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Úvod
Tato práce se zabývá problematikou kolektivní správy autorských práv a její rolí
při užití autorských děl na síti Internet. Vzhledem k mému osobnímu zaměření se práce
zabývá zejména kolektivní správou práv k dílům hudebním. Tomuto výběru svědčí i ten fakt,
že kolektivní správa hudebních děl má celosvětově dlouholetou tradici, čehož důsledkem je
aktivní spolupráce kolektivních správců pro práva k dílům hudebním z celého světa a jejich
aktivní role při utváření nových právních pravidel a postupů. Důkazem může být poměrně
výsadní postavení autorskoprávní ochrany hudebních děl, popř. též zvukových a zvukově
obrazových záznamů, jak v evropském, tak v americkém právu.
Fenomén Internetu do oblasti autorského práva vtrhl s nevídanou silou a konfrontoval
po staletí utvářený systém s požadavky nové doby. Tomu se musí přizpůsobovat celá oblast
práv duševního vlastnictví, včetně autorského práva. Lze proto pozorovat snahy legislativců a
soudů se tomuto novému fenoménu přizpůsobit. Přibývá zejména rozhodnutí Soudního dvora
Evropské unie, která se Internetu přímo či alespoň zčásti dotýkají. V legislativní oblasti pak
sledujeme velkou aktivitu Evropské komise, která se snaží vytvořit jednotný digitální trh
v Evropské unii. Výsledkem těchto snah je zejména přijatá směrnice o kolektivní správě a
diskutovaný návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Ve Spojených
státech pak byl v nedávné době přijat tzv. Music Modernization Act. Kolektivní správci jsou
touto „online autorskoprávní reformou“ významně ovlivňováni a je proto třeba zkoumat, jak
kolektivní správa pro práva k dílům hudebním na sklonku roku 2018 funguje.
Diplomová práce si proto klade dva hlavní cíle. Prvním z nich je popsat samotný
institut kolektivní správy, a to jak obecně, tak na příkladu největšího českého kolektivního
správce OSA. Rozsah jeho činnosti totiž umožňuje co nejlépe popsat fungování kolektivních
správců. Druhým důvodem je, že v době vzniku této práce jsem zaměstnancem OSA, což mi
umožňuje přístup k bohatším zdrojům a též bližší vhled do praktických problémů aplikace
právních předpisů na činnost OSA.
Druhým cílem je analýza aktuální situace v oblasti licencování užití hudebních děl
v online prostředí a zjištění, zda je tato situace funkční a zda je právní úprava vhodně
nastavena pro uživatele, nositele práv a poskytovatele služeb online. Tohoto cíle má být
dosaženo především rozborem evropského a amerického přístupu k dané problematice a
praktickým příkladem shrnujícím nasbírané poznatky.
Ačkoliv je tato činnost nutným předpokladem sepsání diplomové práce, vedlejším
cílem autora je též sběr materiálů a zdrojů k otázce kolektivní správy a užití hudebních děl na
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Internetu. Vytknutí tohoto cíle je odůvodněno zejména velkým rozvojem technologií, jenž
způsobuje rychlé zastarávání tematické literatury. Práce sama proto může dalším autorům
sloužit jako „zdroj zdrojů“.
Práce je rozdělena do čtyř částí. První z nich se zabývá obecným pojmem kolektivní
správy. První kapitola popisuje samotný vznik kolektivní správy a její historický vývoj. Druhá
kapitola vyjmenovává nejvýznamnější předpisy kolektivní správu upravující. V nejobsáhlejší
třetí kapitole se pak práce věnuje pojmovým znakům kolektivní správy, jejím možným
režimům a subjektům, které jsou s kolektivní správou neoddělitelně spjaty. Kromě toho se
zabývá novým institutem nezávislého správce práv. Detailněji je popsána problematika
rozšířené kolektivní správy s ohledem na tzv. veřejné licence a nezávislé správce.
Ve druhé části je pozornost zaměřena na kolektivní správu pro práva k dílům
hudebním. Nejprve je proto blíže popsán samotný pojem hudebních děl. Na to navazuje
podrobný rozbor kolektivního správce OSA. Konkrétně je popsána jeho vnitřní struktura,
členové kolektivního správce, rozdíl mezi právy provozovacími a mechanickými, výkon
kolektivní správy se zaměřením na procesy vytváření sazebníků, licencování a rozúčtování
autorských odměn, a problematika pověření výkonem kolektivní správy mezi tuzemskými a
zahraničními kolektivními správci.
Jádrem práce je část třetí zabývající se užitím hudebních děl na Internetu. Nejprve je
stručně popsán samotný Internet, jeho vývoj a problematika teritoriality autorského práva na
Internetu. Větší prostor je poté věnován poskytovatelům služeb na Internetu – tzv. ISP, a to
především úpravě jejich odpovědnosti za obsah na Internetu, která je spjata s institutem
bezpečných přístavů. Další kapitoly se věnují samotnému užití hudebních děl na Internetu –
právnímu rámci takového užití a jeho jednotlivým druhům – stahování, streamingu, linkingu
či webcastingu. Poslední kapitoly třetí části pak analyzují vývoj online licencování a roli,
kterou v této oblastí zaujímá kolektivní správa. Popsána je tak směrnice o kolektivní správě a
americký Music Modernization Act. Závěr třetí části je pak věnován pokusu o ilustraci
licencování hudebních děl u multiteritoriální a multirepertoárové hudební služby online.
Poslední, čtvrtá část je věnována úvahám de lege ferenda v návaznosti na zjištěné
poznatky.
Při tvorbě této práce je využito několik výzkumných metod. Základní metodou je
analýza získaných poznatků. V některých částech práce je pak pochopitelně užito i metody
syntézy k utvoření širších souvislostí u jednotlivých poznatků. Práce užívá rovněž metody
indukce, kdy se snaží poznat jednotlivé informace a s jejich pomocí dospět k určitému závěru.
S ohledem na danou problematiku a oblast právní vědy je nezbytnou vědeckou metodou
2

metoda komparace právních úprav a metoda interpretační, když se v práci snažím vyložit
především právní předpisy a judikaturu příslušných soudů. Použitá metodika proto tuto práci
směřuje do kategorie kvantitativního výzkumu.
Základními výchozími zdroji této práce byly především knižní monografie a
komentářová literatura, které posloužily k získání základních vědomostí a poznatků. Cenným
zdrojem je též má vlastní pracovní činnost v OSA. Nejdetailnější informace jsem pak čerpal
z internetových zdrojů – zejména z článků v odborných časopisech, článků na různých
webových stránkách apod. Nezbytným zdrojem jsou pochopitelně české, evropské a americké
právní předpisy a judikatura SDEU a dalších soudů.
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1 Kolektivní správa

1.1 Historický vývoj kolektivní správy

1.1.1 Vznik kolektivní správy
Vznik kolektivní správy lze historicky datovat na konec 18. století ve Francii. Dne
3. července 1777 svolal známý autor divadelních děl Pierre Beaumarchais skupinu 22 autorů,
aby zformulovali společnou reakci na nedostatečnou autorskou odměnu z užití jejich
divadelních her. Cílem této skupiny bylo změnit právní úpravu autorských odměn z užití
těchto her.1 Sám Beaumarchais upozorňoval na nízkou odměnu, kterou obdržel od Comédie
Française2 za užití jeho hry Lazebník sevillský. Ačkoliv tato snaha nebyla zprvu příliš
úspěšná, vedla nakonec k přijetí prvního francouzského zákona, který se zabýval autorským
právem, ratifikovaného dne 19. ledna 1791 Ludvíkem XVI. Šlo o skutečný přelom, neboť šlo
v celosvětovém měřítku o první zákon, který uznával koncept autorských práv.3 Dne 7. března
1829 pak spojením dvou společností vzniklých v letech 1791 a 1798 vzniká Société des
auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).4
Pro kolektivní správu děl hudebních je pak významný zprvu drobný incident, kdy
francouzský skladatel Ernest Bourget v roce 1847 navštívil kavárnu Les Ambassadeurs na
pařížské třídě Champs-Elysées, kde postřehl, že jistý umělec hraje jeho skladbu Les Bluettes.
Bourget se tak po provozovateli kavárny dožadoval, aby mu jako kompenzaci za užití díla bez
jeho svolení dal nápoj zdarma. Provozovatel toto odmítl a Bourget se rozhodl celou záležitost
postavit před soud.5 Bourget tento spor vyhrál a celá záležitost vedla v roce 1851 ke vzniku
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM), čímž vznikl historicky
první kolektivní správce pro práva k dílům hudebním.6

1

Vzniká tak Bureau de la legislation dramatique.
Divadlo založené v roce 1680 králem Ludvíkem XIV., v současnosti jedno z pěti divadel ve Francii se statusem
Národního divadla (Théâtre national).
3
CISAC University. The History of Collective Managament [online]. [cit. 16.6.2018]. Dostupné z:
http://www.cisac.org/content/download/1127/19620/file/CISACUniversity_The_History_of_Collective_Manage
ment_FINAL.pdf.
4
„Společnost autorů a skladatelů dramatických her“, viz SACD. Two centuries of experience. sacd.com [online].
[cit. 16.6.2018]. Dostupné z: https://www.sacd.fr/en/two-centuries-experience.
5
Tribunal de Commerce de la Seine.
6
SACD i SACEM existují dodnes. Viz GILLIIERON, Philippe. Performing rights societies in the digital
environment [online]. Stanford University, 2006. [cit. 16.6.2018]. Dostupné z:
2
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1.1.2 Vývoj kolektivní správy na území České republiky
Vznik Bernské úmluvy7 v roce 1886 obecně napomohl rozšíření kolektivní správy.
V Rakousku-Uhersku však situaci ztěžovalo to, že na území Čech a Moravy platil rakouský
autorský zákon z roku 1895,8 zatímco na území dnešního Slovenska platil zákon uherský
z roku 1884.9 Ani jeden z těchto zákonů nebyl plně v souladu s Bernskou úmluvou.10 Prvním
kolektivním správcem, který na území současné České republiky působil, byl rakouský
AKM,11 založený v roce 1897.
Po zániku Rakouska-Uherska a vzniku samostatného československého státu vzniká
dne 9. října 1919 Ochranné sdružení československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů
hudebních v Praze, zaps. společ. s.r.o. Důvodem pro vznik samostatného československého
kolektivního správce byly též závazky z poválečné Saint-Germainské smlouvy z 10. září
1919.12
Zákon č. 218/1926 Sb., o původcovském právu k dílům literárním, uměleckým a
fotografickým (o právu autorském), pak již v § 30 mluví o „tuzemském odborném sdružení
zabývajícím se vybíráním provozovacích honorářů“ nebo o „takové cizozemské organisaci
zastoupené tuzemským sdružením.“ Zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský
zákon) v části třetí, Autorské organisace, odlišoval autorské svazy, které „pečují o ochranu
obecného zájmu v oblasti autorské,“ a ochranné organisace autorské, tedy kolektivní správce,
kteří podléhají přímo ministerstvu kultury a jeho rozhodnutím jim může být přiznáno
výhradní oprávnění udílet v oboru své působnosti svolení k užití děl, vybírat autorské odměny
a vybírat příspěvky pro kulturní fondy. Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých
a uměleckých (autorský zákon) pak ve svém § 40 uvádí, že „o uskutečňování společenského
zájmu, zejména o dosažení cílů ... tohoto zákona, pečují orgány státu a společenské
organizace, především umělecké svazy, jakož i kulturní fondy a socialistické organizace
zastupující autory a výkonné umělce.“ Kolektivní správce v socialistickém pojetí dle tohoto
zákona mohl od Ministerstva kultury nabýt výhradní oprávnění k tomu, aby „v rámci své
http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/03/GilliieronPhilippe-tft2006.pdf.
7
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl.
8
Zákon č. 197/1895 ř. z., o právu původcovském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým.
9
Zák. čl. XVI. z roku 1884 o původském právu.
10
Billboard [online]. Los Angeles: Nielsen Business Media, Inc., 6. 11. 1976, sv. 88, č. 45, s. C-22 ISSN 00062510, Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=pSQEAAAAMBAJ&hl=cs&source=gbs_navlinks_s
11
Autoren, Komponisten und Musikverleger registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung.
12
MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2014. s. 25. ISBN 978-80-7380-528-9.
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působnosti udílel svolení k užití děl a výkonů a vybíral autorské odměny a odměny výkonných
umělců, zprostředkovával převod práv československých autorů nebo výkonných umělců do
zahraničí a zahraničních autorů nebo výkonných umělců do Československé socialistické
republiky, výhradně šířil díla autorů a vybíral příspěvky pro kulturní fondy.“13
Návrat demokracie a liberalismu do Československa v listopadu 1989 vyvolal potřebu
přizpůsobit autorský zákon novým poměrům. Toho bylo dosaženo novelou autorského zákona
č. 89/1990 Sb. účinnou od 1. června 1990. Z § 44 autorského zákona proto byla vyňata
ustanovení, dle kterých kolektivní správci zprostředkovávali převod práv do zahraničí a
výhradně šířili díla autorů. V § 44 odst. 2 bylo stanoveno, že „přiznání výhradního oprávnění
podle odstavce 1 nebrání tomu, aby autor nebo výkonný umělec vykonával svá práva podle
tohoto zákona bez prostřednictví organizací tam uvedených.“ Novelou č. 318/1993 Sb. pak
byla odstraněna role uměleckých svazů a kulturních fondů, které byly zakotveny v §§ 40 – 43
autorského zákona. Novelou č. 237/1995 Sb. byla úprava kolektivní správy vyjmuta
z autorského zákona a byla včleněna do nového zákona č. 237/1995 Sb., o hromadné správě
autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
Spolu s přijetím stávajícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), byla úprava
kolektivní správy opět navrácena do autorského zákona.

1.1.3 Kolektivní správci v České republice
V současnosti na území České republiky působí šest kolektivních správců. Největším
z nich je OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., který navazuje na
Ochranné sdružení československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů hudebních v Praze,
zaps. společ. s.r.o. z roku 1919. Blíže je OSA popsán v druhé části této práce věnované
kolektivní správě pro práva k dílům hudebním.
Dalším kolektivním správcem je INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., založená v roce 1991
několika organizacemi sdruženými ve Sdružení výkonných umělců a Českou národní
skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s. INTERGRAM spravuje majetková

13

Viz § 44 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).
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práva výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich
uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům.14
Kolektivní správu práv děl literárních, dramatických, hudebně dramatických,
choreografických,

pantomimických,

audiovizuálních,

děl

vědeckých

včetně

děl

kartografických a děl dabingových režisérů, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních
děl v jiném jazyce, vykonává DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., která
byla založena již v roce 1949.15
Práva autorů děl výtvarného umění (malířů, grafiků, sochařů, fotografů), kameramanů,
scénografů, kostýmních výtvarníků či autorů architektonických děl spravuje Ochranná
organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky
audiovizuálních děl, z.s. (OOA-S).16
GESTOR – ochranný svaz autorský z.s. spravuje pro autory právo na odměnu při
opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 autorského zákona.17
Posledním a nejmladším kolektivním správcem v České republice je Ochranná
asociace zvukařů – autorů, z.s. (OAZA), která vykonává správu práv zvukařů – autorů, tedy
tzv. mistrů zvuku. Vznik tohoto správce však provázely pochybnosti o tom, zda práce zvukaře
naplňuje podmínky činnosti směřující k vytvoření autorského díla. OAZA tak nabyla
oprávnění k výkonu kolektivní správy od Ministerstva kultury až při své druhé žádosti v roce
2006.18

1.2 Právní úprava kolektivní správy

1.2.1 Mezinárodní právo
Ačkoliv

se

příliš

nesetkáme

s výslovným

zakotvením

kolektivní

správy

v mezinárodněprávních dokumentech, lze zmínit několik úmluv, které se tématu kolektivní
správy alespoň dotýkají.

14

Kdo
jsme.
INTERGRAM.
Intergram.cz
[online].
[cit.
http://www.intergram.cz/cs/kdo-jsme/.
15
Blíže viz webové stránky DILIA. Dostupné z: http://www.dilia.cz.
16
Blíže viz webové stránky OOA-S. Dostupné z: http://www.ooas.cz.
17
Blíže viz webové stránky GESTOR. Dostupné z: http://www.gestor.cz.
18
Blíže viz webové stránky OAZA. Dostupné z: https://www.oaza.eu.
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17.6.2018].

Dostupné

z:

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 188619 byla prvním
mezinárodněprávním dokumentem, který stanovil základní principy ochrany práv autorů. Pro
kolektivní správu je tak důležitý např. její čl. 5, ve kterém je stanoven princip národního
zacházení, tedy že zahraniční autoři požívají v příslušném státu stejné ochrany jako autoři
domácí. Čl. 9 je mezinárodněprávním předpokladem výjimek a omezení z výlučného práva
autora udílet svolení k užití svých děl, a tedy předpokladem institutu náhradních odměn.
Princip národního zacházení je zakotven též v čl. II Všeobecné úmluvy o autorském
právu z roku 1952.20 Úmluva rovněž stanovuje standardy pro adekvátní a efektivní ochranu
autorského práva, např. dobu ochrany majetkových práv či ochranu nezveřejněných děl.
Mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a
rozhlasových organizací z roku 196121 rozšířila ochranu na práva související s právem
autorským. Tak např. výkonní umělci mohou zabránit určitým užitím svých výkonů bez svého
souhlasu.
Významnou úmluvou je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
z roku 1994,22 známější pod zkratkou „TRIPS“. TRIPS kromě principu národního zacházení
stanovuje v čl. 4 též princip zacházení podle nejvyšších výhod.23 V čl. 41 je zakotvena
povinnost členských států zajistit ve vnitrostátním právu prostředky a řízení k ochraně práv
duševního vlastnictví. Čl. 42 pak mluví o tom, aby majitelé práv (čímž se rozumí i federace či
asociace, které mají pravomoc tato práva vymáhat, tedy i kolektivní správci) měli k dispozici
možnost občanskoprávního řízení, na což navazuje čl. 45 o náhradě škody. Nakonec čl. 57
stanoví povinnost členských států poskytnout majitelům práv (kolektivním správcům) právo
na inspekci a informace o dovozu zboží, což má zásadní význam pro účely náhradních
odměn.24
Smlouva o právu autorském25 a Smlouva o výkonech výkonných umělců a o
zvukových záznamech26 z roku 1996 měly za cíl zajistit ochranu autorského práva

19

Bernská úmluva byla již sedmkrát doplňována či revidována, naposledy v Paříži v r. 1971. Vyhlášena pod
č. 133/1980 Sb., ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.
20
Vyhláška č. 2/1960 Sb. ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu.
21
Tzv. Římská úmluva, vyhlášená pod č. 192/1964 Sb., ve znění č. 157/1965 Sb.
22
Publikována sdělením Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní
organizace (WTO) č. 191/1995 Sb.
23
„Pokud jde o ochranu duševního vlastnictví, bude jakákoli výhoda, přednost, výsada nebo osvobození
přiznaná Členem občanům kterékoli jiné země, přiznána ihned a bezpodmínečně občanům všech ostatních
Členů.“
24
V českém kontextu jsou tak orgány povinnými ke sdělení informací např. celní úřady nebo Český statistický
úřad.
25
Publikována sdělením Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové
organizace duševního vlastnictví o právu autorském vyhlášeném pod č. 33/2002 Sb. m. s.
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v souvislosti s nástupem digitální doby a internetu, jsou tedy někdy označovány jako tzv.
„internetové smlouvy“. Aktuálním tématem je ratifikace tzv. Marrakéšské smlouvy27 a
Pekingské smlouvy.28

1.2.2 Evropské právo
Ochrana autorského práva je zmíněna již v primárním právu EU, když čl. 118 SFEU
mluví o opatřeních, která zajistí jednotnou ochranu práv duševního vlastnictví v EU. Je třeba
též zmínit fakt, že sama EU je na základě čl. 216 SFEU signatářem mezinárodních úmluv –
dohody TRIPS, „internetových úmluv“ či Marrakéšské smlouvy. Tyto úmluvy jsou přímo
závazné pro orgány EU i pro členské státy, a sekundární právo EU musí být s těmito
v souladu.29
V sekundární normotvorbě EU se setkáváme s množstvím předpisů, které upravují
autorské právo či přímo kolektivní správu. Z nařízení lze zmínit nařízení o vymáhání práv
duševního vlastnictví celními orgány,30 nařízení o přeshraniční portabilitě online služeb
poskytujících obsah,31 nařízení o přeshraniční výměně formátově přístupných rozmnoženin
některých děl ve prospěch osob se zrakovým postižením32 a nařízení o zrušení geoblockingu a
jiných forem diskriminace.33 V legislativním procesu je pak aktuálně návrh nařízení o online
vysílání vysílacích organizací a přenosech vysílání televizních a rozhlasových pořadů. 34 U
tohoto návrhu se kolektivní správci angažují např. snahou o řešení problému tzv. „direct
injection“.35
Povětšinou se však EU vydává cestou harmonizace prostřednictvím směrnic, které
musejí členské státy implementovat do svých národních právních řádů. Mezi směrnice, které

