvých rokov, keď sa objavila na pultoch 
kníhkupectiev. Pokles hodnoty kreatívneho obsahu z hľadiska tvorby odvodených diel postihuje všetky 
diela okrem najvýznamnejších majstrovských diel vytvorených ľuďmi. A preto, aj keď zmena statusu 
ochrany, ktorá je vo väčšine krajín v súčasnosti stanovená na 70 rokov po smrti autora, je 
v prípade niektorých kreatívnych diel dôležitá, nie je rozhodujúcim momentom, ktorý môže vo 
všeobecnosti ovplyvniť rozhodnutia filmových producentov dielo adaptovať. 

Porovnaním príťažlivosti, ktorú má adaptovaný obsah pre súčasných čitateľov, sa preukázalo, že 
adaptované knihy, ktoré sú už vo verejnej doméne, priťahujú omnoho väčšiu pozornosť 



	
Odvodené používanie obsahu verejnej domény – zameranie na 

filmový priemysel 

	

www.euipo.europa.eu  
	

7 

čitateľov ako diela, ktoré sú ešte chránené autorským právom. Adaptácie kníh verejnej domény 
majú aj vyššie hodnotenie na portáli Goodreads v porovnaní s ich náprotivkami, ktoré sú chránené 
autorským právom, aj keď tento rozdiel nie je taký veľký. 

Aj keď bola väčšina kníh v priebehu obdobia analýzy adaptovaná len raz, niektoré knihy verejnej 
domény sa adaptovali častejšie. Ako sa očakávalo, priemerný počet filmových adaptácií knižných 
diel verejnej domény vo vzorke údajov bol 1,45 v porovnaní s 1,04 v prípade kníh, ktoré sú ešte 
chránené autorským právom. 

Z analýzy vzorky údajov vyplýva, že skutočnosť, že aj ostatní majú možnosť použiť rovnaký 
obsah, neodrádza producentov od investícií značných peňažných čiastok do filmov 
vychádzajúcich z obsahu verejnej domény. Aj keď je priemerný rozpočet filmových spracovaní, ktoré 
vychádzajú z obsahu verejnej domény, nižší ako rozpočet filmových spracovaní založených na obsahu 
chránenom autorským právom, je vyšší ako priemerný rozpočet filmov, ktoré sú založené na úplne 
pôvodnom scenári. 

Zo zhlukovej analýzy projektových údajov vyplynulo, že niektorí filmoví producenti vo svojej tvorbe 
využívajú prevažne obsah verejnej domény, a preukázalo sa, že známe filmové štúdiá využívajú voľné 
diela častejšie ako priemerný filmový producent zo súboru údajov. 

Analýzou údajov o rozpočte filmov a profilov filmových producentov, ktorí využívajú obsah 
verejnej domény ako námet pre svoje filmové adaptácie, sa nepotvrdili riziká nedostatočného 
ani nadmerného využívania obsahu verejnej domény na účely vytvárania odvodených diel. 

Ekonometrické modely potvrdzujú, že z adaptačnej stratégie všetkých producentov, ktorí používajú 
obsah predtým chránený autorským právom, plynú súkromné výhody, a to z hľadiska počtu divákov 
i úspešnosti. Podobný prínos z hľadiska návštevnosti kín možno potvrdiť aj v prípade miestnych 
filmových producentov, ktorí adaptujú obsah verejnej domény. Analýzou údajov sa však nepotvrdilo, že 
by tvorcovia adaptácií voľných diel dosahovali vyššie príjmy ani že by zahraniční producenti dosahovali 
vyššiu návštevnosť v prípade adaptácií obsahu verejnej domény. 

Ekonometrická analýza potvrdila súkromné prínosy spojené s možnosťou testovať popularitu 
adaptovaného obsahu na iných, ale súvisiacich trhoch. Ako sa navrhuje v predchádzajúcej ekonomickej 
literatúre, adaptácia môže byť účinnou stratégiou na zníženie neistoty. Rozdiel vo výsledkoch 
medzi výnosmi, ktoré vyplývajú z adaptácie obsahu chráneného autorským právom a obsahu 
verejnej domény, naznačuje existenciu ďalších súkromných výhod spojených s výhradnými 
právami na spracovanie. Obmedzenia údajov zhromaždených na vypracovanie tejto správy však 
neumožňujú testovať, či súkromné výhody plynúce z výhradných práv na adaptáciu prevažujú nad 
možnou spoločenskou stratou spojenou s nižšou rozmanitosťou adaptovaného obsahu. Úplné 
posúdenie celkového vplyvu rôznych koncepcií autorského práva upravujúcich odvodené práva na 
spoločenskú prospešnosť by malo predstavovať hlavnú oblasť budúceho výskumu.   
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