
Právní výbor Evropského parlamentu (JURI) vyslovil souhlas v úterý 26. února s kompromisním znění návrhu 

směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tento kompromis je výsledkem neformálních 

třístranných jednání mezi Radou, Evropským parlamentem a Komisí. Stálí zástupci členských států odsouhlasili tento 

kompromis již v minulém týdnu. Novela autorskoprávní legislativy, která je v ČR v gesci Ministerstva kultury, je 

projednávána již řadu let, což podtrhuje její důležitost, rozsáhlost, ale i kontroverznost. Jejím cílem je přizpůsobit 

pravidla ochrany autorských práv současné situaci v digitálním prostředí. K formálnímu schválení směrnice aktuálně 

schází již jen odsouhlasení plénem Evropského parlamentu, k čemuž by mělo dojít ještě před květnovými 

evropskými volbami. Následně text schválí Rada, čímž vstoupí v platnost. Členské státy budou mít 2 roky na 

transpozici ustanovení směrnice do národní legislativy. Více informací je k dispozici zde. 

Výbor JURI téhož dne podpořil rovněž kompromisní znění návrhu nařízení o dodatkovém ochranném osvědčení 

pro léčivé přípravky (neboli „SPC“). Tento kontroverzní návrh zavádí výjimku z SPC pro výrobu za účelem vývozu 

mimo EU. Výrobci generických léčiv tak již nebudou muset čekat na vypršení platnosti SPC, pokud jejich produkce 

nebude směrovat na unijní trh. To by jim mělo pomoct v konkurenčním boji s producenty ze třetích zemí, kde SPC 

neexistuje. Kompromisní znění vzešlé rovněž z interinstitucionálních jednání již v minulém týdnu schválili zástupci 

členských států. Po finálním schválení plénem EP a Radou EU nabude nařízení platnost a bude přímo účinné v celé 

EU.  

Ve středu 27. února zveřejnila Komise zprávy o stavu jednotlivých zemí, tzv. Country Reports v rámci procesu 

Evropského semestru. Zpráva týkající se České republiky je ke stažení zde. 

Dnes, 1. března, probíhá v Bukurešti neformální jednání Rady EU pro telekomunikace, Českou republiku 

zastupuje náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko. Jednání předcházela konference se zeměmi 

Východního partnerství o digitální ekonomice. Samotné ministerské jednání se pak zabývá tématy digitalizace, 

umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti. Tisková zpráva z jednání je k dispozici zde. 
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