26

Publikována sdělením Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové
organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech vyhlášeném pod č.
48/2002
Sb. m. s.
27
Marrakéšská smlouva o umožnění přístupu k zveřejněným dílům osobám slepým, zrakově postiženým nebo
jinak omezených v písmu z r. 2013.
28
Pekingská smlouva o audiovizuálních výkonech z r. 2012.
29
Viz např. bod 52 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve věci C-61/94 (Komise v. Německo) ze dne 10. září 1996.
30
Nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 608/2013 ze dne 12. června 2013.
31
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017.
32
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. září 2017.
33
Nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018.
34
[COM (2016)/594].
35
Někdy překládaného jako „přímé dodání“. Jde o situaci, kdy vysílatel nevysílá svůj signál éterem, ale pouze
ho „dodává“ operátorovi televizního vysílání. Nastává tak problém, kdy není jasné, zda díla sdělují veřejnosti
obě tyto osoby, či pouze jedna z nich. Blíže viz zde: Tackling the Direct Injection. GESAC [online]. GESAC.
[cit. 21.6.2018]. Dostupné z: http://authorsocieties.eu/policy-positions/broadcasting-regulation/direct-injection.
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se týkají autorských práv a kolektivní správy, patří směrnice o koordinaci autorskoprávních
předpisů při družicovém vysílání a kabelovém přenosu,36 směrnice o právní ochraně
databází,37 směrnice o harmonizaci autorského práva v informační společnosti,38 směrnice o
právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla,39 směrnice o
dodržování práv duševního vlastnictví,40 směrnice o právu na pronájem a půjčování,41
směrnice o době ochrany autorského práva,42 směrnice o některých povolených způsobech
užití osiřelých děl43 a směrnice navazující na Marrakéšskou smlouvu.44
Pro účely kolektivní správy je pak pochopitelně nejvýznamnější směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a
práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl
online na vnitřním trhu. Směrnice se dělí do pěti hlav. Hlava I obsahuje obecná ustanovení,
tedy předmět směrnice,45 oblast působnosti a legální definice. Hlava II pak detailně popisuje
vnitřní organizaci a fungování kolektivních správců – vztah k zastupovaným nositelům práv a
členům, správu příjmů, pověření jiného kolektivního správce výkonem kolektivní správy,
vztah s uživateli a transparentnost kolektivní správy. Hlava III se zabývá udělováním licencí
pro více území k právům k hudebním dílům online organizacemi kolektivní správy. V Hlavě
IV jsou zakotveny postupy pro řešení sporů, vyřizování stížností, výměna informací a
spolupráce mezi příslušnými orgány. Hlava V obsahuje závěrečná ustanovení. Do českého
práva byla směrnice transponována zákonem č. 102/2017 Sb.46
Aktuálním tématem je návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním
trhu,47 která si dává za cíl aktualizovat autorské právo při užití na Internetu, tedy jde
především o to aktualizovat právo, které vznikalo v době, kdy platformy typu YouTube či

36

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996.
38
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001.
39
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001.
40
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004.
41
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006, šlo o rekodifikaci směrnice
Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992.
42
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006, šlo o rekodifikaci směrnice
Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993. Později novelizováno směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2011/77/EU ze dne 27. září 2011.
43
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012.
44
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září. 2017.
45
„Tato směrnice stanovuje požadavky, které jsou nezbytné k zajištění řádného výkonu správy autorských práv a
práv s nimi souvisejících organizacemi kolektivní správy. Stanovuje rovněž požadavky na udělování licencí k
autorským právům k užití hudebních děl online na více územích organizacemi kolektivní správy.“ – čl. 1
směrnice.
46
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
47
COM/2016/0593.
37
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Dailymotion ještě ani neexistovaly. V době uzavření textu této práce se návrh probíral v tzv.
trialogu mezi EP, Radou a EK. Pro kolektivní správu je tu klíčovým pojmem problém tzv.
value gap/transfer of value48 a čl. 13.49

1.2.3 Právo České republiky
V českém právu je jádrem právní úpravy kolektivní správy zákon č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(„autorský zákon“). Jeho hlava IV se v § 95 až § 104b věnuje kolektivní správě v podrobné
úpravě, která byla do autorského zákona transponována ze směrnice o kolektivní správě
novelou č. 102/2017 Sb.
Hlava IV se dělí na sedm dílů – obecná ustanovení (§ 95 a § 95a), oprávnění ke
kolektivní správě (§§ 96 – 96c), členství a organizační struktura (§§ 96d – 96h), výkon
kolektivní správy (§§ 97 – 101g), dohled nad kolektivními správci (§ 102 a § 102a),
poskytování oprávnění k výkonu práv k užití osiřelých děl a jiných osiřelých předmětů
ochrany (§ 103) a nezávislý správce práv (§§ 104 – 104b).
Díl 4, výkon kolektivní správy, se pak dále dělí na devět oddílů – obecná ustanovení,
práva kolektivně spravovaná, závazky mezi kolektivními správci, uzavírání smluv s uživateli,
sazby odměn, správa příjmů z výkonu práv a příjmů z investování příjmů z výkonu práv,
transparentnost kolektivní správy, licence pro více území k právům k užití hudebních děl
online a postupy pro řešení sporů.
Ustanovení spojená s kolektivní správou však nalezneme i v jiných částech autorského
zákona. Jde tak např. o rozmnožování děl pro osobní a vlastní vnitřní potřebu, výjimky
z autorského práva a sazby příslušných odměn,50 osiřelá díla,51 zákonnou domněnku autorství
v seznamu vedeném kolektivním správcem v § 6, postmortální ochranu v § 11. Významnými
jsou §§ 40 a 41 týkající se rozsahu ochrany autorského práva, které se může kolektivní
správce domáhat.52 Na kolektivní správce pak dopadají i ustanovení o přestupcích v hlavě VI
autorského zákona.
48

Do češtiny lze přeložit jako „hodnotový přesun“. Zjednodušeně řečeno jde o problém, kdy hodnota autorských
děl zůstává u platforem s uživateli nahraným obsahem, které ji zadržují a nevyplácejí ji autorům těchto děl. Blíže
viz např. CISAC position paper on the transfer of value. CISAC [online]. CISAC. [cit. 21.6.2018] Dostupné z:
http://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sg17-0712_cisac_position_on_tov_2017-05-26_en.pdf.
49
Viz kapitoly 3.3.2 a 4.2 této práce.
50
Jde o § 24, 25, 25a, 30, 30a 37, 71, 72, 76 a přílohu č. 1 autorského zákona.
51
Jde o § 27a, 27b, 103 a přílohu č. 2 autorského zákona.
52
Kolektivní správce se může namísto autora domáhat práv v § 40 odst. 1 písm. b) až d) a f) a § 40 odst. 3 a 4
autorského zákona.
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Kromě autorského zákona se na kolektivní správu uplatní i ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku o právnických osobách a v návaznosti na charakter
kolektivního správce pak zejména ustanovení o spolcích a o správě cizího majetku.53
V občanském zákoníku nalezneme též obecnou úpravu licenčních smluv, která byla dříve
rozdělena do autorského zákona a obchodního zákoníku.54 Uplatní se taktéž i obecná
ustanovení o kontraktačním procesu v části čtvrté občanského zákoníku. Pro autory i
kolektivní správce je třeba neopomenout úpravu náhrady škody a bezdůvodného obohacení.55
Z dalších předpisů je pak třeba zmínit zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské
soutěže a změně některých předpisů, zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých
zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, či zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. Pro
náhradní odměny je důležitá vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb., o typech přístrojů
pro zhotovování rozmnoženin, typech nosičů a výši paušálních odměn.56

1.3 Institut kolektivní správy

1.3.1 Pojem, účel a znaky kolektivní správy
Autoři děl mají k zajištění ochrany svých autorských práv tradičně dvě možné cesty –
individuální či kolektivní ochranu, popř. též jejich kombinaci. V důsledku technologického
pokroku, který značně rozšířil možnosti užití autorských děl, je prakticky nemožné
individuálně zajistit, že budou všechna užití řádně licencována. Kolektivní správa se tak
z pohledu autorů jeví být praktickým a efektivním způsobem, jak s co nejnižšími náklady
chránit autorská práva.
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§ 95a autorského zákona stanoví, že kolektivním správcem je osoba, která vykonává „jako jediný nebo hlavní
účel své činnosti kolektivní správu a která není založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti nebo
která je řízena svými členy.“ Úpravu spolků nalezneme v § 214 a násl. občanského zákoníku. Srov. však bod 14
směrnice o kolektivní správě, který říká, že „tato směrnice nevyžaduje, aby měly organizace kolektivní správy
určitou právní formu.“ Ustanovení § 97 odst. 2 autorského zákona odkazuje na úpravu správy cizího majetku v §
1400 a násl. občanského zákoníku.
54
Viz § 2358 a násl. občanského zákoníku, v § 2371 a násl. pak nalezneme zvláštní ustanovení pro licenci k
předmětům chráněným autorským zákonem.
55
Především jde o ustanovení § 621, 638 a 2894 a násl. občanského zákoníku.
56
SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. s. 327328. ISBN 978-80-7502-240-0.
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Pokud jde o terminologii, kolektivní správci byli dříve označováni např. jako „odborná
sdružení“,57 „ochranné organizace autorské“58 či „organizace zastupující autory“.59 Termín
kolektivní správa navazuje na terminologii užívanou v zahraničí a v evropském právu.60
Pojem kolektivní správy v současném pojetí nespočívá jen v ochraně majetkových
autorských práv a práv souvisejících, ale též v jejich uplatňování uzavíráním, popř.
neuzavíráním licenčních smluv.61 Kolektivní správa je praktická nejen pro autory, ale též pro
koncové uživatele, kteří nemusejí získávat licenční oprávnění k užití děl od jednotlivých
autorů, ale postačí jim uzavření jediné licenční smlouvy právě s kolektivním správcem.
Dikce autorského zákona kolektivní správu charakterizuje v § 95 odst. 1 autorského
zákona jako „plnou správu majetkových práv autorských nebo práv souvisejících s právem
autorským nositelů práv k jejich zveřejněným nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům,
uměleckým výkonům, zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům (dále jen ,předmět
ochrany‘), která je vykonávána k jejich společnému prospěchu.“ Citované ustanovení pak
kolektivní správu vymezuje i negativně, tedy že „kolektivní správou není zprostředkování
uzavření licenční nebo jiné smlouvy ani příležitostná nebo krátkodobá plná správa jiných než
povinně kolektivně spravovaných práv.“62 V odst. 2 citovaného ustanovení je definován účel
kolektivní správy, který zahrnuje, jak již bylo zmíněno výše, ochranu majetkových autorských
práv a majetkových práv souvisejících s právem autorským a zpřístupňování chráněných děl
veřejnosti. Účel kolektivní správy lze rozdělit do tří rovin: kolektivní ochrana a uplatňování
majetkových autorských práv ve vztahu mezi nositelem práv a kolektivním správcem,
zpřístupňování předmětů ochrany ve vztahu mezi uživatelem a kolektivním správcem, a
zajišťování veřejného zájmu na šíření kulturních a tvůrčích děl ve vztahu k široké veřejnosti.63
Pro kolektivní správu je důležité, že na kolektivní správce nejsou žádná práva
převáděna. Kolektivní správci vykonávají na základě zákona či smlouvy s nositelem práv
pouze správu práv, a to vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na účet zastupovaných
nositelů práv. Jedná se tak o správu cizího majetku dle § 1400 a násl. občanského zákoníku.64
V § 95a autorského zákona nalezneme definiční znaky kolektivního správce, které
byly do autorského zákona vloženy v souvislosti s implementací směrnice o kolektivní
57

Zákon č. 218/1926 Sb.
Zákon č. 115/1953 Sb.
59
Zákon č. 35/1965 Sb.
60
Franc. gestion collective, ang. collective management. TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. Autorský zákon. Komentář.
1. vyd. Praha: Verlag C. H. Beck, 2007. s. 748. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4.
61
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 284.
62
Mluvíme pak o tzv. „agenturní činnosti“.
63
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 748.
64
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 287.
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správě. Kolektivní správce je právnickou osobou tvořenou nositeli práv, jejímž hlavním nebo
jediným předmětem činnosti je výkon kolektivní správy, a tuto správu vykonává na základě
oprávnění uděleného ze strany Ministerstva kultury ČR. Alternativním znakem je, že jde o
osobu řízenou svými členy, tedy o samosprávnou korporaci.
Bližší fungování kolektivních správců je popsáno na příkladu OSA v druhé části této
práce věnované kolektivní správě pro práva k dílům hudebním.

1.3.2 Režimy kolektivní správy
Kolektivní správa autorských děl se dle autorského zákona dělí do tří možných
režimů. Hlediskem tohoto dělení je právní titul výkonu kolektivní správy. Rozlišujeme proto
kolektivní správu práv povinně kolektivně spravovaných, rozšířenou kolektivní správu práv
a kolektivní správu práv smluvní, běžně označovanou jako dobrovolnou kolektivní správu.65
Ačkoliv toto dělení není v členských státech EU povinné,66 nalezneme v sekundárním
právu odkazy na možnost nebo povinnost členských států pověřit kolektivního správce
výkonem správy určitých práv.67 Příkladem může být čl. 5 směrnice o právu na pronájem a
půjčování68 či obligatorní kolektivní správa v čl. 9 směrnice o družicovém vysílání a
kabelovém přenosu.69
1.3.2.1 Povinná kolektivní správa
S povinnou kolektivní správou se setkáme především v oblastech, kde je individuální
výkon práv obtížný či nemožný. Jedná se především o plnění spojená se zákonnými licencemi
a výjimkami z autorského práva, tedy jde o úzkou oblast, kterou nelze jednoduše rozšiřovat,
neboť se jedná o výrazné omezení autonomie vůle nositelů práv. Pro uživatele však taková
úprava může být výhodná s ohledem na to, že jediný nárok, který proti nim může být vznesen,
může být jen ze strany příslušného kolektivního správce, nikoli ze strany jednotlivých
nositelů práv.70
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 756.
Srov. bod 12 recitálu směrnice o kolektivní správě. Srov. též možné ukotvení rozšířené kolektivní správy v čl.
9a návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
67
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. Educational Material on Collective Management of
Copyright and Related Rights, Module 1: General aspects of collective management [online]. WIPO, 2012. [cit.
5.7.2018]. s. 55-57. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf
68
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006.
69
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993.
70
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 756.
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Výčet povinně kolektivně spravovaných práv je uveden v § 97d autorského zákona.
Jedná se především o práva na odměnu v souvislosti s užitím na základě zákonných licencí,
např. jde o náhradní odměny spojené s rozmnožováním pro osobní potřebu fyzických osob a
vlastní vnitřní potřebu právnických a podnikajících fyzických osob dle § 25 autorského
zákona. Jediným právem na užití, které spadá do režimu povinné kolektivní správy, je právo
na užití děl, uměleckých výkonů, zvukových nebo zvukově obrazových záznamů přenosem
rozhlasového nebo televizního vysílání.71 Oproti ostatním případům pro takové užití
kolektivní správce uděluje danému subjektu licenční oprávnění.72 Osobami povinnými
k získání tohoto licenčního oprávnění jsou především satelitní operátoři či kabelové televize.73
1.3.2.2 Rozšířená kolektivní správa
Pro výkon rozšířené kolektivní správy je typické, že kolektivní správce vykonává
správu práv i pro autory jím nezastupované.74 Abychom mohli mluvit o rozšířené kolektivní
správě, je třeba obecně naplnit několik podmínek – kolektivní správce a uživatel uzavírají
dobrovolně hromadnou licenční smlouvu;75 kolektivní správce vykonává správu práv pro
dané předměty ochrany dle oprávnění k výkonu kolektivní správy; hromadná smlouva
zavazuje dle zákona i nezastupované nositele práv; uživatel může legálně užívat všechny dané
předměty ochrany; nezastupovaní nositelé práv mají nárok vůči kolektivnímu správci na
výplatu autorské odměny za užití svých děl; a nezastupovaní nositelé práv mají též právo u
kolektivního správce explicitně vyloučit účinky hromadných smluv na svá díla a v případě
bezúplatných licencí též konkludentně uzavírat individuální licenční smlouvy.76
Obecně platí, že kolektivní správce uděluje hromadnou licenční smlouvou dle § 98a
odst. 2 autorského zákona oprávnění k výkonu práv k užití předmětů ochrany způsoby
vyjmenovanými v § 97e odst. 4 autorského zákona nejen za nositele práv, jejichž práva
spravuje na základě smlouvy o správě práv, ale též za všechny ostatní nositele práv. Tito se
pak pro účely hromadné licenční smlouvy považují za nositele práv, pro které je vykonávána
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Viz § 97d odst. 1 písm. c) autorského zákona.
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 307.
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Srov. sub 34 a problém tzv. „direct injection“, sub 35.
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SRSTKA, Jiří a kol., c.d., s. 307.
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Podmínka dobrovolnosti je v kontextu českého autorského zákona diskutabilní, srov. § 98 odst. 1 písm. a):
„Kolektivní správce je povinen uzavírat s uživateli, ... kteří užívají předměty ochrany týmž nebo podobným
způsobem, za rovných podmínek a na základě objektivních skutečností, smlouvy, kterými se pro uživatele
poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravuje.“
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Copyright and Related Rights, Module 1: General aspects of collective management [online]. WIPO, 2012. [cit.
5.7.2018]. s. 60-61. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf
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kolektivní správa. Smyslem rozšířené kolektivní správy je vyvážit zájmy nejen nositelů práv,
ale též uživatelů. Uživatelům je touto smlouvou poskytnuta právní jistota, že proti nim
nevznese autorskoprávní nárok žádný jednotlivý nositel práv. Nositelé práv pak mají oproti
povinné kolektivní správě možnost účinky těchto hromadných licenčních smluv na jejich
práva omezit.77
Autorský zákon, bohužel, nijak blíže nevymezuje způsob, kterým nositel práv účinky
vyloučí. To aktuálně přináší obtíže do fungování kolektivní správy při střetu s tzv.
„svobodnou hudbou“, s nezávislým správcem práv („NSP“) a s individuální správou práv.
S ohledem na to, že právě NSP bude nezbytně působit ve stejné oblasti jako již zavedený
kolektivní správce (ostatně to předpokládá i § 104b odst. 4 autorského zákona), je třeba
vymezit limity, které stanoví působnost zúčastněných subjektů. V oblasti povinné kolektivní
správy je vymezení zjevné, NSP ani individuální nositel práv zkrátka oprávnění k výkonu
práv spadajících do povinné kolektivní správy poskytnout nemůže, tedy tuto oblast spravuje
výhradně kolektivní správce. Složitější situace nastává v oblasti rozšířené kolektivní správy.
Podle § 97e odst. 2 autorského zákona se rozšířená kolektivní správa neuplatní u děl
audiovizuálních a audiovizuálně užitých s výjimkou užití audiovizuálně užitých děl
hudebních při jejich vysílání rozhlasem nebo televizí dle § 21 autorského zákona a při
půjčování audiovizuálně užitých hudebních děl a výkonů výkonného umělce zaznamenaných
na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a půjčování takového záznamu dle § 16
autorského zákona. Neuplatní se též u nositele práv, který vůči kolektivnímu správci účinky
takové hromadné smlouvy pro konkrétní případ nebo pro všechny případy vyloučí. U nositelů
práv, jejichž práva jsou kolektivním správcem spravována na základě smlouvy, není zpravidla
možné takto vyloučit jednotlivá díla, ale pouze dané kategorie práv. 78 Vyloučit účinky nelze
v případě poskytnutí hromadné licence pro užití děl, výkonů výkonných umělců, zvukových a
zvukově obrazových záznamů při jejich provozování rozhlasovým nebo televizním vysíláním
dle § 23 autorského zákona.79
Pokud nositel práv podle § 97e odst. 3 autorského zákona projeví vůli vyloučit účinky
hromadné smlouvy při poskytnutí bezúplatného oprávnění k výkonu svých práv, jsou účinky
hromadné smlouvy vyloučeny v rozsahu takto poskytnutého oprávnění, avšak až v okamžiku,
kdy se o takovém poskytnutí práv kolektivní správce dozví. Lze dovodit, že dvěma
podmínkami vyloučení účinků hromadné smlouvy jsou v tomto případě poskytnutí
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., § 101, marg. č. 23.
Srov. § 97a odst. 3 a 4 autorského zákona.
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bezúplatného oprávnění a projev vůle účinky hromadné smlouvy při tomto poskytnutí
vyloučit. Běžným příkladem takového bezúplatného poskytnutí je tzv. „svobodná hudba“
zpravidla šířená pod volnými licencemi. Nejčastěji jde o licence vytvořené iniciativou
Creative Commons („CC“).80 K dílu či jinému předmětu ochrany je připojena jedna z 6
variant licence CC (aktuální verzí je licence CC 4.0), která uživatele opravňuje k různě
širokému užití daného předmětu ochrany.81 Každá z těchto licencí obsahuje ustanovení o tom,
že se nositel práv v maximálním možném rozsahu vzdává jakéhokoliv práva na odměnu
z užití daného díla od uživatele, ať už by měla být vybrána přímo či skrze kolektivního
správce v jakémkoliv dobrovolném, rozšířeném či povinném režimu kolektivní správy.
V ostatních případech si nositel práv vyhrazuje všechna práva k výběru takových odměn.
Pokud jde o CC licenci pro nekomerční užití, vyhrazuje si nositel práv ještě právo na výběr
odměn při jiném než nekomerčním užití.82 Rozumíme však vzdáním se práv na autorskou
odměnu vyloučení účinků hromadné smlouvy dle autorského zákona? Jazykovým výkladem
dojdeme spíše k tomu, že nikoliv, neboť znění daného ustanovení mluví pouze o zřeknutí se
práva na odměnu, ať už vybranou přímo nebo kolektivním správcem. Princip rozšířené
kolektivní správy pak navíc spočívá především v poskytnutí co nejširšího oprávnění
zajišťujícího právní jistotu uživatele, tím spíše, že nutně zahrnuje i hudební díla zahraničních
autorů. Pak však připustíme situaci, kdy uživatel řádně užije dílo pod licencí CC, avšak
kolektivní správce se bude dožadovat uzavření licenční smlouvy, protože i pokud se správce o
udělení bezúplatného oprávnění dozví, toto oprávnění neobsahuje vůli vyloučit účinky
hromadné smlouvy. Pokud toto připustíme, je třeba zajistit, aby autorská odměna z takové
licence reflektovala míru užitých děl s licencí CC. Ačkoliv užití na Internetu nespadá do
režimu rozšířené kolektivní správy, např. sazebník autorských odměn OSA pro užití děl na
Internetu počítá s tím, že některá práva budou vypořádána přes jiný subjekt skrz přímé
licencování. Sazebník proto stanoví, že sazba odměn bude určena individuálně s ohledem na
množství vyloučeného repertoáru a administrativní náklady spojené s tímto individuálním
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Viz https://creativecommons.org/.
Creative Commons ČR. Varianty licence. creativecommons.cz [online]. [cit. 10.11.2018]. Dostupné z:
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určením.83 Pokud připustíme, že obsah bezúplatné CC licence vyloučení účinků hromadné
licenční smlouvy obsahuje, je pro kolektivního správce prakticky nemožné evidovat veškerá
taková vyloučení.
Lze dovodit, že postup dle odst. 2 vyžaduje výslovné vyloučení nositele práv (popř.
prostřednictvím zastoupení) vůči kolektivnímu správci, tedy patrně by mělo jít o adresné
oznámení, které musí být kolektivnímu správci řádně doručeno. Tomu svědčí i § 104b odst. 4
autorského zákona, který říká, že oznámení NSP kolektivnímu správci o tom, pro které
nositele práv a předměty ochrany vykonává správu práv, se považuje za vyloučení účinků
hromadné smlouvy dle § 97e autorského zákona. Pokud tedy nositel práv nevyloučí účinky
výslovně, lze dovodit, že je kolektivní správce oprávněn poskytovat hromadnou licenci i
v rozsahu práv a předmětů ochrany daného nositele práv.
O vyloučení účinků dle odst. 3 se však kolektivní správce musí sám dozvědět. To
přináší velká úskalí pro praxi. Pokud autor ke svému dílu udělí bezplatnou licenci CC, platí,
že v každém případě musí uživatel při užití takového díla uvádět odkaz na licenci CC. 84 Ze
znění autorského zákona však vyplývá, že vůči kolektivnímu správci je taková licence u
konkrétního autora a díla pro účely hromadných smluv účinná až ve chvíli, kdy se o ní dozví.
Znamená to, že je kolektivní správce povinen jednotlivá hudební díla pod licencí CC
dohledávat? Ze strany nositele práv je rozumné vyloučení kolektivnímu správci v případě
bezúplatného poskytnutí ohlásit, avšak podle zákona to není jeho povinností.
K tomu je třeba připočíst, že každá z licencí CC má jiný obsah. Pokud tak nositel práv
ke svému dílu přidělí licenci, která neumožňuje komerční užití, je logickým důsledkem to, že
udílet svolení ke komerčnímu užití má výlučně nositel práv. Pokud se o tomto bezúplatném
udělení oprávnění dozví kolektivní správce, je vůči němu účinné jen v rozsahu nekomerčního
užití. Např. služba Jamendo85 motivuje autory, kteří si přejí být zařazení do komerčních
programů Jamendo (např. hudba v obchodech, tzv. In-Store), aby udělili CC licenci pouze pro
nekomerční užití.86 Pokud tedy nositel práv vůči kolektivnímu správci výslovně nevyloučí i

83

Viz čl. 1.9 Sazebníku OSA pro užití na Internetu, OSA. Sazebník autorských odměn pro užití na Internetu.
Dostupné z: http://www.osa.cz/media/137666/sazebnik_internet_2017.pdf.
84
Tak např. pravděpodobně nejznámější světová služba poskytující svobodnou hudbu Jamendo v bodu 3.1.2.
podmínek užití služby uvádí, že autor, který na Jamendo nahraje svoji skladbu, tuto opatří jednou z licencí CC.
Veškerý dostupný obsah služby přístupný bez registrace však odkaz na licenční podmínky CC neobsahuje. Viz
Jamendo. Terms of Use. jamendo.com [online]. [cit. 10.11.2018]. Dostupné z: https://www.jamendo.com/legal/
terms-of-use.
85
Jamendo se prezentuje jako platforma pro online distribuci hudebních děl. Provozuje tak službu internetového
rádia a rovněž tak službu In-Store rádia. Blíže viz https://www.jamendo.com.
86
Bod 3.1.2. podmínek užití služby Jamendo, viz Jamendo. Terms of Use. jamendo.com [online]. [cit.
10.11.2018]. Dostupné z: https://www.jamendo.com/legal/terms-of-use.
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ostatní práva k jeho dílu, měl by být kolektivní správce oprávněn poskytovat hromadnou
licencí práva ke komerčnímu užití v rámci rozšířené kolektivní správy i tohoto díla.
V případě služby Jamendo a podobných platforem poskytujících licence k užití
hudebních děl pak stojí za zvážení i to, zda poskytovatelé těchto služeb nemají s ohledem na
definici NSP povinnost se jako NSP v ČR zapsat do evidence Ministerstva kultury dle § 104b
autorského zákona. Tuto myšlenku podporuje i § 105b odst. 1 písm. f) autorského zákona,
který za přestupek označuje výkon činnosti NSP bez přihlášení k evidenci dle § 104b odst. 2
autorského zákona. V tom případě by měli povinnost kolektivnímu správci oznámit svůj
spravovaný repertoár. Poskytovatelé těchto služeb však mohou argumentovat tím, že
nevykonávají správu práv ve smyslu autorského práva, nýbrž pouze sublicencují práva, která
jim byla licencována nositelem práv.87 Služba Jamendo se tak proti kolektivní správě
vymezuje tím, že své uživatele/nositele práv nutí k přidělení nekomerční licence CC k jejich
dílu a zároveň k udělení de facto komerční licence Jamendu na komerční využití jejich děl.
Pokud tedy nositel práv uděluje Jamendu oprávnění k výkonu některých svých majetkových
práv a Jamendo jej k tomu samo motivuje vidinou možného finančního zisku, jde dle mého
názoru v rozsahu této „komerční licence“ o úplatné oprávnění, které nositeli práv dává
povinnost vyloučit účinky vůči kolektivnímu správci. V rozsahu „nekomerční“ CC licence se
o tomto poskytnutí oprávnění musí dozvědět kolektivní správci. Do té doby se však účinky
hromadné smlouvy na tato práva uplatní, což fakticky znamená, že kolektivní správce je
oprávněn poskytovat u způsobů užití spadajících do režimu rozšířené kolektivní správy
hromadnou licenci i na předměty ochrany daného nositele práv.
Jistou pochybnost spatřuji též v souladu CC licence a licence udělené nositelem práv
Jamendu. Každá CC licence říká, že poskytnutá licence je celosvětová, nesublicencovatelná,
nevýhradní a neodvolatelná.88 Vzhledem k tomu, že Jamendo využívá děl s licencí CC, je
otázkou, zda „nesublicencovatelnost“ veřejné licence umožňuje Jamendu licencovat další
sdělování daných děl např. prostřednictvím In-Store rádií.
K těmto teoretickým úvahám je však třeba připojit i úvahy praktické. Pokud totiž bude
kolektivní správce vymáhat autorskou odměnu či bezdůvodné obohacení na provozovateli,
který se bude prokazovat užitím děl s CC licencí či užitím služby Jamendo, dost
87

Srov. znění bodu 3.1.3. podmínek užití služby Jamendo, které říká, že nositel práv uděluje Jamendu
nevýhradní právo k reprodukci, vysílání či distribuci jeho díla. Viz Jamendo. Terms of Use. jamendo.com
[online]. [cit. 10.11.2018]. Dostupné z: https://www.jamendo.com/legal/terms-of-use.
88
Viz např. sekce 2 písm. a) odst. 1 licence CC BY-NC, dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/legalcode. V původním znění: „Subject to the terms and conditions of this Public License, the Licensor
hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-sublicensable, non-exclusive, irrevocable license to exercise
the Licensed Rights in the Licensed Material.“
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pravděpodobně snahy kolektivního správci ztroskotají na tom, že neprokáže užití jím
zastupovaného repertoáru. Rozšířená kolektivní správa ovšem s něčím takovým přímo počítá.
Nabízí se proto úvaha, zda by kolektivní správce neměl spíše prokázat to, že práva k daným
předmětům ochrany nevykonává na základě smlouvy s nositelem práv a ani nemá vědomí o
vyloučení účinků hromadné smlouvy. Taková strategie je nicméně riskantní a je na posouzení,
zda je vůbec v souladu s efektivností výkonu kolektivní správy.
Z výše uvedeného lze shrnout, že český zákonodárce nevhodně propojil vztah mezi
kolektivní správou a alternativními způsoby správy či výkonu práv. Řešením může být buď
změna legislativy, nebo aktivní obchodní spolupráce zúčastněných subjektů, která stanoví
vlastní pravidla sdělování informací o spravovaných právech.89

1.3.2.3 Dobrovolná kolektivní správa
Dobrovolná kolektivní správa je vykonávaná pro nositele práv, kteří se rozhodli svěřit
kolektivnímu správci správu svých práv, a to na základě smlouvy o správě majetkových práv.
Dobrovolná kolektivní správa je vlastně založena na výčtu výlučných majetkových
autorských práv,90 k jejichž výkonu nositel práv pověří kolektivního správce či k jejichž
výkonu je kolektivní správce oprávněn na základě recipročních smluv ze zahraničními
kolektivními správci nebo smluv o pověření výkonem kolektivní správy dle § 97g autorského
zákona.91
Rozsah dobrovolné kolektivní správy je v obecné rovině určován oprávněním
k výkonu kolektivní správy od Ministerstva kultury a konkretizován smlouvou o správě práv
mezi kolektivním správcem a nositelem práv, který má v této smlouvě možnost vyloučit
určité kategorie spravovaných práv či území, na kterém k užití může dojít na základě
reciproční smlouvy.92

89

Viz též kapitola 4.1 této práce.
V českém autorském zákoně tak jde o § 12-23.
91
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. Educational Material on Collective Management of
Copyright and Related Rights, Module 1: General aspects of collective management [online]. WIPO, 2012. [cit.
5.7.2018]. s. 59. Dostupné z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_1.pdf
92
Viz např. čl. II, odst. 3 a 5 vzoru smlouvy o správě autorských majetkových práv mezi nositelem práv a OSA
[online]. [cit. 5.7.2018]. Dostupné z: http://www.osa.cz/media/140178/smlouva_o_správě_práv_vzor.pdf
90
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1.3.3 Subjekty v oblasti kolektivní správy
Kolektivní správci se při své činnosti setkají s množstvím subjektů, přičemž bez
některých by ani kolektivní správa neměla valného smyslu. Především je třeba nositelů práv,
kteří kolektivním správcům svěřují do správy výkon svých majetkových práv, a uživatelů,
kterým je poskytováno oprávnění k užití předmětů ochrany. Dále jde o subjekty, které
napomáhají efektivnímu výkonu kolektivní správy. Vedle těchto subjektů pak nelze
opomenout roli státu a jeho orgánů.
1.3.3.1 Nositel práv
Autorské právo zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková.
Účelem kolektivní správy je především správa práv majetkových.93 Pro účely kolektivní
správy se nositelem práv rozumí osoba, která je nositelem výlučných majetkových práv k
dílu, tedy práva věcná spadající do soustavy absolutních majetkových práv.94 Termín „nositel
práv“ tak v kontextu dané tématiky může zahrnovat autory, výkonné umělce, producenty,
nakladatele, vysílatele, popř. též dědice autora.
V autorském zákoně se v § 95 odst. 3 setkáme s legální definicí pojmu, kdy „nositelem
práv se rozumí osoba, které přísluší a) majetkové právo autorské nebo majetkové právo
související s právem autorským, b) podle tohoto zákona výkon majetkových práv k dílu, nebo
c) ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva kolektivně spravovaného po celou dobu
trvání majetkových práv a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout
podlicenci.“ Dle čl. 3 písm. c) směrnice o kolektivní správě se nositelem práv rozumí
„jakákoli jiná osoba nebo subjekt, jiný než organizace kolektivní správy, který je nositelem
autorských práv nebo práva s nimi souvisejících nebo který má podle dohody o výkonu práv
nebo ze zákona nárok na podíl z příjmů z výkonu těchto práv.“
Pro účely kolektivní správy je třeba rozlišovat mezi členem kolektivního správce,
který bude blíže popsán v kapitole 2.2.2.2 této práce, a „obyčejným“ zastupovaným nositelem
práv.
Vztah mezi kolektivním správcem a nositelem práv je podrobně popsán v §§ 97a až
97c autorského zákona.95 Základ tohoto vztahu je zakotven v § 97a odst. 1 a 2 autorského

93

Srov. však ochranu autorství u zemřelých autorů dle § 11 odst. 2 autorského zákona, kdy se ochrany může
domáhat též příslušný kolektivní správce.
94
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 33.
95
Jde většinou o transpozici směrnice o kolektivní správě, konkrétně o čl. 4, 5, 6, 7, 14 a 18. Pro podrobné
srovnání novelizovaného znění autorského zákona a směrnice o kolektivní správě viz Rozdílová tabulka k
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zákona, kde je řečeno, že kolektivní správce vykonává v rozsahu uděleného oprávnění pro
každého nositele práv kolektivní správu jeho majetkových práv. Kolektivní správce je
povinen převzít správu pro každého nositele práv, který o to požádá, ledaže by již tento byl
pro daný předmět ochrany zastoupen zahraničním kolektivním správcem. Kolektivní správa je
pro všechny nositele práv vykonávána za rovných podmínek a v jejich nejlepším společném
zájmu. Kolektivní správce nemůže nositelům práv ukládat povinnosti, které pro výkon
kolektivní správy nejsou nezbytné.
Stanovy kolektivního správce pak musí upravovat další detaily vztahu mezi
kolektivním správcem a nositelem práv, které jsou zakotveny v § 97a odst. 3 až 9 autorského
zákona. Mluví se zde především o vymezení příslušných kategorií svěřených práv nebo druhů
děl a jiných předmětů ochrany, které nositel práv vymezuje již ve smlouvě o správě práv.
Nositel práv je též oprávněn zcela či zčásti odvolat své pověření kolektivního správce. Za
zmínku zde stojí odst. 5 citovaného ustanovení, který nositelům práv umožňuje udělovat
svolení k nekomerčnímu užití děl i v případě, že je tento nositel práv zastupovaný
kolektivním správcem. O takovém svolení je však kolektivního správce povinen předem
informovat. Kolektivní správce je dále povinen umožnit i nezastupovaným nositelům práv
komunikovat s ním elektronickými prostředky.
Požadavek transparentnosti, který je akcentovaný již v bodu 34 recitálu směrnice o
kolektivní správě a který je konkrétně zakotven v jejím čl. 18, kolektivním správcům
přikazuje alespoň jednou ročně informovat nositele práv např. o celkové výši příjmů daného
nositelé práv, o příjmech, které mu zatím nebyly vyplaceny, o srážkách z příjmů práv či
kontaktních údajích, které nositel práv kolektivnímu správci sdělil.96
Kolektivní správce nadto vede seznam nositelů práv, které zastupuje, a nositelů práv
přihlášených k evidenci.97 Druhým povinným seznamem je pak seznam předmětů ochrany,
které kolektivní správce spravuje, pokud mu jsou známy. Úkolem kolektivního správce je též
výkon kolektivní správy pro nositele práv k osiřelým dílům, který je blíže upraven v § 103
autorského zákona.98

návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s předpisy EU [online].
[cit. 5.7.2018]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA72JR515
96
Viz § 97b autorského zákona.
97
Půjde tu především o nezastupované nositele práv, jejichž díla byla užita v rámci rozšířené kolektivní správy a
kteří se kolektivnímu správci přihlásili s nárokem na výplatu autorských odměn.
98
Viz § 97c autorského zákona.
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Závěrem je třeba podotknout už jen prostý fakt, že bez nositelů práv by ani kolektivní
správce nemohl vzniknout.99
1.3.3.2 Uživatel
Autorský zákon uživatele pro účely kolektivní správy výslovně definuje jako „osobu,
která užívá předmět ochrany nebo která je povinna platit odměnu podle tohoto zákona.“100 Na
běžných případech si ho lze představit např. jako provozovatele restauračního zařízení, který
ve své provozovně užívá rozhlasový přijímač, pořadatele koncertu či provozovatele
diskotéky, televizního vysílatele, vydavatele CD a DVD ad. Vztah kolektivního správce a
uživatele se setkává především ve třech oblastech, a to při uzavírání smluv, poskytování
informací a vyjednávání o sazbách autorských odměn.101
Osobou oprávněnou z licenční smlouvy s kolektivním správcem může být dle § 98
autorského zákona uživatel, osoba sdružující uživatele a osoba zastupující uživatele podle
knihovního zákona.102 Pokud jde o jednotlivé uživatele, kolektivní správci s nimi zpravidla
uzavírají tzv. hromadnou licenční smlouvu dle § 98a odst. 2 autorského zákona, kterou se
poskytuje oprávnění k užití všech předmětů ochrany, ke kterým daný kolektivní správce
spravuje práva. Takovou smlouvu může s uživatelem uzavřít pouze kolektivní správce nebo
NSP, neboť specifikum této smlouvy je její „hromadnost“, tedy předměty ochrany nejsou
určeny jmenovitě, ale označením souboru předmětů ochrany spravovaných kolektivním
správcem nebo příslušným NSP.103 Nic však nebrání tomu, aby byla s uživatelem uzavřena
licenční smlouva pouze na některé předměty ochrany.104
S osobami sdružujícími uživatele105 a zastupujícími uživatele dle knihovního zákona
uzavírá kolektivní správce tzv. kolektivní smlouvu definovanou v § 98a odst. 3 autorského
zákona. Specifikem této smlouvy je, že z ní vznikají oprávnění a povinnosti vůči

99

Srov. § 95a: „Kolektivní správce je právnická osoba tvořená nositeli práv,“ a § 96 odst. 3 písm. c) autorského
zákona.
100
Viz § 95 odst. 4 autorského zákona.
101
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 310.
102
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon). Fakticky tak půjde o Národní knihovnu jakožto subjekt zastupující knihovny, viz
SRSTKA, Jiří a kol., c.d., s. 310.
103
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 820. Za poznámku stojí dikce § 98 odst. 2 autorského zákona, kdy pro
„hromadnost“ hromadné licenční smlouvy postačí i jen část repertoáru. Podmínkou tak je především to, že „není
třeba předměty ochrany jednotlivě určit.“
104
Viz § 98a odst. 1 autorského zákona: „Kolektivní správce poskytuje uživateli licenční smlouvou nevýhradní
oprávnění k výkonu práva užít předměty ochrany určené buď jednotlivě, nebo hromadně.“
105
Takovými osobami jsou např. Svaz učitelů tance ČR, z.s., Český olympijský výbor či Asociace základních
uměleckých škol České republiky.
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kolektivnímu správci jednotlivým uživatelům sdruženým v konkrétní osobě. De facto
smlouva zavazuje osobu, která není stranou smlouvy. Není vyloučeno, aby kolektivní
smlouva byla uzavřena jen pro vyjmenované předměty ochrany či jako hromadná licenční
smlouva.106
Je třeba zmínit důležitý fakt, že licenční smlouvou mezi kolektivním správcem a
uživateli dochází k poskytnutí nevýhradní licence na užití předmětů ochrany.107 Poskytování
výhradní licence by šlo proti smyslu kolektivní správy. Všechny smlouvy s uživateli musí mít
písemnou formu.
Kromě klasických licenčních smluv na užití předmětů ochrany uzavírají kolektivní
správci s uživateli či osobami povinnými ještě smlouvy, kterými se sjednává výše a způsob
úhrady některých odměn spadajících do režimu povinné kolektivní správy108 a kterými se
sjednává způsob placení odměn dle autorského zákona.109
Pro samotný smluvní proces mezi kolektivním správcem a uživatelem platí, že
kolektivní správce má kontraktační povinnost k uzavření smlouvy dle § 98 odst. 1 autorského
zákona, a to za rovných podmínek a na základě objektivních skutečností. Výjimky z této
povinnosti jsou vyjmenovány v odst. 4 citovaného ustanovení. Jde o případy, kdy by uzavření
smlouvy bylo proti oprávněným společným zájmům nositelů práv110 či případy, kdy osoba
sdružující uživatele sdružuje jen zanedbatelný počet uživatelů.
Uživatel má vůči kolektivnímu správci několik informačních povinností, které
upravuje
§ 98c autorského zákona. Uživatel především poskytuje informace důležité pro výkon
kolektivní správy, tedy údaje o užití předmětů ochrany důležité pro výběr autorských odměn a
jejich rozdělení nositelům práv. Technický formát a rozsah informací určuje sám kolektivní
správce, musí přitom dbát na odvětvová pravidla v rámci Evropské unie a Evropského
hospodářského prostoru. Spadají sem informace o způsobu a místu užití, typu zařízení či o
užitých dílech. Pokud o to kolektivní správce požádá, je uživatel povinen prokázat řádné a
včasné plnění smluv uzavřených s tímto správcem.
Zvláštním případem informační povinnosti je povinnost provozovatele živé veřejné
hudební produkce oznámit příslušnému kolektivnímu správci její pořádání nejpozději 15 dní
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 823-824.
§ 98a odst. 1 autorského zákona.
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Viz § 97d odst. 1 písm. a) body 1 a 2 a písm. b) autorského zákona.
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§ 98 odst. 1 písm. b) a c) autorského zákona.
110
Může jít o případy problémových uživatelů, kteří opakovaně neuhradí autorskou odměnu a kterým kolektivní
správce na základě § 40 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 41 autorského zákona udělil zákaz užívání jím
chráněných předmětů ochrany.
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před jejím konáním. Dodavatel této hudební produkce, tedy nejčastěji vystupující interpret, je
povinen provozovateli dodat program produkce s názvy děl a jmény autorů bez zbytečného
odkladu po konání produkce. Provozovatel pak tento program musí dodat kolektivnímu
správci do 15 dní po konání produkce.111 Druhým příkladem je povinnost uživatele, kterému
vznikne oprávnění k přenosu vysílání registrací podle zákona upravujícího provozování
rozhlasového a televizního vysílání112 o tom uvědomit příslušného kolektivního správce do 15
dnů ode dne vzniku takového oprávnění.
Uživatelé se též podílejí na procesu sjednávání sazebníků kolektivních správců, který
je upraven v §§ 98e a 98f autorského zákona. Kolektivní správce má totiž povinnost
nejpozději do 31. srpna příslušného roku předložit návrh sazebníku právnickým osobám
sdružujícím uživatele, osobám zastupujícím uživatele dle knihovního zákona, České televizi a
Českému rozhlasu. Tyto osoby pak mají právo proti návrhu sazebníku podat písemné
námitky, které s nimi kolektivní správce musí ve lhůtě 2 měsíců projednat. K tomuto
projednání mohou příslušné osoby využít též prostředníka.
Pokud jsou námitky podány řádně ve lhůtě, považuje se sazebník vůči namítající
osobě za neodsouhlasený. Pokud poté nedojde ke sjednání sazebníku postupem dle § 98e
odst. 1 autorského zákona, je kolektivní správce či nesouhlasící osoba oprávněna podat návrh
soudu na rozhodnutí sporu o určení sazby odměny uvedené v návrhu sazebníku.113
Obecně lze říci, že existují dva druhy procesu sjednávání sazebníků. K prvnímu,
popsanému výše, je tak třeba ještě zmínit sjednávání návrhu sazebníku, ve kterém kolektivní
správce zvyšuje sazby oproti předešlému sazebníku, a to o víc než o míru inflace
v předchozím roce.114 S návrhem takového sazebníku musí vyjádřit souhlas Ministerstvo
kultury. Podmínkou je, aby zvýšení sazeb vycházelo z objektivních a nediskriminačních
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V praxi často dochází k tomu, že provozovatelé produkce vůbec neohlašují, případně nezašlou kolektivnímu
správci program produkce. Často argumentují i tím, že jim dodavatel produkce tento program nepředal. Pro
kolektivního správce tak jde o velkou výzvu, neboť pro případné vymáhání autorských odměn ze živých
produkcí je nezbytné prokázat, že byla užita jím spravovaná díla. Dále je s ohledem na požadavek vysoké míry
ochrany práv duševního vlastnictví, který je akcentovaný v evropské legislativě i v judikatuře Soudního dvora
EU, problematické vypuštění povinnosti pronajímatelů prostorů poskytovat kolektivnímu správci údaje o
provozovateli hudební produkce, která byla z autorského zákona vypuštěna v souvislosti s novelou č. 102/2017
Sb. Viz § 100 odst. 4 autorského zákona ve znění novely č. 298/2016 Sb.
112
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
113
Celá úprava procesu předcházejícímu sjednání sazebníku je zbytečně komplikovaná, § 98f odst. 3 je např.
zbytečným ustanovením, neboť postup je detailně popsán i v odst. 4. Jde o důsledek schválených a
nepromyšlených pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, viz SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 313.
114
Dle § 98f odst. 2 se mírou inflace rozumí „přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zboží a
služeb za domácnosti celkem vyjádřený procentní změnou průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců
proti průměru 12 předchozích měsíců, vyjádřená v procentech, zveřejněná každým kalendářním rokem ČSÚ za
rok předcházející.“
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kritérií a aby bylo ve vztahu k těmto kritériím přiměřené. Tato kritéria jsou pak
demonstrativně vyčtena v § 98e odst. 3 autorského zákona.115
Sazebníky kolektivních správců jsou poměrně ožehavým tématem, neboť jejich
zvýšení vždy vzbudí nevoli v uživatelské veřejnosti.116 Aktuálně tak ÚOHS,117 jakožto úřad
dohledu nad hospodářskou soutěží, zkoumal na základě žádosti OSA s ohledem na přechodné
ustanovení čl. II bod 8 novely autorského zákona č. 102/2017 Sb., zda sazby OSA pro
reprodukovanou hudbu na období od 1. ledna 2017 nejsou nepřiměřené. Úřad provedl
srovnání s okolními evropskými zeměmi a dospěl k závěru, že zvýšení sazeb není
nepřiměřené.118
1.3.3.3 Společný zástupce kolektivních správců
Institut společného zástupce kolektivních správců dle § 97h autorského zákona byl
v autorském zákoně obsažen i ve verzi před novelou č. 102/2017 Sb., a to v § 101 odst. 11
autorského zákona. Kolektivní správci jsou povinni ustanovit společného zástupce v případě
uzavírání smluv, jejichž předmětem je oprávnění k výkonu předmětů ochrany, jež spravují
alespoň dva kolektivní správci, a to na základě písemné žádosti uživatele. Smyslem tohoto
ustanovení je účelný a efektivní výkon kolektivní správy. Informaci o pověření společného
zástupce jsou kolektivní správci povinni oznámit Ministerstvu kultury a uveřejnit ji na svých
webových stránkách.
Jednou z podmínek možnosti uplatnění tohoto institutu je jednota užití předmětů
ochrany.119 Příkladem může být např. užití hudebních děl s textem či bez textu spolu s užitím
uměleckých výkonů, zvukových nebo zvukově obrazových záznamů při provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání dle § 23 autorského zákona.120
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Tato kritéria je ovšem třeba naplnit i při zvýšení sazeb o míru menší než míra inflace dle § 98f odst. 2.
Viz např. Echo24. OSA si řekne o půlku víc na poplatcích za hudbu. Starostové protestují. Echo24.cz.
[online] ECHO MEDIA, A.S., ©2017. [cit. 8.7.2018]. Dostupné z: https://echo24.cz/a/i6EXp/osa-si-rekne-opulku-vic-na-poplatcich-za-hudbu-starostove-protestuji.
117
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
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Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-P0050/2018/OS-09421/2018/852/LDu.
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 830-831.
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Typickým příkladem je užití televizoru nebo rozhlasového přijímače v provozovně restaurace. Půjde tak o
společného zástupce OSA a INTERGRAM. Od 1. 1. 2018 ovšem i mezi těmito správci existuje smlouva o
pověření výkonu kolektivní správy. Lze konstatovat, že jde o krok správným směrem především co se týče
požadavku na výkon efektivní a účelné kolektivní správy, blíže též viz kapitola o OSA.
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1.3.3.4 Servisní organizace kolektivních správců
Kolektivním správcům byla novelou autorského zákona č. 102/2017 Sb. udělena v §
97 odst. 5 autorského zákona možnost vytvořit tzv. servisní organizaci.121 V této organizaci
musí mít rozhodující majetkovou účast nebo ji přímo nebo nepřímo v celém rozsahu nebo
zčásti ovládat kolektivní správce sám nebo společně více kolektivních správců. Může jít např.
o právnickou osobu založenou za účelem podnikání.122 Náplní činnosti této osoby by měly být
činnosti čistě technického a organizačního charakteru, zákon jako příklad uvádí vystavování
faktur a rozdělování částek příslušejících nositelům práv. V souladu s požadavkem
zakotveným v čl. 2 odst. 3 a bodu 17 recitálu směrnice o kolektivní správě se na takovou
organizaci obdobně užijí ustanovení hlavy IV autorského zákona o kolektivní správě
s výjimkou ustanovení o oprávnění ke kolektivní správě, členství a organizační struktuře
kolektivního správce.
V době tvorby této práce nebyla v ČR ustanovena žádná servisní organizace
kolektivních správců.
1.3.3.5 Orgány státu
Nejdůležitějším orgánem státu, který působí v oblasti kolektivní správy, je
Ministerstvo kultury123 prostřednictvím svého samostatného oddělení autorského práva.
V oblasti kolektivní správy toto oddělení působí zejména ve dvou oblastech. První oblastí je
správní řízení, ve kterém rozhoduje o udělení nebo odnětí pověření k výkonu kolektivní
správy.124 Druhou širokou oblastí je výkon dohledu nad kolektivními správci dle § 102
autorského zákona. Spadá sem tak již výše zmíněná součinnost při schvalování nových
sazebníků, informační povinnost kolektivních správců dle § 99i autorského zákona,
informování o ustanovení společného zástupce dle § 97h autorského zákona či zveřejňování
sazebníků na webových stránkách Ministerstva dle § 98e odst. 5 autorského zákona. Zákon
Ministerstvu uděluje dvě pravomoci umožňující efektivní dohled. První je oprávnění
Ministerstva účastnit se jednání nejvyššího orgánu kolektivního správce, druhým je pak
možnost ukládat při zjištění porušení autorského zákona povinnosti a lhůtu k nápravě.
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Pojem „servisní organizace“ není legálním termínem dle autorského zákona.
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 317.
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Zřízené zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky.
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Viz § 96, 96a a 96c autorského zákona.
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Druhému oprávnění pak předchází obecný postup správní kontroly dle kontrolního řádu.125 V
§ 102a autorského zákona je upravena možnost přeshraniční spolupráce orgánů dohledu. Tato
úprava se však uplatní jen v případě, kdyby kolektivní správce usídlený v ČR vykonával
kolektivní správu na území jiného státu EU či EHP nebo naopak. Taková situace může nastat
např. s ohledem na možnost udílení licencí pro více území k užití online dle § 102a
autorského zákona.126
Samostatné oddělení autorského práva se dále účastní jednání Pracovní skupiny Rady
EU pro autorské právo, Pracovní skupiny Rady EU pro duševní vlastnictví a příslušných
výborů a zasedání řídících orgánů Světové organizace duševního vlastnictví.127 Ačkoliv tato
činnost přímo nesouvisí s kolektivní správou, je třeba říci, že ministerstvo se často táže
kolektivních správců na poznatky a postřehy z jejich činnosti, které poté promítá do svých
výstupů sloužících pro jednání ve zmíněných orgánech.
Dle § 102 odst. 3 autorského zákona není dohledem Ministerstva kultury „dotčen
dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podle zákona o ochraně hospodářské
soutěže v rozsahu, v jakém se na jednání nevztahuje autorský zákon.“ Princip kolektivní
správy se už ze své podstaty může dostat do střetu s ochranou hospodářské soutěže. Už jen
právní ukotvení existence pouze jednoho kolektivního správce pro správu práv k určitým
předmětům ochrany je svým způsobem zákonem aprobovaný monopol. Založení kolektivního
správce by se pak z pohledu hospodářské soutěže mohlo jevit jako dohoda mezi soutěžiteli dle
§ 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže.128 Ačkoliv bylo novelou č. 102/2017 Sb.
z autorského zákona odstraněno ustanovení o výslovném vyjmutí založení kolektivního
správce z působnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže,129 je třeba trvat na tom, že
samotný vznik kolektivního správce nespadá pod nedovolená jednání dle zmíněného zákona.
Ve své činnosti však kolektivní správce pod ustanovení o ochraně hospodářské soutěže spadat
může. Půjde tak zejména o ochranu zneužití dominantního postavení, které se může projevit
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Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 322.
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World Intellectual Property Organization (WIPO) se sídlem v Ženevě, založená roku 1967.
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Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže).
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Viz § 97 odst. 8 autorského zákona ve znění platném do 19. dubna 2017: „Dohody o sdružení nositelů práv v
osobě kolektivního správce ani dohody podle odstavce 5 (reciproční smlouvy a smlouvy o pověření výkonem
kolektivní správy, pozn. aut.) se nepovažují za dohody narušující hospodářskou soutěž podle zvláštních
předpisů.“
126
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jak vůči uživatelům formou vynucování nepřiměřených povinností ve smlouvách, tak vůči
nositelům práv např. formou bezdůvodného odmítnutí spravování práv.130
Vzhledem k tomu, že kolektivní správce pracuje s enormním množstvím osobních
údajů, vykonává nad výkonem kolektivní správy zprostředkovaně dohled též Úřad pro
ochranu osobních údajů, který je nezávislým správním orgánem zřízeným zákonem o ochraně
osobních údajů.131 V souvislosti s evropským nařízením GDPR132 musejí kolektivní správci
přijímat důslednější opatření na ochranu osobních údajů např. co se týče komunikace
s nositeli práv či povinností z recipročních smluv.133

1.3.4 Nezávislý správce práv
Nezávislý správce práv je novým institutem autorského zákona přijatým v souvislosti
s implementací směrnice o kolektivní správě.134 Jeho úprava je zakotvena v §§ 104 až 104b
autorského zákona. Oproti kolektivnímu správci je odlišen tím, že jde o právnickou osobu
založenou za účelem zisku, ve které nemají majetkovou účast, ani ji neovládají nositelé práv,
jejichž práva spravuje. Tato osoba spravuje „autorská práva nebo práva s nimi související
jménem více než jednoho nositele práv k jejich společnému prospěchu jako její jediný nebo
hlavní účel své činnosti.“135 Svým způsobem jde o konkurenta kolektivních správců, ačkoliv
je jeho působnost zákonem omezena. Nemůže např. vykonávat povinnou a rozšířenou
kolektivní správu, ačkoliv do oblasti rozšířené správy významně zasahuje. NSP může zejména
poskytovat licenční smlouvy k užití jím spravovaných předmětů ochrany, a to na základě
smluv o správě práv s nositeli majetkových autorských práv.
Ačkoliv nemají nositelé práv v NSP žádnou majetkovou účast a ani ho neovládají,
budí jisté pochybnosti definice autorského zákona převzatá ze směrnice o kolektivní správě,
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TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 769. K dohledu ÚOHS nad výkonem kolektivní správy srovnej též
stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j.: ÚOHS-P0050/2018/OS-09421/2018/852/LDu.
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
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Může jít např. o uzavírání tzv. standardních doložek k recipročním smlouvám s kolektivními správci ze zemí
mimo EU a EHP, viz Evropská komise. Model contracts for the transfer of personal data to third countries.
ec.europa.eu. [online] [cit. 8.7.2018]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_cs.
134
Viz čl. 3 písm. b) směrnice o kolektivní správě.
135
Viz § 104 autorského zákona.
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tedy že jde o osobou založenou „k jejich společnému prospěchu,“ což je vlastnost typická
kolektivním správcům. Účel zisku těmto pochybnostem jen nahrává.136
V bodu 16 recitálu směrnice o kolektivní správě nalezneme negativní vymezení NSP,
kdy za tyto nepovažujeme producenty audiovizuálních děl a hudebních nahrávek, vysílací
organizace, vydavatele a manažery a agenty autorů a výkonných umělců, kteří jednají jako
zprostředkovatelé a zastupují nositele práv v jejich vztahu k organizacím kolektivní správy.
Dle § 104b autorského zákona vede Ministerstvo kultury seznam NSP. Ti proto mají
povinnost se u Ministerstva nejpozději 30 dní před zahájením své činnosti přihlásit k evidenci.
Po obdržení evidenčního čísla je o tomto do 15 dní povinen informovat též kolektivního
správce, který vykonává kolektivní správu týchž práv ve vztahu k témuž předmětu ochrany, a
oznámit mu, pro které nositele práv a pro které předměty ochrany bude správu práv
vykonávat. Toto oznámení se považuje za vyloučení účinků hromadné licenční smlouvy dle §
97e autorského zákona.
Na NSP dopadají ustanovení o kolektivní správě vyjmenovaná v § 104a autorského
zákona. NSP je oprávněn udělovat jak individuální, tak hromadné, popř. i kolektivní smlouvy
dle § 98a autorského zákona. Má např. i stejné informační povinnosti vůči nositelům práv dle
§ 97b autorského zákona, při jednání o licenčních smlouvách s uživateli je povinen tomuto
sdělovat potřebné informace, především jde o výši sazeb. Určité informace je povinen
sdělovat též veřejnosti dle § 99f autorského zákona. V tomto případě však český zákonodárce
špatně implementoval směrnici o kolektivní správě, která v čl. 2 odst. 4 stanoví, že na NSP se
použije též čl. 21 odst. 1 písm. c). Toto ustanovení správci dává povinnost zveřejňovat též
vzorové licenční smlouvy a standardní používané sazby. Český autorský zákon použil stejnou
metodu jako směrnice, tedy vyjmenoval ustanovení, která se užijí i na NSP. V tomto výčtu
však opomněl zmínit § 99f odst. 1 písm. d) autorského zákona, což znamená, že dle české
úpravy není NSP povinen zveřejňovat své sazebníky. Jde o zřejmou legislativní chybu, která
by však měla být při budoucích novelizacích napravena.
V ČR se v době tvorby této práce nachází čtyři aktivní NSP.137
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SCHWEMER, Sebastian Felix. Emerging models for cross-border online licensing. In RIIS, Thomas. UserGenerated Law: Re-Constructing Intellectual Property Law in a Knowledge Society. [online]. Edward Elgar
Publishing, 2016, s. 77-98. Dostupné z: https://jura.ku.dk/ciir/ansatte/?pure=files%2F145845087%2FUGL.pdf
137
Jsou jimi Nezávislý správce práv, s.r.o., IS Media s.r.o., Nezávislá kultura s.r.o. a Soundreef CZ s.r.o.
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2 Kolektivní správa pro práva k dílům hudebním
Dle § 96a odst. 3 písm. d) autorského zákona nemůže kolektivní správu pro tentýž
předmět ochrany nebo druh díla vykonávat více kolektivních správců. Pro práva k dílům
hudebním proto na českém území působí pouze jeden kolektivní správce, kterým je OSA –
Ochranný svaz pro práva k dílům hudebním, z.s.

2.1 Hudební dílo

2.1.1 Autorské dílo
Pro to, abychom mohli popsat dílo hudební, je třeba nejprve popsat, co je to dílo
obecně a zda dané dílo naplňuje i požadavky pro jeho charakterizování jako díla autorského.
Dílem se dle Slovníku spisovné češtiny rozumí práce či výtvor, popř. též souhrn prací.
Slovník spisovného jazyka českého dílem rozumí výsledek pracovní činnosti, práci, výtvor,
výrobek. Za příklady užití pojmu dílo pak uvádí spojení technické dílo, umělecké dílo,
básnické dílo, vědecké dílo či životní dílo.138 S dílem se lze setkat v občanském zákoníku,
který v § 2586 a násl. popisuje smlouvu o dílo. Dle § 2587 občanského zákoníku se dílem
rozumí „zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo
úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem.“ Takové dílo však nebude vždy naplňovat
podmínky pro vznik práva autorského, tedy nepůjde o dílo autorské.139 Pro posouzení, zda
určité dílo je dílem autorským, je potřeba zodpovědět jak otázky právní, tak otázky
mimoprávních oborů.140
Bernská úmluva ve svém čl. 1 říká, že signatářské státy „tvoří Unii pro ochranu práv
autorů k jejich literárním a uměleckým dílům.“ Velmi široká definice literárních a
uměleckých děl je pak zakotvena v čl. 2 odst. 1 Bernské úmluvy,141 přičemž odst. 2 dává

138

Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. prirucka.ujc.cas.cz.
[online] [cit. 14.7.2018]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=d%C3%ADlo.
139
Viz § 2633 občanského zákoníku.
140
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 322.
141
„Výraz ,literární a umělecká díla‘ zahrnuje všechny výtvory z literární, vědecké a umělecké oblasti, bez
ohledu na způsob nebo formu jejich vyjádření jako: knihy, brožury a jiná díla písemná; přednášky, proslovy,
kázání a jiná díla téže povahy; dramatická nebo hudebně dramatická díla; choreografická díla a pantomimy;
hudební skladby s textem nebo bez textu; filmová díla, jimž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem
obdobným filmu; díla kreslířská, malířská, architektonická, sochařská, rytecká, litografická; fotografická díla,
jimiž jsou postavena na roveň díla vyjádřená způsobem obdobným fotografii; díla užitého umění; ilustrace,
zeměpisné mapy; plány, náčrty a plastická díla zeměpisná, místopisná, architektonická nebo vědecká.“
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státům možnost stanovit, že „literární a umělecká díla anebo jedna nebo více kategorií z nich
nejsou chráněny, nejsou-li zachyceny na hmotný záznam.“ Bernská úmluva též přiznává
autorskoprávní ochranu zpracováním děl a sborníkům.
Autorský zákon definuje autorské dílo v § 2 odst. 1, když uvádí, že předmětem
autorského práva je „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným
výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě
včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo
význam.“ Dále je uveden demonstrativní výklad autorských děl, kde zákon zmiňuje díla
slovesná vyjádřená řečí nebo písmem, díla hudební, dramatická, hudebně dramatická,
fotografická, audiovizuální, apod. Autorské dílo lze popsat několika jeho pojmovými znaky –
je projevem tvůrčí činnosti autora, je jedinečné,142 lze jej objektivně vnímat smysly jakožto
výsledek tvůrčí činnosti v oblasti umění, literatury či vědy, je vyjádřené v jakékoli smysly
vnímatelné podobě, tedy je svázané s hmotným substrátem.143 144
Pro právní posouzení je však třeba připojit i poznatky jiných oborů, především
uměleckých a vědeckých. K tomu je třeba též uvažovat i o konkrétní faktické situaci, kdy
např. dané dílo může být v konkrétním právním řádu z autorskoprávní ochrany vyloučeno,
ačkoliv v jiném státě chráněné je. Teprve tyto skutkové a odborné okolnosti nás mohou
nasměrovat k autorskoprávnímu posouzení daného díla.145 Rozhodujícím kritériem proto
nemůže být kvalita díla ani namáhavost jeho vytvoření. Za zmínku stojí, že pro stanovení
autorskoprávní ochrany díla mohou mluvit i ekonomické aspekty, což je jistě případ
počítačových programů.146 Otázka autorství díla je tak dosti široká a může zahrnovat i
filozofické, historické či komparativní zkoumání, kdy se v průběhu času může měnit význam
pojmových znaků autorského díla.
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Pojem „jedinečnosti“ je třeba důsledně odlišovat od pojmu „původnosti“. Ačkoliv se tak za dílo dle
autorského zákona považují i počítačové programy, fotografie či databáze, uplatní se u těchto pouze kritérium
původnosti, srov. dikci § 2 odst. 1 („které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora“) a odst. 2 („které jsou
původní v tom smyslu, že jsou autorovým vlastním duševním výtvorem“) autorského zákona. Blíže viz PRCHAL,
Petr. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 44-48. ISBN 978-80-7502-141-0.
143
Je důležité odlišovat mezi nehmotným autorským dílem a hmotným substrátem, tedy hmotnou věcí dle
občanského zákoníku, jakožto nosičem autorského díla. Srov. SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 68.
144
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 16-24.
145
TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 23. ISBN 978-807400-425-4.
146
SRSTKA, Jiří a kol., c. d., s. 66-67.
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2.1.2 Hudební dílo
Autorský zákon legální definici hudebního díla neobsahuje. V § 2 odst. 1 autorského
zákona je pouze řečeno, že dílem je i dílo hudební. Definici neobsahuje ani Bernská úmluva.
Pomoci si tak můžeme mezinárodní normou ISO 15707 „Mezinárodní standardní kód
hudebních děl“.147 Jde o identifikátor určený k jednoznačné identifikaci hudebního díla
kdekoliv na světě. Podle této normy se hudebním dílem rozumí „dílo složené z kombinace
zvuků s/nebo bez doprovázejícího textu.“148 Tuto normu můžeme brát v potaz především
z toho důvodu, že kód ISWC je standardem užívaným kolektivními správci pro práva k dílům
hudebním, který je nezbytný především co se týče povinností z recipročních smluv a pro
účely statistiky a rozúčtování autorských odměn příslušným autorům.149
Za povšimnutí zde stojí dřívější praxe OSA, kdy pro ohlášení hudebního díla musel
autor zaslat jeho partituru, rovněž pro uzavření smlouvy o správě práv musel autor podstoupit
zkoušku z hudební teorie.150 Takováto zkouška v současnosti vyžadována není a v době
moderních technologií je možné místo partitury zasílat i nahrávku v digitálním formátu. Je
zřejmé, že při zachování dřívější praxe by spousta dnešních hudebních děl vůbec spravována
nebyla. Ostatně pro dnešní praxi svědčí i definice hudebního díla dle standardu ISWC.

2.2 OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

2.2.1 Vnitřní struktura

2.2.1.1 Orgány OSA
OSA je zapsaným spolkem. V souladu s § 243 a násl. občanského zákoníku jsou
orgány OSA valné shromáždění jakožto nejvyšší orgán spolku, dozorčí rada jakožto řídící a
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Anglicky „International Standard Musical Work Code“, zkratkou ISWC. České znění normy je dostupné pod
ČSN ISO 15707.
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Wikipedia. Mezinárodní standardní kód hudebního díla. wikipedia.org. [online] [cit. 17.7.2018]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezinárodn%C3%AD_standardn%C3%AD_kód_hudebn%C3%ADho_d%C3%A
Dla
149
Srov. NUTALL, Fraçois Xavier. Private copyright documentation systems and practices: Collective
management organizations’ databases (preliminary version) [online]. WIPO, 2011. [cit. 17.7.2018]. s. 12.
Dostupné z: http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2011/wipo_cr_doc_ge_11/pdf/collective.pdf
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ANDRŠT, Luboš. Úvodní slovo. Autor in [online]. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
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2018.
02/2018.
[cit.
17.7.2018].
s.
3.
Dostupné
z:
http://www.osa.cz/media/144274/autorin_02_2018_web.pdf
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kontrolní orgán v období mezi zasedáními valného shromáždění a představenstvo jakožto
statutární a výkonný orgán.151
Valné shromáždění se koná pravidelně alespoň jednou do roka, a to vždy v první
polovině roku. Účastnit se ho mohou pouze členové OSA, další osoby pozvané
představenstvem nebo dozorčí radou a zástupce Ministerstva kultury na základě jeho
dohledové činnosti dle § 102 autorského zákona. Úkolem valného shromáždění je zejména
volba členů dozorčí rady, schvalování změn stanov, rozúčtovacího řádu a Statutu kulturního,
sociálního a vzdělávacího fondu OSA, rozhodování o členských otázkách, schvalování
výročních

zpráv

představenstva,

účetních

závěrek,

schvalování

právních

jednání

představenstva, k nimž je třeba dle stanov souhlasu valného shromáždění, či nakonec
rozhodování o zrušení OSA.152 Aktuální novinkou v průběhu konání valného shromáždění je
možnost členů hlasovat dálkově elektronickými prostředky, což bylo prve aplikováno na
valném shromáždění OSA dne 28. 5. 2018.
Dozorčí radu tvoří 13 členů OSA zvolených valným shromážděním z členů, kteří jsou
již nejméně 3 roky členy OSA a z nichž je 6 skladatelů, 3 textaři a 4 nakladatelé. Novinkou
schválenou posledním valným shromážděním v roce 2018 je zakotvení kooptace náhradníků
do dozorčí rady v případě dlouhodobé absence jejího člena dle čl. 7.3.3. Stanov OSA.
Předchozí úprava počítala s tím, že v případě absence člena na jednotlivých zasedáních
dozorčí rady nastupoval na jeho místo pro dané zasedání okamžitě náhradník bez hlasovacích
práv. Mezi pravomoci dozorčí rady patří zejména vytváření komisí dle potřeb OSA,
jmenování představenstva, kontrola činnosti komisí a představenstva, projednávání návrhů
sazebníků OSA, schvalování jednání představenstva, ke kterému je dle stanov třeba souhlasu
dozorčí rady, rozhodování o členství v mezinárodních organizacích, jejichž předmětem
činnosti je ochrana autorských práv a projednávání a schvalování zásadních otázek, jejichž
působnost nepřísluší valnému shromáždění.153 Fungování dozorčí rady je blíže upraveno
jednacím řádem schváleným valným shromážděním.
Dozorčí radou bylo v době tvorby této práce zřízeno celkem 6 odborných komisí.154
Ekonomická komise připravuje materiály a návrhy řešení pro rozhodování dozorčí rady,
projednává změny sazebníku odměn či spravuje a rozděluje prostředky z fondu solidarity.
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Čl. 5.1. Stanov OSA [online]. Dostupné z: http://www.osa.cz/media/144879/ stanovy osa účinné od
29.5.2018.pdf.
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Čl. 6.1. a násl. Stanov OSA.
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Čl. 7.1. a násl. Stanov OSA.
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OSA. Odborné komise volené dozorčí radou k 31. 12. 2017. Ročenka OSA 2017 [online]. [cit. 18.7.2018].
s. 40-42. Dostupné z: http://www.osa.cz/media/144347/osa_rocenka2017_on-line.pdf
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Rozúčtovací komisi přísluší navrhování změn rozúčtovacího řádu, kontrola rozúčtovacích
mechanismů, a spolu s ekonomickou komisí též analýza dopadů režijních srážek. Komise pro
otázky tvorby zařazuje ohlášená díla do příslušných kategorií dle rozúčtovacího řádu,
vyjadřuje se ke sporům o autorství, posuzuje míru zpracování děl a identifikuje plagiáty.
Komise partnerství má na starost fungování projektu Partnerství OSA, v rámci kterého OSA
poskytuje finanční prostředky různým záměrům a projektům.155 Redakční rada Autor in má na
starost přípravu časopisu Autor in, kdy dbá na vyváženost jednotlivých témat s ohledem na
profesní skupiny.156 Komise pro výroční ceny OSA je nestálou komisí, která má na starost
přípravu nejen Výročních cen OSA, ale i dalších výročních akcí.
Představenstvo sestává ze tří členů – jednoho předsedy a dvou členů představenstva –
volených dozorčí radou na dobu neurčitou. Představenstvo je oprávněno rozhodovat o všech
záležitostech, k nimž není zákonem nebo stanovami svěřena působnost valnému shromáždění
nebo dozorčí radě. Zejména řídí zaměstnance, účastní se zasedání dozorčí rady a valného
shromáždění, jehož usnesení poté i realizuje, předkládá dozorčí radě čtvrtletní zprávy o
hospodaření a po projednání dozorčí rady schvaluje návrhy sazebníků autorských odměn.
K některým jednáním, jejichž hodnota přesahuje určité částky, je pak vyžadován souhlas
dozorčí rady. K jakýmkoliv jednáním týkajících se nemovitostí, úvěrů, směnek či poskytování
záruk je pak třeba souhlasu valného shromáždění. Představenstvo jako celek za svoji činnost
odpovídá dozorčí radě i valnému shromáždění.157 Představenstvo se rovněž řídí svým
jednacím řádem a z jeho porad se vede zápis.
2.2.1.2 Organizační struktura
Vnitřní organizační struktura OSA se dělí do tří úseků. Úsek komunikace, ekonomiky
a správní se pak dělí na ekonomický odbor,158 sekretariát, referát controllingu, oddělení
projektového managementu, právní a personální oddělení, referát PR a komunikace a
reklamační oddělení. Úsek rozúčtování se dělí na odbor pro záležitosti zastupovaných,159
oddělení informačních technologií, oddělení rozúčtování, oddělení zpracování dat a referát
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Blíže viz OSA. Co je Partnerství OSA. osa.cz. [online). [cit. 18.7.2018]. Dostupné z:
http://www.osa.cz/hlavn%C3%AD-menu/partnerstv%C3%AD/co-je-partnerstv%C3%AD-osa.aspx
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Jednotlivá čísla jsou dostupná online, viz OSA. E-magazín Autor in. osa.cz. [online]. [cit. 18.7.2018].
Dostupné z: http://www.osa.cz/dolni-menu/ke-stažen%C3%AD/e-magaz%C3%ADn-autor-in.aspx
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Čl. 8.1. a násl. Stanov OSA.
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Pod ekonomický odbor dále spadá oddělení finanční účtárny, referát mzdové účtárny, oddělení honorářové
účtárny, oddělení hospodářské správy a pohledávkové oddělení.
159
Odbor pro záležitosti zastupovaných se ještě dělí na oddělení pro záležitosti autorů, oddělení pro záležitosti
nakladatelů a oddělení zahraniční dokumentace.
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monitoringu. Úsek licencování pak sestává z odboru veřejného provozování,160 oddělení
vysílání, online médií a mechaniky a oddělení podpory licenční činnosti. Pod tento úsek
organizačně spadá též referát synchronizace a divadelního provozování, avšak tento referát se
zabývá agenturní činností OSA, tedy nejde zde o výkon kolektivní správy.161
K 31. 12. 2017 pracovalo v OSA 149 osob v hlavním pracovním poměru. Lze
vysledovat postupné snižování počtu zaměstnanců, což souvisí s vývojem automatizovaných
procesů a s požadavkem efektivní kolektivní správy.162

2.2.2 Spravovaní nositelé práv a členství v OSA
Předem této kapitoly je třeba říci, že častěji užívaný termín „zastupovaný autor OSA“
je nepřesný, neboť termín „zastupování“ užíval autorský zákon ve znění před účinností novely
č. 102/2017 Sb. Platné znění autorského zákona výslovně odkazuje na úpravu správy cizího
majetku v § 1400 a násl. občanského zákoníku. Ačkoliv je v § 1400 odst. 2 občanského
zákoníku stanovena právní fikce, že správce „právně jedná jako zástupce vlastníka,“ je
přesnější mluvit o správě práv, což ostatně potvrzuje i „smlouva o správě práv“ uzavíraná
mezi kolektivním správcem a nositelem práv.163
2.2.2.1 Spravovaní nositelé práv
Správa práv pro nositele práv je zpravidla vykonávána na základě dvou právních
skutečností.164 Předně jde o nositele práv, kteří přímo s OSA uzavřeli smlouvu o správě svých
majetkových práv. Druhou skupinou jsou nositelé práv, jejichž práva jsou OSA spravována na
základě recipročních smluv se zahraničními kolektivními správci, popř. skrze pověření
výkonem kolektivní správy od jiného kolektivního správce působícího v ČR. Nositelé práv
v první skupině se pak ještě dělí na členy OSA, kteří jsou popsáni v následující kapitole, a
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Pod odbor veřejného provozování spadají vedle referátu kontroly (provádí kontrolu užití hudby) zákaznická
centra v Praze (zabývá se živým provozováním) a v Havlíčkově Brodě (zabývá se veřejným provozováním –
reprodukovanou hudbou) a kontaktní místa pro oblast Čechy a pro oblast Morava.
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164
Ačkoliv nelze opomenout správu příjmů z užití děl v rámci rozšířené a povinné kolektivní správy pro
nespravované nositele práv.
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„běžné“ spravované nositele práv. Nositele práv pak podle jejich povahy můžeme rozčlenit na
skladatele, textaře, nakladatele a dědice.
K 31. 12. 2017 spravoval OSA práva více než 3,5 milionu nositelů práv,165 z nichž 9
429 bylo domácích. Z toho bylo 6 072 autorů (skladatelů a textařů), 3 230 dědiců a 127
nakladatelů. Jen v roce 2017 uzavřelo smlouvu o správě práv s OSA celkem 312 nositelů
práv.166
2.2.2.2 Člen OSA
Členem OSA rozumíme nositele práv, jenž má uzavřenu smlouvu o správě práv s OSA
a zároveň naplnil podmínky členství dle čl. 3 stanov OSA. Stanovy upravují odlišné
podmínky pro vznik členství pro jednotlivé profesní skupiny nositelů práv, tedy pro
skladatele, textaře, nakladatele, potažmo pro dědice. Pro první tři skupiny společně platí, že
nositel práv musí mít uzavřenou smlouvu s OSA po dobu alespoň 5 let a po určitou dobu
dosáhl na stanovenou minimální autorskou odměnu.167 U dědiců jsou pak v čl. 3.1.4. stanov
určeny odlišné podmínky pro přijetí dědice za člena OSA v návaznosti na to, zda zemřelý byl
ke dni úmrtí členem OSA, či nikoliv.
Členství v OSA se nabývá na základě žádosti spravovaného nositele práv, který
naplnil podmínky pro jeho vznik. O přijetí člena OSA poté rozhoduje valné shromáždění.
Členem OSA se může ve výjimečných případech stát i nositel práv, který nenaplňuje
stanovené podmínky, např. pokud by jeho členství bylo pro OSA mimořádným přínosem.
Členem se nemůže stát osoba, která je zároveň zaměstnancem OSA. Členství je vázáno na
hrazení členských příspěvků.
Se členstvím v OSA jsou vázána práva člena, mezi něž patří účast a hlasování na
valném shromáždění, volba členů orgánů OSA či možnost do nich být sám volen. Mezi
povinnosti pak patří dodržování stanov a podmínek smlouvy o správě práv, zachovávání
dobrého jména OSA a výše zmíněné členské příspěvky.
Členství

OSA

zaniká

písemným

prohlášením

člena,

vyloučením

valným

shromážděním ze závažných důvodů nebo v případě, kdy autorské odměny nositele práv

165

Dle interních informací získaných v rámci zaměstnání v OSA bylo těchto nositelů práv k 31. 12. 2017 celkem
3 515 044.
166
OSA. Nositelé autorských práv. Ročenka OSA 2017 [online]. [cit. 18.7.2018]. s. 26-27. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/144347/osa_rocenka2017_on-line.pdf
167
Skladatel např. musí v posledních čtyřech po sobě jdoucích letech dosáhnout na autorskou odměnu alespoň
80 000 Kč za každý rok, nebo alternativně souhrnně 1 milion Kč v posledních pěti letech. U skladatelů vážné
hudby se tyto minimální částky snižují na polovinu.
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nepřesáhly v době 3 po sobě jdoucích let od vzniku členství určité hranice.168 V případě ztráty
lze členství za stanovených podmínek znovu nabýt.
K 31. 12. 2017 měl OSA celkem 587 členů, z nichž bylo 339 skladatelů populární
hudby, 75 skladatelů vážné hudby, 92 textařů, 26 nakladatelů a 55 dědiců.169

2.2.3 Provozovací a mechanická práva
Před dalším popisem OSA je třeba popsat rozdíl mezi tzv. provozovacími a
mechanickými právy. Ve světě totiž není neobvyklé, aby výkon kolektivní správy pro práva
mechanická a práva provozovací vykonávaly odlišné subjekty.170 OSA vykonává kolektivní
správu pro oba druhy práv.
2.2.3.1 Provozovací práva
Provozovacími právy rozumíme právo na veřejné provozování díla a sdělování díla
„po drátu“ a bezdrátově – tedy jde o vysílání a kabelový přenos.171 Na základě čl. 8 Smlouvy
o autorském právu pak pod provozovací práva spadá i „zpřístupňování děl veřejnosti takovým
způsobem, že každý může mít přístup k těmto dílům na místě a v čase podle své individuální
volby.“172
V českém autorském zákoně tak provozovacími právy rozumíme užití děl sdělováním
veřejnosti dle § 18 a násl. Sdělováním díla obecně je dle § 18 odst. 1 autorského zákona
„zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově.“
On-demand služby jsou pak zahrnuty do odst. 2 citovaného ustanovení. V § 19 a násl.
autorského zákona jsou následně vyjmenovány jednotlivé druhy sdělování děl, tedy veřejného
provozování děl. Jde tak o živé provozování a jeho přenos (§ 19), provozování ze záznamu a
jeho přenos (§ 20), vysílání rozhlasem nebo televizí (§ 21), přenos rozhlasového nebo
televizního vysílání (§ 22) a provozování rozhlasového či televizního vysílání (§ 23).

168

Jde o 2/3 částek potřebných pro přijetí za člena OSA v rámci jejich příslušné profesní skupiny.
OSA. Nositelé autorských práv. Ročenka OSA 2017 [online]. [cit. 18.7.2018]. s. 27. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/144347/osa_rocenka2017_on-line.pdf
170
Tak např. v USA se lze setkat s kolektivními správci BMI, SESAC, ASCAP, SoundExchange a Global Music
Rights, kteří vykonávají pouze správu práv provozovacích, a Harry Fox Agency, který vykonává pouze správu
práv mechanických.
171
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. Educational Material on Collective Management of
Copyright and Related Rights, Module 2: Management of copyright and related rights in the field of music
[online].
WIPO,
2012.
[cit.
19.7.2018].
s.
20.
Dostupné
z:
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_emat_2014_2.pdf
172
Jde pak o tzv. on-demand služby. Typickým příkladem jsou služby Netflix nebo Spotify.
169
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2.2.3.2 Mechanická práva
Mechanickým právem v oblasti hudebních děl rozumíme právo k vytvoření zvukové
nahrávky hudebního díla, k její výrobě a distribuci.173 Jejich specifikem je fixování díla
k určitému hmotnému nosiči, na němž je dílo zachyceno.174 Příkladem může být hudební
album nahrané na CD. Specifickým příkladem pak bude rozmnožení díla vysílatelem
rozhlasového vysílání pro účely tvorby svého programu a pozdější užití nahrávky.
Mechanická práva nalezneme v českém autorském zákoně v § 13 a násl. Pro
kolektivní správu pro práva k dílům hudebním je klíčový § 13 autorského zákona –
rozmnožování – kterým se rozumí „zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo
nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě.“
V případě zvukových nahrávek může jít jak o analogovou nahrávku, tak digitální. Vzhledem
k úpadku fyzických digitálních nosičů a vzestupu online užití175 lze říci, že autorské odměny z
mechanických práv u tradičních fyzických nosičů klesají, což však může kompenzovat nárůst
prodejů vinylových desek176 nebo právě mechanická práva z online užití.

2.2.4 Výkon kolektivní správy
Fungování kolektivního správce je ve stručnosti založeno na tom, že kolektivní
správce spravuje majetková práva nositelů autorských práv a uděluje uživatelům licence
k užití děl takto spravovaných autorů. Za takové užití pak inkasuje autorské odměny dle
sazebníku, popř. vymáhá jejich úhradu či vymáhá bezdůvodné obohacení dle § 40 odst. 4
autorského zákona. Takto získané odměny pak po odečtení režijních nákladů distribuuje
nositelům práv. Spravování práv na základě smlouvy o správě práv či recipročních smluv již
bylo stručně popsáno výše, proto se nyní věnujme procesu licencování užití autorských děl.
2.2.4.1 Licencování
Uzavření licenční smlouvy zpravidla předcházejí dvě situace. V ideálním případě
uživatel sám kontaktuje OSA s žádostí o uzavření licenční smlouvy. Zpravidla je tak činěno
173

KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. c.d. s. 21.
MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 97.
175
MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d. s. 98.
176
Viz např. Rolling Stone. The End of Owning Music: How CDs and Downloads Died. rollingstone.com
[online]. [cit. 19.7.2018]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/music/music-news/the-end-of-owningmusic-how-cds-and-downloads-died-628660/.
174
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pomocí elektronického formuláře.177 Žadatel o licenci na užití hudby pomocí reprodukčních
přístrojů ve své provozovně v této žádosti uvede své kontaktní údaje a dále specifikuje způsob
užití, k němuž žádá licenci – místo a druh provozovny, období provozování děl či druh
reprodukčního zařízení. V případě užití hudby v rámci živého provozování – tedy koncertů –
pak pořadatel v žádosti o licenci uvádí i detaily produkce – místo jejího konání, počet
návštěvníků, cenu vstupného a jméno interpreta.178 Speciální povinností provozovatele živé
produkce je k žádosti o licenci dodat playlist produkce, tedy seznam skladeb užitých během
produkce. Na základě § 98c odst. 4 autorského zákona je provozovatel živé produkce povinen
oznámit její pořádání nejpozději 15 dní před konáním dané produkce. Dodavatel živé
produkce (zpravidla vystupující interpret) je pak povinen bez zbytečného odkladu po konání
živé produkce předložit provozovateli seznam užitých skladeb. Provozovatel pak tento
seznam musí doručit OSA nejpozději do 15 dní po konání produkce. V případě užití hudby
online či v rámci televizního či rozhlasového vysílání není v současnosti dostupný online
formulář žádosti. Takový uživatel kontaktuje OSA a je dotázán na specifika svého užití.
Licenční smlouva je pak připravena na míru v závislosti na typu užití (vysílání, on-line rádio,
stahování hudby, mobilní aplikace, apod.). V případě licenční smlouvy na mechanická práva
(tedy pro rozmnožování a rozšiřování zvukových a zvukově-obrazových nosičů) uzavírá
uživatel s OSA hromadnou licenční smlouvu, ve které je mj. povinen specifikovat typ užitého
nosiče, počet vydaných kusů a seznam užitých skladeb, tzv. tracklist.179 Pro přehled
veškerých licencovaných způsobů užití hudebních děl viz webové stránky OSA.180
V druhém případě je užití děl zjištěno až kontrolní činností OSA, tedy jde o užití bez
licenčního oprávnění. Snahou OSA je v takových situacích nejprve dojednat uzavření licenční
smlouvy zpětně. Pokud se licenční smlouvy dojednat nepodaří, přistoupí OSA k vymáhání
bezdůvodného obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé autorské odměny dle § 40 odst. 4
autorského zákona.

177

Viz např. Online žádost o udělení licence OSA k užití reprodukované hudby v restauračním zařízení [online].
[cit. 22.7.2018]. Dostupné z: http://www.osa.cz/media/126992/rz_2016_vpisovatelné.pdf.
178
Viz Online žádost o licenci OSA pro živou veřejnou hudební produkci [online]. [cit. 22.7.2018]. Dostupné z:
https://forms.osa.cz/forms/LicencniSmlouvaZiveVerejneHudebniProdukce.aspx.
179
Viz Vzor hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při rozmnožování a
rozšiřování zvukových a hudebních zvukově-obrazových nosičů [online]. [cit. 22.7.2018]. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/141106/mechanika%20-%20%20jednorazová%20smlouva%202017%20%20.pdf
180
http://www.osa.cz/osa.aspx.

40

2.2.4.2 Sazebník a výše autorské odměny
Výše autorské odměny je určována sazebníkem OSA.181 Postup schvalování sazebníku
byl již popsán v kapitole 1.3.3.2. Prvním kritériem pro určení výše sazby většinou bývá fakt,
zda uživatel sám požádal OSA o udělení licence, či zda bylo užití hudby zjištěno až kontrolní
činností OSA, viz výše. První skupině tak přísluší sazba A, druhé skupině vyšší sazba B. Tyto
dvě sazby se uplatní především u veřejného provozování hudebních děl pomocí
reprodukčních přístrojů či u živých veřejných hudebních produkcí.
U veřejného provozování hudebních děl pomocí reprodukčních přístrojů má pak na
výši odměny dále vliv to, o jaký druh přístroje jde, kolik přístrojů je užito, v jakém prostoru
dochází k užití, při jaké příležitosti, o jak velkou jde obec, apod. Souhrnný sazebník R –
odměn OSA, INTERGRAM, DILIA, OOA-S a OAZA182 uvádí tři způsoby užití – běžné,
zvláštní a užití v ubytovacích zařízeních. U běžného užití reprodukované hudby se vychází
především z dvou kritérií – z velikosti obce (jinou sazbu mají obce s počtem obyvatel do 1
tisíce

lidí,

mezi

1 tisícem a 80 tisíci, mezi 80 a 100 tisíci, a nad 100 tisíc obyvatel) a z druhu reprodukčního
zařízení (televizní přístroj, televizní přístroj výhradně na sportovní přenosy, rádio, CD
přehrávač, třetí a každý další reproduktor, monitor, jukebox). U zvláštních způsobů užití jsou
pak vyjmenovány příklady možných užití, např. propagační akce, výstavy, konference, užití
na palubě letadla, v cirkuse, během pohřbu, či v rámci tanečních kurzů. Pro běžné i zvláštní
způsoby užití existuje možnost slev sazby, tak např. pokud jsou díla užívána ve větším
množství provozoven, jde o zdravotnické či vzdělávací zařízení nebo je hudba užita jen
v zaměstnaneckých prostorech. Sazebník pro užití v ubytovacích zařízeních pak cílí
především na hotely, penziony či lázně. Za zmínku zde stojí spor OSA s českými léčebnými
lázněmi, který došel až před SDEU.183 Jádrem problému zde byla povaha ubytovacích prostor
v léčebných lázních. Soudem zde bylo řečeno, že užití chráněných děl v ubytovacím zařízení
léčebných lázní je sdělováním díla veřejnosti a že je k němu třeba získat příslušné licenční
oprávnění. Dle sazebníku OSA pak za užití v takových prostorách přísluší sleva 25 %.
Pokud jde o živé veřejné hudební produkce, je pro určení výše autorské odměny dle
Sazebníku autorských odměn pro koncerty, jiné živé hudební produkce, diskotéky a DJ

181

Sazebníky OSA jsou dostupné na webových stránkách OSA, viz Sazebník OSA [online]. [cit. 22.7.2018].
Dostupné z: http://www.osa.cz/dolni-menu/ke-stažen%C3%AD/sazebnik-osa.aspx.
182
Dostupné
z:
http://www.osa.cz/media/144416/sazebni%CC%81k%202018%20%20osa%20dilia%20intergram%20ooa-s%20oaza%2013062018.pdf.
183
Rozhodnutí SDEU ve věci C-351/12 (OSA vs Léčebné lázně Mariánské lázně a.s.) ze dne 27. února 2014.
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akce184 podstatný především počet návštěvníků produkce a průměrná výše vstupného. Opět
zde platí rozdělení na sazbu A a B.185 U živých veřejných produkcí je významným aspektem
to, zda jsou všechny skladby díly autorů, jejichž práva OSA spravuje, či nikoliv. Podíl
nezastupovaného repertoáru se tak zohledňuje především při festivalech či při koncertech, kde
je

užito

více

než

75 % nezastupovaného repertoáru. Pokud se kontrolou playlistu dojde k tomu, že nebyla při
produkci vůbec užita zastupovaná hudba, je zřejmé, že OSA tuto produkci nelicencuje.
Pro určení výše autorské odměny u dalších druhů užití viz odkaz sub 161.
2.2.4.3 Rozúčtování a dokumentace
Poté, co kolektivní správce licencuje užití a inkasuje náležející autorskou odměnu, je
třeba, aby inkasované příjmy řádně spravoval – především rozdělil autorům, jejichž díla byla
užita. Příjmy kolektivního správce rozumíme především výběr autorských odměn z výkonu
práv, z nároků na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení při neoprávněném užití
chráněných děl a z investování těchto příjmů.186 Správa příjmů z výkonu práv, resp. též správa
příjmů z investování příjmů z výkonu práv, je detailně upravena v § 99 a násl. autorského
zákona. Jde zde opět o transpozici směrnice o kolektivní správě, konkrétně jejích článků 11
až 15. Kolektivní správce má pak ze zákona povinnost vytvořit a uplatňovat tzv. rozúčtovací
řád.187 Obecným pravidlem rozúčtování příjmů z výkonu práv je, aby bylo založeno na
spravedlivých a nediskriminačních kritériích. Ne zcela dosažitelným ideálem tak je, aby
autorovi příslušela po odečtení režijních nákladů kolektivního správce autorská odměna
reálně uhrazená za užití jeho díla.188
Pro rozúčtování odměn je klíčové, aby kolektivní správce vedl kvalitní a aktuální
databázi spravovaných děl, tzv. dokumentaci, a aby mu bylo ohlašováno reálné užití
chráněných děl.
Pokud jde o dokumentaci, kolektivní správce musí u každého ohlášeného díla evidovat
především jeho název, veškeré nositele práv k dílu, jejich roli (skladatel, textař, nakladatel), a

184

Dostupné
z:
http://www.osa.cz/media/140764/sazebn%C3%ADk%20-%20populárn%C3%AD%20
hudba%20od%201.1.2017.pdf.
185
Sazba B je pak 1,28 násobkem sazby A.
186
SRSTKA, Jiří a kol. c.d., s. 301.
187
Viz OSA. Rozúčtovací řád OSA platný od 1. 7. 2018. osa.cz [online]. [cit. 24.7.2018]. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/140106/rozúčtovac%C3%AD_řád_osa_2017_1_7.pdf
188
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. c.d., s. 33.
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procentuální podíly na majetkových právech k dílu.189 Vzhledem k tomu, že mohou být
v současnosti díla ohlašována nikoliv jen spolu s partiturou, ale postačuje zvuková nahrávka,
eviduje se u těchto děl i stopáž nahrávky. Vzhledem k enormnímu množství hudebních děl se
ve světě ustanovilo několik mezinárodních standardů pro označování hudebních děl, popř.
jejich zvukových nahrávek.190 Kolektivní správci, včetně OSA, pak často označují díla, která
spravují na základě smluv o správě práv, svým interním kódem. V mezinárodním měřítku se
pak uplatňují především standardy ISWC191 a ISRC,192 popř. systém WIPO zvaný WIPOCOS
užívaný v rozvojových, zejména afrických zemích.193 Pro standard ISWC je pak důležité
navázání na systém IPI194 spravovaný švýcarským kolektivním správcem SUISA.195 Tento
systém spočívá v přidělování specifického kódu jednotlivým nositelům práv. Dochází tak
k propojení ISWC kódu hudebního díla s IPI kódem nositele práv k tomuto dílu.
Kolektivní správce následně musí zjistit faktické užití hudebních děl. V případě práv
mechanických je při udělení licence k rozmnožování a rozšiřování díla přílohou smlouvy
seznam daných skladeb i počet jejich reprodukcí.196 Lze se tak přiblížit situaci, kdy je
rozúčtována odměna za konkrétní užití díla. U práv provozovacích je situace složitější. U
živých veřejných produkcí – koncertů je povinností pořadatele doručit OSA seznam užitých
děl. Pokud je tento doručen, lze snadno určit jak výši autorské odměny, tak nositele práv, jimž
za takové užití autorská odměna přísluší. Rozúčtovací řád OSA pamatuje na situaci, kdy tento
seznam není doručen. Dle čl. 5.2.3.2. „bude pro rozúčtování autorských odměn použit seznam
užitých děl (playlist) téhož pořadu, skupiny či interpreta, který má OSA k dispozici z
předchozího hlášení nebo který byl dodán kapelníkem, některým z nositelů práv, vedoucím
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Tyto informace kolektivní správci zasílají spolu s distribucí autorských odměn zahraničním kolektivním
správcům.
190
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. c.d. s. 34.
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Viz kapitola 2.1.2. Hudební dílo.
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ISRC (International Standard Recording Code) je standardem užívaným pro identifikaci nahrávek hudebních
děl. Tvoří jej 12místný alfanumerický kód. Pomáhá tak např. identifikaci skladeb užitých v digitálním prostředí,
neboť je trvale integrovaný v dané nahrávce pomocí tzv. metadat. Zajímavostí může být, že tento kód je užívaný
světoznámým hudebním magazínem Billboard pro registrování počtu přehrání daných nahrávek pro účely jeho
slavné hitparády. Blíže viz ISRC. What are ISRC Codes and why do I need them? isrc.net [online]. [cit.
24.7.2018]. Dostupné z: https://www.isrc.net/general-faq.html#01
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Blíže viz WIPO. WIPOCOS - Software for Collective Management of Copyright and Related Rights. wipo.int
[online]. [cit. 24.7.2018]. Dostupné z: http://www.wipo.int/copyright/en/initiatives/wipocos.html
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Interested Parties Information System („Informační systém zúčastněných stran“). V systému IPI je aktuálně
registrováno více než 4,5 milionu nositelů práv. Blíže viz IPI. The Interested Parties Information System.
ipisystem.org [online]. [cit. 24.7.2018]. Dostupné z: https://www.ipisystem.org
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KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. c.d. s. 34.
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Viz příloha hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při rozmnožování a
rozšiřování zvukových a hudebních zvukově-obrazových nosičů, OSA. Oznámení o skladbách užitých na
zvukovém či zvukově-obrazovém nosiči. osa.cz. [online]. [cit. 24.7.2018]. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/141111/
oznameni%20o%20skladbach.pdf.
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skupiny apod.“ V případě, že se nepodaří nositele práv identifkovat ani tímto způsobem, jsou
takto získané autorské odměny užity na podporu tzv. koncertního provedení.197 198

2.2.5 Pověření výkonem kolektivní správy mezi kolektivními správci
Autorský zákon v § 97g umožňuje kolektivnímu správci „smlouvou pověřit výkonem
kolektivní správy jím kolektivně spravovaných práv jiného kolektivního správce.“ K takovému
pověření může dojít pouze písemnou smlouvou. Zákon odlišuje dvě situace takového
pověření.
2.2.5.1 Reciproční smlouvy
Prvním je pověření zahraničního kolektivního správce výkonem kolektivní správy
„pro táž práva, a pokud jde o dílo, i pro týž druh,“ pro území státu, na kterém je tento
zahraniční kolektivní správce k výkonu kolektivní správy oprávněn.199 Prakticky tak jde o tzv.
reciproční, popř. též i unilaterální smlouvy mezi kolektivními správci, tedy o situace, kdy
kolektivní správce pověří zastupováním na daném území pro jím spravovaný repertoár
zahraničního kolektivního správce. Jde o důsledek teritoriality výkonu kolektivní správy a
projev větší efektivity výkonu kolektivní správy, neboť vykonávat kolektivní správu na více
územích by bylo pro kolektivního správce značně finančně náročné, a s ohledem na
„monopolizaci“ výkonu kolektivní správy200 pro dané předměty ochrany a práv v jednotlivých
zemích i prakticky nemožné.201 Pro lepší názornost lze uvést, že na základě reciproční
smlouvy mezi OSA a německým kolektivním správcem GEMA spravuje OSA výkon práv
z repertoáru GEMA na českém území, tedy OSA licencuje užití hudebních děl z repertoáru
GEMA na území ČR a do GEMA poté vyplácí vybrané autorské odměny za takové užití.
Naopak GEMA licencuje užití hudebních děl z repertoáru OSA na německém území, vybírá
za takové užití autorské odměny a ty pak vyplácí do OSA.202
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Koncertním provedením se dle čl. 5.2.1.1. rozúčtovacího řádu rozumí „produkce, kde hudební díla a jejich
interpretace jsou hlavní náplní a podstatou pořádané akce a eventuální ostatní složky představení jako mluvené
slovo, taneční prvky či vizuální efekty jsou jen okrajovou složkou, netvoří samostatná díla, ale slouží k podpoře
prováděných hudebních děl.“
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Pro bližší přehled rozúčtovacího procesu viz rozúčtovací řád OSA sub 167.
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Viz § 97g odst. 1 písm. a) autorského zákona.
200
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Ačkoliv české, evropské, ani mezinárodní právo nevyžaduje s výjimkou písemné
formy žádné specifické náležitosti recipročních smluv mezi kolektivními správci, je
s ohledem na povahu kolektivní správy a potřeby kolektivních správců možné vysledovat
opakující se práva a povinnosti v jednotlivých recipročních smlouvách. Ke sjednocování
podoby těchto smluv přispívá především CISAC203 svými profesionálními pravidly pro výkon
kolektivní správy pro práva k dílům hudebním, kde v čl. 23 uvádí, že členové CISAC by měli
(nejde však o jejich právní povinnost) při uzavření recipročních smluv dodržovat modelové
podmínky, které čas od času CISAC stanoví.204 Tyto modelové podmínky jsou však
poskytovány pouze členům CISAC, nejsou přístupny veřejnosti.
Z vlastní praxe mohu potvrdit, že tyto modelové podmínky jsou velice často
využívány, ačkoliv v návrzích smluv jsou běžné i drobné odchylky reflektující např.
vnitrostátní právní úpravu kontrahujícího kolektivního správce. Rozdíly jsou pak patrné
především v rozsahu uděleného oprávnění. Je na dohodě kolektivních správců, popř. na
vnitrostátní právní úpravě, zda je udělený mandát k výkonu kolektivní správy výhradní či
nevýhradní.205 U recipročních smluv je v dnešní době relativně běžně vyjímáno udělení
oprávnění pro užití děl online.
2.2.5.2 Pověření tuzemského kolektivního správce
Druhým příkladem pověření je pověření tuzemského kolektivního správce, který
vykonává správu práv pro tatáž práva, za účelem efektivnějšího výkonu kolektivní správy.
Pokud taková smlouva nebude sledovat efektivitu kolektivní správy, půjde zřejmě o smlouvu
v rozporu se zákonem dle ustanovení § 580 odst. 1 občanského zákoníku.206 Lze však
namítnout, že posouzení účelnosti a efektivnosti nebude úplně vždy snadné a často ho půjde
dovodit až zpětně s ohledem na ekonomický výsledek takového pověření. Motivací
k takovému pověření ale často bývá např. větší a zkušenější pracovní aparát pověřeného
kolektivního správce a tedy reálnější šance k vymožení autorských odměn a vůbec ke zjištění
užití chráněných děl.
Pověření lze udělit pouze pro výkon téhož kolektivně spravovaného majetkového
práva. Tak např. DILIA pověřila OSA zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného
203

CISAC (International confederation of societies of authors and composers) je blíže popsán v kapitole 2.2.7.
zabývající se mezinárodní spoluprací v oblasti kolektivní správy.
204
CISAC. Professional Rules for musical societies. cisac.org [online]. [cit. 28.07.2018]. Dostupné z:
http://members.cisac.org/CisacPortal/cisacDownloadFileSearch.do?docId=30862
205
KOSKINEN-OLSSON, Tarja, LOWE, Nicholas. c.d. s. 24.
206
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., s. 768.
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práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl.207 Pokud proto při provozování
takového vysílání dojde nejenom k užití děl chráněných OSA (hudebních děl), ale i děl DILIA
(divadelní a literární díla), je na OSA, aby takové užití licencoval, vybíral za něj odměny a
následně DILIA její podíl, po stržení režijních nákladů, vyplatil.
Pověření kolektivního správce je v ČR poměrně běžnou praxí. Aktuální novinkou
s poměrně značnými důsledky je pověření OSA (pro toto užití zastupující též DILIA) ze
strany INTERGRAM (pro toto užití zastupující též OOA-S a OAZA) vykonávat pro něj
správu práv vyplývajících z užití dle § 20 a 23 autorského zákona. Jde tak především o
provozování děl prostřednictvím rozhlasových a televizních přijímačů ve veřejných
prostorech.208 Pokud proto provozovatel užije hudbu ve veřejných prostorech, postačí mu
licenční oprávnění pouze od jediného inkasního místa – OSA poté zajistí výběr odměn a dle
příslušných podílů tyto rozúčtuje pro jednotlivé kolektivní správce, kteří odměny dále
rozúčtují příslušným nositelům práv. Důsledkem je snížení režijních nákladů kolektivních
správců a právní jistota uživatelů.

2.2.6 Mezinárodní spolupráce
Za účelem sjednocení mezinárodních standardů, spolupráce mezi kolektivními správci,
výměny informací, vytváření databází a již výše zmíněných pravidel pro tvorbu recipročních
smluv vznikla řada nevládních mezinárodních organizací. Pro kolektivní správu pro práva
k dílům hudebním jsou nejvýznamnější CISAC, GESAC a BIEM.
2.2.6.1 CISAC
CISAC (Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů), jehož zkratka
vychází

z francouzského

Confédération

Internationale

des

Sociétés

d’Auteurs

et

Compositeurs, byl založen 18 kolektivními správci v roce 1926,209 mezi nimi i OSA.210 Již
v roce 1936 připravil první modelový reciproční kontrakt pro své členy, který je od té doby
207

DILIA. Seznam smluv s jinými kolektivními správci v ČR. dilia.cz [online]. [cit. 28.07.2018]. Dostupné z:
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INTERGRAM. Zásadní sdělení pro provozovatele veřejných produkcí - Jednotné licenční a inkasní místo
OSA a INTERGRAM. intergram.cz [online]. [cit. 28.7.2018]. Dostupné z: http://www.intergram.cz/cs/index/98zasadni-sdeleni/
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GILLIIERON, Philippe. Performing rights societies in the digital environment [online]. Stanford University,
2006. [cit. 16.6.2018]. s. 11. Dostupné z:
http://law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/03/GilliieronPhilippe-tft2006.pdf
210
OSA. Ročenka 2014. osa.cz [online]. [cit. 29.7.2018]. s. 5. Dostupné z: http://www.osa.cz/
media/129706/osa_rocenka2014_final_web.pdf
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pravidelně aktualizovaným standardem.211 CISAC původně sestával z 5 organizací, z nichž se
každá zabývala jiným druhem práv – divadelní provozovací práva, veřejná provozovací práva,
mechanická práva, práva k literárním dílům a práva k filmovým dílům. V roce 1966 se tyto
organizace sjednotily a vznikl tak již jednotný CISAC.212
Kromě již zmíněného modelového kontraktu je jednou z hlavních aktivit CISAC
komunikace mezi kolektivními správci. Za tím účelem se CISAC intenzivně podílel na vývoji
mezinárodních standardů pro označování autorských děl a nositelů práv. Patří sem již
zmíněný ISWC kód, dále kód ISAN,213 kód ISTC214 a kód ISNI,215 které jsou využívány
v mezinárodní databázi IPI.216 V roce 2004 CISAC uvedl svoji síť CIS-Net, jež má za úkol
propojit databáze všech členských kolektivních správců a umožnit dohledání zúčastněných
osob na konkrétních dílech.217
Lze shrnout, že úkolem CISAC je ochrana práv tvůrců děl ze všech různých oborů a
zajištění efektivního výkonu kolektivní správy po celém světě. CISAC je garantem toho, že
autorská díla mohou být užita prakticky kdekoliv na světě a nositelům práv bude i tak
vyplacena náležející autorská odměna. K tomu CISAC poskytuje obchodní, právní a IT
služby.218
CISAC aktuálně reprezentuje 238 členských společností ve 121 zemích, včetně OSA,
DILIA, GESTOR, OOA-S a OAZA. Jeho prezidentem je velikán elektronické hudby JeanMichel Jarre.219
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2.2.6.2 GESAC
GESAC (Evropské uskupení společností autorů a skladatelů), jehož zkratka vychází
z anglického názvu European Grouping of Societies of Authors and Composers, působí na
území Evropy. Jeho cílem je hájení spravedlivých odměn pro autory, a to zejména v online
prostředí, tvorba udržitelného kreativního a kulturního ekosystému a propagace kolektivní
správy jakožto nejlepšího řešení ochrany práv autorů.220
Působení GESAC lze aktuálně dobře pozorovat při probíhající reformě autorského
práva v EU. GESAC se snaží upozorňovat na práva autorů a s jejich pomocí a s pomocí
členských kolektivních správců působí na europoslance před důležitými hlasováními. V době
tvorby této kapitoly GESAC hlasitě propagoval čl. 13 návrhu směrnice o autorském právu na
jednotném digitálním trhu221 ve znění, které po velkých online platformách s uživateli
nahrávaným obsahem požaduje aktivní spolupráci s nositeli práv na zavádění technických
opatření směřujících k efektivnímu vymáhání autorských práv. 222 GESAC též pořádá
pravidelná zasedání tzv. Madrid Group, na níž se scházejí členové právních oddělení
členských společností, aby formulovali právní postoje GESAC.223
GESAC aktuálně sdružuje 32 autorských společností z EU a Evropského
hospodářského prostoru, včetně OSA. Pozici sledovatelů v GESAC mají mezinárodní
organizace CISAC a BIEM.224 Generálním ředitelem GESAC je Véronique Desbrosses.225
2.2.6.3 BIEM
BIEM (Mezinárodní úřad společností spravujících autorská práva na mechanickou
reprodukci), jehož zkratka je odvozena z francouzského Bureau International des Sociétés
Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique, je mezinárodní
organizací, jež sdružuje autorské společnosti, které spravují mechanická práva. 226 Byl založen
v roce 1929. Až do roku 1968 přímo poskytoval licence k mechanickým právům za své
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evropské členy. Od roku 1968 toto právo přešlo na jednotlivé společnosti. BIEM od té doby
pouze napomáhá komunikaci a spolupráci mezi členskými společnostmi a řeší právní
problémy, které mezi nimi mohou vzniknout. Dále sjednává tzv. Standard Agreement
s IFPI,227 který upravuje výši autorských odměn, které nahrávací společnosti platí za
mechanická práva k pořízení zvukových nahrávek hudebních děl.228 Podobně jako CISAC i
BIEM poskytuje svým členům modelový kontrakt pro reciproční zastupování v oblasti
mechanických práv. Tento však není veřejně přístupný.
BIEM aktuálně reprezentuje 58 společností z 55 zemí.229

2.2.7 Agenturní činnost
Ačkoliv je kolektivní správa z dikce autorského zákona činností neziskovou,
vykonávají kolektivní správci vedle své hlavní činnosti často i tzv. agenturní činnost. Tato je
vykonávána na základě tradičního živnostenského oprávnění.
V OSA je výkon agenturní činnosti zaměřen na tzv. synchronizační oprávnění a užití
hudebních děl při divadelních představeních. Pro obě je důležité, že k udělení takového
oprávnění je třeba individuálního souhlasu nositele práv.230
Synchronizačním

oprávněním

rozumíme

oprávnění

k užití

hudebních

děl

v synchronizaci s vizuálním dílem. Příkladem jsou především filmy, seriály či televizní a
internetové reklamy. Rozhlasové reklamy do tohoto oprávnění z povahy věci spadat
nemohou, neboť zde nedochází k synchronizaci s vizuální složkou.231 Osobou povinnou
k získání takového oprávnění bývá většinou buď výrobce takového filmu/spotu či jeho
objednatel v závislosti na smluvním ujednání mezi nimi.
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3 Kolektivní správa a užití hudebních děl na internetu
3.1 Internet a internet
S pojmem internet se lze setkat ve dvou rovinách. V té rovině, jež je pro laickou
veřejnost nejznámější, rozumíme internetem „celosvětový systém propojených počítačových
sítí, ve kterých mezi sebou komunikují počítače pomocí rodiny protokolů TCP/IP.“232 Cílem
této sítě je umožnit snadnou a rychlou komunikaci v globálním měřítku. Pokud se jedná o tuto
tzv. „síť sítí“, uvádíme její název správně s velkým „I“.233 V druhé rovině rozumíme
internetem jakoukoliv propojenou počítačovou síť. Spadají sem např. uzavřené intranety.
Vzhledem k tomu, že autorský zákon v § 18 odst. 2 uvádí, že sdělováním děl je i jejich
„zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase
podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí,“ musí další výklad počítat
s oběma těmito rovinami.

3.2 Internet

3.2.1 Vývoj Internetu
Internet tak, jak ho známe, ve své relativně krátké historii prošel překotným vývojem
od armádní sítě až po komunikátor dostupný každému jednotlivci. Předchůdcem Internetu byl
projekt americké agentury DARPA,234 který byl reakcí Spojených států na vesmírné úspěchy
Sovětského svazu v 50. letech 20. století, zvaný ARPANET. K první komunikaci skrze tuto
síť, která na podzim roku 1969 sestávala ze 4 uzlů (The University of California Los Angeles,
Stanford Central Research Institute, The University of California Santa Barbara a The
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Wikipedia.
Internet.
wikipedia.org
[online].
[cit.
29.7.2018].
Dostupné
z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
233
Srov. však internetovou příručku Ústavu jazyka českého, kde je u pojmu „internet“ uvedeno: „Doporučujeme
podobu internet (s malým písmenem), varianta Internet (s velkým písmenem) se v současnosti již neužívá,“ viz
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. prirucka.ujc.cas.cz.
[online] [cit. 30.7.2018]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=internet. Autor práce se však kloní
k tomu, že rozlišení pomocí malého a velkého písmene může napomoci ve výkladu. Pokud je tak v dalším
výkladu užito pojmu „internet“, rozumí se tím jakákoliv počítačová síť, pokud pojmu „Internet“, je tím
konkrétně myšlena celosvětová síť propojených počítačů.
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Defense Advanced Research Projects Agency (Agentura pro pokročilé výzkumné projekty grantové agentury
Ministerstva obrany USA).
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University of Utah) došlo 29. října 1969 zasláním zprávy z Los Angeles do Výzkumného
institutu Stanfordovy univerzity.235
Do roku 1973 se v USA rozšířil počet uzlů na 40 a síť se podařilo propojit i s Evropou,
konkrétně s Norskem a Velkou Británií.236 Tím se o ARPANETu začíná prvně mluvit jako o
Internetu.237 V roce 1974 byla spuštěna první komerční verze ARPANETu zvaná Telenet. Šlo
o první veřejně přístupnou síť založenou na technologii tzv. přepojování paketů. 238 Spolu
s ním se pro běžnou populaci stala dostupnou též technologie e-mailové komunikace. V roce
1980 byl spuštěn tzv. USENET, který uživatelům umožňoval diskutovat na webových
fórech.239
V letech 1984-1986 byla vyvinuta a uvedena do provozu nová síť s označením
NSFNET.240 Tato síť postupně přebrala roli páteřní sítě a ARPANET byl následně v roce
1990 ukončen. Ve stejném roce pak vzniká aplikace Word Wide Web, 241 protokol HTTP242 a
jazyk HTML,243 které jsou připojeny do aplikační vrstvy sítě v roce 1993. NSFNET byl
postupně odstaven a jeho kapacitu postupně přebraly sítě v soukromých rukou. V roce 1995
byl NSFNET odstaven úplně a započala stávající komerční éra Internetu.244
Pro komplikovanost technologické stránky věci a rozsah a zaměření této práce je pro
detailní popis technických principů Internetu možno odkázat na monografii Internet,
informační společnost a autorské právo od Mgr. Aleny Andruško.
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3.2.2 Teritorialita
Jedním ze základních principů autorského práva je jeho teritorialita zakotvená v čl. 5
Bernské úmluvy a v § 107 autorského zákona. Internet byl naproti tomu založen jako médium
bez hranic, jehož původní myšlenka navíc zahrnovala i domněnku, že Internet bude nezávislý
na právu jednotlivých států. Jednotlivé státy však stěží ponechají prostor, ve kterém se
pohybuje enormní množství financí a kde často dochází i k nelegální činnosti, bez
povšimnutí.245 Poskytovatel digitálního obsahu je proto nucen přizpůsobovat užití děl
právním úpravám více států.246 Vnitrostátní soudy se při určení toho, jaký autorský zákon se
na daný případ aplikuje, řídí pravidly mezinárodního práva soukromého a vymezením tzv.
hraničních určovatelů. U nároků z autorských práv se často uplatňuje určovatel místa porušení
práva označovaný jako lex loci protectionis. V případě Internetu je však i přesto obtížně
určitelné, kde přesně k porušení práva došlo, zda je to místo, kde je fyzicky umístěn server či
místo, kde je dílo dostupné. Lze se setkat i s posouzením, že se uplatní právo státu, kde se
žádá o ochranu, tzv. lex fori.247 Do principu teritoriality autorského práva zasahuje např.
multiteritoriální licence k užití děl online zakotvená směrnicí o kolektivní správě. Podobné
narušení tohoto principu pak lze spatřit v nařízení o portabilitě,248 které umožňuje uživatelům
sledovat obsah předplacený v určitém členském státě i v případě, kdy se pohybují na území
jiného členského státu.249 Směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu 250 se pak
snaží teritorialitě předcházet určením rozhodného práva při vysílání děl družicí pomocí tzv.
uplinku. Licenci pro užití děl je třeba vypořádat ve státu, v němž dochází k vysílání směrem
na družici.251

3.2.3 ISP – Internet Service Provider
Aby se koncový uživatel mohl připojit k síti Internet, je třeba osob, které takovéto
připojení zajistí a zprostředkují, a dále osob, které určitým způsobem pomáhají vytvářet či
přímo vytvářejí obsah na Internetu. Těmto osobám říkáme poskytovatelé služeb informační
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společnosti

–

ISP.252

Někdy se

pro

tyto

subjekty užívá

označení

internetoví

zprostředkovatelé.253 Lze shrnout, že tito poskytovatelé umožňují komunikovat informace
z jednoho elektronického zařízení do druhého.254
S pomocí studie OECD lze ISP kategorizovat do několika skupin. První skupinou jsou
poskytovatelé přístupu k Internetu a poskytovatelé služeb na Internetu, kterými rozumíme
subjekty, jež zajišťují přípojky uživatelů k Internetu, včetně mobilních operátorů. Druhou
skupinou jsou subjekty poskytující webhosting,255 zpracování dat a doručování obsahu. Třetí
skupinou jsou internetové vyhledávače a portály typu Google, Yahoo či MSN. Další skupinou
jsou zprostředkovatelé elektronického obchodování, např. Amazon či eBay. Pátou skupinou
jsou platební systémy (Visa, MasterCard, PayPal) a poslední šestou skupinou participativní
síťové platformy, tedy platformy umožňující svým uživatelům podílet se na tvorbě obsahu.
Sem spadají např. Facebook, YouTube, Tumblr či Twitter.256
Dle § 2 písm. d) zákona č. 480/2014 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o informačních společnostech) se poskytovatelem služeb
informační společnosti „rozumí fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje některou ze
služeb informační společnosti.“ Dle písm. a) citovaného ustanovení se takovou službou
rozumí „jakákoliv služba poskytovaná elektronickými prostředky na individuální žádost
uživatele podanou elektronickými prostředky, poskytovaná zpravidla za úplatu.“ Zákon o
informačních společnostech je transpozicí evropské směrnice o elektronickém obchodu,257
která službu informační společnosti definuje obdobně.

3.2.4 Odpovědnost ISP
Prakticky již od počátku komerční éry Internetu vyvstává otázka – kdo je zodpovědný
za obsah na Internetu? Se vzrůstající kvalitou připojení, zvyšující se kapacitou uložišť a
nárůstem webových stránek umožňujících uživatelům sdílet a nahrávat obsah je tato otázka
čím dál tím palčivější pro tvůrčí průmysl. Spolu s technologiemi, které umožnily vytváření
252
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prakticky bezeztrátových digitálních kopií, se stal Internet místem, které je nejen prostředkem
šíření informací a nepostradatelným komunikátorem, ale též prostředkem šíření nelegálního
obsahu.
Předně je třeba odlišit odpovědnost ISP za vlastní obsah a za cizí. Pokud ISP obsah
sám vytvoří, tak za něj také sám odpovídá, a to i v případě, že obsah vytvořil někdo z jeho
zaměstnanců či dodavatelů. Rovněž bude ISP odpovídat, pokud cizí obsah převezme za svůj
vlastní. To může činit problém např. u tzv. embeddování odkazů, které bude popsáno
v kapitole 3.4.3 této práce.258 U odpovědnosti za cizí obsah je situace složitější.
3.2.4.1 Odpovědnost ISP za cizí obsah
Překotný vývoj internetových platforem způsobil, že pro jejich působení dlouhou dobu
neexistoval vhodný právní rámec. Samy tyto platformy proto volaly po jasném právním
režimu. Toto volání bylo vyslyšeno, když v letech 1996 a 1998 byly v USA přijaty
Communication Decency Act259 a Digital Millenium Copyright Act (DMCA).260 V EU
podobnou úpravu reprezentuje právě směrnice o elektronickém obchodu z roku 2000.
Americká i evropská legislativa tím zakotvila právní odpovědnost ISP za cizí obsah ve vztahu
k autorskoprávně chráněnému obsahu.261
Ačkoliv se směrnice o elektronickém obchodu výrazně inspirovala americkým
DMCA, lze mezi nimi spatřit několik rozdílů. Předně je úprava v DMCA vertikální, tedy daná
úprava se vzhledem k jejímu zakotvení v autorském zákonu týká pouze užití autorskoprávně
chráněných předmětů. Evropská úprava se vztahuje na jakýkoliv nelegální obsah, ať už jde o
autorské právo, nenávistné projevy či nekalou soutěž.262 Dalším rozdílem je omezení
možných soudních příkazů na zdržení se jednání při uplatnění bezpečných přístavů, kdy
americké právo tyto příkazy taxativně vyjmenovává.263 Evropská úprava toto nijak
neomezuje264 a při zachování podmínek čl. 15 směrnice o elektronickém obchodu, tedy pokud
takový příkaz nestanoví obecnou povinnost,265 umožňuje de facto i prevenci do budoucna.266
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Obě tyto úpravy se shodně vydaly cestou imunit z odpovědnosti za cizí obsah
nazývaných bezpečné přístavy. Vymezuje se tak okruh činností, resp. služeb, na něž se
imunita z odpovědnosti uplatní. Evropská úprava se od té americké liší v tom, že výslovně
nezakotvuje bezpečný přístav pro tzv. linking, viz dále.
3.2.4.2 Bezpečné přístavy
Směrnice o elektronickém obchodu výslovně upravuje tři bezpečné přístavy – tzv.
prostý přenos, ukládání do vyrovnávací paměti a shromažďování informací.
Prostý přenos (mere conduit) je zakotven v čl. 12 směrnice. V případě, kdy dochází
k přenosu informací nebo zprostředkování přístupu ke komunikační síti, není ISP odpovědný
za přenášené informace za splnění těchto podmínek – není původcem přenosu, nevolí
příjemce přenášené informace a nevolí ani nemění obsah přenášené informace. Prostý přenos
je blíže specifikován v bodu 43 recitálu směrnice.267 Pro uplatnění prostého přenosu je např. i
možné technicky zasahovat do fungování přenosu, nikoliv však měnit samotnou přenášenou
informaci. ISP též nesmí na základě dohody spolupracovat s příjemci svých služeb.268 Imunita
dle tohoto bezpečného přístavu se vztahuje na případný trestní postih či nároky na náhradu
škody. Neuplatní se však pro odstraňovací a zdržovací nároky, viz výše. Příkladem prostého
přenosu budiž např. poskytování internetového připojení formou LTE sítě či služba Skype.269
Ukládáním dat do vyrovnávací paměti (caching) rozumíme dle čl. 13 směrnice službu
informační společnosti, která spočívá v „automatickém dočasném přechodném ukládání, které
slouží pouze pro co možná nejúčinnější následný přenos informace na žádost jiných příjemců
služby.“ Smyslem cachingu je tak prostřednictvím dočasného uložení dat umožnit budoucí, co
možná nejrychlejší, poskytnutí dané služby. Příkladem může být dočasné ukládání dat
z webových stránek do paměti počítače, jež uživateli umožní načítat danou stránku jejím
průběžným užíváním co nejrychleji.270 Caching je svým způsobem nadstavbou prostého
přenosu, kdy dochází k uložení přenášených dat po delší dobu. ISP nebude za caching
okolnosti poukazující na protiprávní činnost.“ Blíže též viz rozsudek SDEU ve věci C-70/10 (Scarlet Extended)
ze dne 24. listopadu 2011.
266
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nelegálního obsahu odpovědný za naplnění těchto striktnějších podmínek – nezmění
informaci, vyhoví podmínkám přístupu k informaci, dodržuje pravidla o aktualizaci
informace, která jsou stanovena způsobem obecně uznávaným a používaným v průmyslu,
nepřekročí povolené používání technologie obecně uznávané a používané v průmyslu s cílem
získat údaje o užívání informace a ihned přijme opatření vedoucí k odstranění jím uložené
informace nebo ke znemožnění přístupu k ní, jakmile zjistí, že informace byla na výchozím
místě přenosu ze sítě odstraněna nebo k ní byl znemožněn přístup nebo soud nebo jiný
správní orgán nařídil odstranění této informace nebo znemožnění přístupu k ní. I zde se
uplatní podmínka bodu 44 recitálu směrnice o zákazu úmyslné spolupráce s příjemci služby.
Pokud dojde k odstranění informace z původního zdroje, je ISP povinen pro naplnění
bezpečného přístavu okamžitě zamezit k této informaci přístup či ji odstranit.
Shromažďování informací (hosting) je upraveno v čl. 14 směrnice. Oproti prostému
přenosu a cachingu zde dochází k dlouhodobému či trvalému uložení informace. Tuto
informaci ukládá poskytovatel služby hostingu na žádost příjemce služby. Prakticky tak
uživatel vytvoří obsah a ten umístí na server poskytovatele služby. 271 Pod hosting lze podřadit
širokou škálu služeb – pronájem prostoru pro webové stránky (webhosting), úložiště dat
(Ulož.to, Megaupload, ad.), úložiště videí (YouTube, DailyMotion), úložiště fotografií
(Flickr, Rajče.cz), internetové aukce (eBay), prodej inzerce (Google AdWords), blogy,
sociální sítě (Twitter, Facebook, Instagram, Google+) apod.272 Poskytovatel je svým
způsobem zajišťovatelem infrastruktury pro komunikování informací ze serveru na
Internet.273 Poskytovatel služby může požívat výhod bezpečného přístavu za splnění těchto
podmínek čl. 14 odst. 1 směrnice274 – nebyl účinně seznámen s protiprávní činností nebo
informací275 a ani s ohledem na nárok na náhradu škody si není vědom skutečností nebo
okolností, z nichž by byla zjevná protiprávní činnost nebo informace, 276 nebo jakmile se o
tomto dozvěděl, jednal s cílem odstranit tyto informace nebo k nim znemožnit přístup. SDEU
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pak v rozsudku ve věci C-324/09 (L'Oréal a další) ze dne 12. července 2011 de facto stanovil
další podmínku pro uplatnění bezpečného přístavu pro hosting, a to tu, že se ISP musí ve
vztahu k uloženým informacím chovat neutrálně.277 Závěrem je třeba říci, že posouzení toho,
zda služba spadá pod tento bezpečný přístav, či nikoliv, bude nakonec vždy příslušet soudům.
Lze se proto setkat s odlišným posuzováním po celém světě.278
Zajímavým faktem je, že zatímco směrnice o elektronickém obchodu stanovila
bezpečné přístavy negativním vymezením, tedy formulací „poskytovatel nebude odpovědný,
když...,“ český zákon o informačních společnostech šel cestou pozitivního vymezení a použil
formulaci „poskytovatel odpovídá, jen pokud...“. Toto provedení je chybné, neboť
odpovědnost zakotvuje občanský zákoník, popř. předpisy práva trestního či správního.
Smyslem směrnice mělo být pouze omezení odpovědnosti, nikoliv stanovení speciální
odpovědnosti. Dalším drobným rozdílem je zdánlivě odlišné věcné vymezení rozsahu
odpovědnosti, kdy směrnice mluví o „přenášených informacích,“ zatímco český zákon o
„obsahu přenášených informací.“279 I přesto by měly být v případě nejasností soudy vázány
principem eurokonformního výkladu.280
Směrnice o elektronickém obchodu (rovněž i zákon o informačních společnostech)
oproti americkému DMCA neobsahuje úpravu bezpečného přístavu pro odkazování (linking).
Tím se pro účely DMCA rozumějí nástroje k lokalizaci informací, tedy např. hypertextové
odkazy či indexy.281 Touto problematikou se nicméně zabýval SDEU ve svých rozsudcích
např. ve věcech C-466/12 (Svensson), C-348/13 (BestWater) a C-279/13 (C More
Entertainment).282
Pro bezpečné přístavy je aktuální otázkou projednávaný návrh směrnice o autorském
právu na jednotném digitálním trhu,283 konkrétně její čl. 13, který v aktuálně navrhovaném
znění EP i Rady zavádí povinnost ISP s obsahem nahrávaným uživateli spolupracovat
s nositeli práv na vhodných technických opatřeních, jež umožní dodržování autorských
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práv.284 Proti tomuto článku se silně ozývá lobby velkých technologických společností v čele
se společností Google, která argumentuje tím, že čl. 13 povede k filtrování obsahu či cenzuře
Internetu.285 Lze však namítnout, že stávající úprava umožňuje těmto gigantům narušovat trh
a nabývat enormních zisků tím, že jim umožňuje se de facto schovat za bezpečný přístav.
Nositelé práv pak opakovaně uvádějí, že čl. 13 neznamená cenzuru Internetu, ani omezení
svobodné tvorby.286
3.2.4.3 Notice and Action
Jak v americké, tak v evropské právní úpravě se spolu s bezpečnými přístavy uplatňují
procedury směřující k zamezení přístupu k nelegálnímu obsahu nazývané souhrnně notice and
action procedury. Tyto procedury se uplatňují v případě, kdy je poskytovateli služeb
informační společnosti oznámen nezákonný obsah. Poskytovatel tak může tento obsah buď
stáhnout, blokovat, nebo požadovat jeho stažení tím, kdo jej nahrál.287
Nejznámější z těchto procedur je procedura zvaná notice and takedown. Zjednodušeně
spočívá v tom, že jakákoliv osoba může notifikovat (notice) ISP o tom, že v jím
poskytovaném obsahu je přítomen nezákonný materiál. Tento ISP pak daný nezákonný obsah
stáhne či k němu zamezí přístup (takedown). Zatímco v americkém DMCA je tato procedura
poměrně detailně popsána,288 směrnice o elektronickém obchodu pouze v čl. 14 odst. 1 písm.
b) (tedy u bezpečného přístavu pro hosting) stanoví, že je na členském státu, aby stanovil, že
poskytovatel služby informační služby nebude odpovědný za uložení protiprávního obsahu,
pokud mj. jedná s cílem odstranit nebo znemožnit přístup k tomuto obsahu. Recitál směrnice
v bodu 40 stanoví, že „tato směrnice by měla tvořit vhodný podklad pro vypracování rychlých
a spolehlivých metod na odstranění protiprávních informací a na znemožnění přístupu k nim.
Příslušné metody by měly být vypracovány na základě dobrovolných dohod mezi všemi
zúčastněnými stranami a měly by být podporovány členskými státy. Je v zájmu všech stran
zúčastněných na poskytování služeb informační společnosti, aby tyto metody byly přijaty a
uplatňovány.“ Směrnice pro uplatnění této procedury ponechává velkou volnost pro členské
státy. Zákon o informačních společnostech tuto proceduru upravuje v § 5 odst. 1) písm. b),
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když říká, že poskytovatel je odpovědný, jen pokud mj. neprodleně neučiní veškeré kroky,
které po něm lze požadovat k znepřístupnění nebo odstranění takových informací. Český
zákonodárce se nepokoušel o vytvoření speciální procedury a pouze obrátil znění ustanovení
směrnice do pozitivního vymezení odpovědnosti.
Tak např. francouzský zákon o posílení důvěry v digitální ekonomiku289 zavádí
notifikační proceduru pro nezákonný obsah. ISP však není povinen okamžitě po přijetí této
notifikace stáhnout tento obsah. Soudní praxe totiž dovodila, že k takovému kroku je ISP
povinen jen v případě, že jde o zjevně nezákonný obsah.290 Ani tato úprava však nepočítá
s tzv. counter-notice, tedy situací, kdy údajný porušitel práva proti notifikaci vznese námitku,
a je pak na oznamovateli, aby v určité lhůtě podal návrh na soud.291 V opačném případě je
daný obsah znovu zpřístupněn. Tato úprava je zakotvena právě v americkém DMCA.292
Další možnou procedurou je pak tzv. graduovaná odpověď, která spočívá v postupném
zpřísňování sankcí či příkazů pro danou osobu, jež porušuje autorské právo. Aktivní zde byla
opět Francie, která tuto proceduru zavedla v roce 2009. Procedura spočívá v tom, že je
uživatel nejprve třikrát upozorněn na to, že porušuje autorská práva, a až poté přichází sankce,
která může spočívat např. ve zpomalení rychlosti jeho internetového připojení.293
3.2.4.4 Budoucnost bezpečných přístavů
Potřebu revize a případných změn stávajícího režimu systému bezpečných přístavů lze
dobře doložit na příkladu online platformy YouTube. Už jen fakt, že právní úprava v EU i
v USA vznikala v době, kdy takto velké platformy vlastně ještě ani neexistovaly, je dokladem
této potřeby. V době vzniku těchto úprav bylo běžné pomalé připojení k Internetu přes
modem a uživatelé Internet využívali především k prohlížení webových stránek s minimem
audio a video obsahu a k zasílání e-mailu.294
Jedním z prvních velkých případů v době účinnosti DMCA, potažmo směrnice o
elektronickém obchodu, byla služba Napster založená v roce 1999.295 Služba byla založena na

289
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principu tzv. P2P sítě,296 přes kterou uživatelé sdíleli a stahovali digitální soubory, především
hudební skladby ve formátu mp3.297 Tato síť však byla zčásti centralizovaná, neboť Napster
na svých serverech ukládal seznam jednotlivých nahraných děl a tento seznam poskytoval
registrovaným uživatelům.298 Napster se postupně rozrůstal, už na začátku roku 2000 měl přes
20 milionů registrovaných uživatelů, v létě téhož roku z něj bylo každou minutu stáhnuto přes
14 tisíc souborů.299 V prosinci 1999 podalo několik nahrávacích společností proti Napsteru
žalobu300 na sekundární odpovědnost.301 Soudem bylo prokázáno, že Napster byl schopen
obsah kontrolovat a blokovat,302 k tomu navíc poskytoval technickou podporu a chat pro své
uživatele.303 Rozsudek vedl k bankrotu Napsteru.304 Ačkoliv sítě P2P nevymizely, je zřejmé,
že stávající úprava je schopná se s takovým porušováním autorského práva vypořádat.
V případě služeb typu YouTube, SoundCloud či Dailymotion je však situace
komplikovanější. Tyto služby lze souhrnně nazývat UUC služby, tedy služby s uživateli
nahrávaným obsahem.305 Jde tak fakticky o hosting dle čl. 14 směrnice o elektronickém
obchodu, resp. dle § 512 (c)(1) amerického autorského zákona, a tedy zde lze uplatnit
bezpečný přístav.
296
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YouTube ve Spojených státech využívá právních mezer v DMCA. Především jde o
požadavek okamžitého odstranění či zablokování přístupu k napadenému obsahu. Americká
právní úprava totiž umožňuje domnělému porušiteli práva proti notifikaci na nelegální obsah
podat tzv. counter-notification. Oznamovatel pak musí prokázat, že proti porušiteli práva
podal žalobu. Pokud tuto v dané lhůtě nepodá, je napadený obsah opět zpřístupněn. K tomu
přistupuje požadavek DMCA na to, aby ISP měl zavedené postupy, jak přistupovat
k uživatelům, jenž opakované narušují autorská práva. Je tak čistě na ISP, jaký postup zavede.
YouTube zavedl systém upozornění na porušení autorských práv. V případě třetího porušení
v době 3 měsíců od prvního upozornění je účet uživatele ukončen. Uživatel však může opět
podat counter-notification a pokud nositel práv nepodá žalobu, je mu účet navrácen.
Důsledkem je situace, kdy si ne každý může finančně dovolit podávat velké množství žalob a
kdy pro to, aby na YouTube bylo určité dílo stále dostupné, jej postačí opakovaně nahrávat.306
YouTube má díky tomu velkou ekonomickou výhodu oproti nositelům práv a výrazně
výhodnější pozici při případném jednání o licenčních smlouvách, neboť má nositel práv buď
na výběr od YouTube v režimu bezpečného přístavu nedostat vůbec nic a složitě se snažit o
zablokování obsahu, nebo přistoupí na uzavření licenční smlouvy, která bude zahrnovat
výrazně menší autorskou odměnu, než jaká by nositeli práv měla příslušet. Důkazem je
srovnání vyplacených autorských odměn mezi UUC službami a službami založenými na
licenčních oprávněních (např. Spotify či Apple Music), kdy odměny od druhých jsou výrazně
větší, a to i přes to, že UUC služby využívá násobně více uživatelů. Dle některých propočtů
pak Spotify oproti YouTube platí na autorských odměnách o 75 % více za neplacený
streaming (resp. streaming s reklamami) a o 515 % více za placený streaming.307 Nositelé
autorských práv proto často přistoupí i na takové licenční smlouvy, čímž YouTube dostává
punc legálnosti.308
YouTube k tomu argumentuje svým zavedeným systémem Content ID, jehož úkolem
je procházet nahraná videa a vyhledávat závadný obsah. Systém pak umožňuje nositeli práva
nastavit, jakým způsobem systém s tímto obsahem naloží. Buď je nositel práv pouze
upozorněn, obsah je monetizován, nebo je zablokován.309 YouTube sám tvrdí, že tento systém
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LIEBOWITZ, Stan J. c.d., s. 8-9.
Digital Music News. Spotify Pays 75% More Than YouTube on Free Streams; 515% More on Paid Streams.
digitalmusicnews.com [online]. [cit. 4.8.2018]. Dostupné z: https://www.digitalmusicnews.com/2017/10/13/
godigital-spotify-youtube-pay/
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LIEBOWITZ, Stan J. c.d., s. 2-4.
309
YouTube. Jak funguje systém Content ID. google.com [online]. [cit. 4.8.2018]. Dostupné z:
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=cs
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automaticky zkontroluje 99,5 % nahlášených nároků z autorského práva.310 To však znamená,
že 0,5 % nahlášených nároků zkontrolováno není, což však při množství obsahu nahraného na
YouTube činí kolem 1,5 milionu souborů. Pro srovnání, služba Amazon Prime má na své
streamingové službě licencovány 2 miliony děl.311 Content ID však kontroluje pouze
nahlášené nároky, tedy velké množství souborů je vynecháno úplně. K tomu je třeba dodat, že
Content ID pracuje s databází referenčních souborů, která je poskytnuta nositeli práv, což
citelně ztěžuje situaci pro nezávislé umělce.312
Potřeba změny systému bezpečných přístavů je tak v USA zřejmá, neboť YouTube
zcela evidentně snižuje objem autorských odměn náležejících nositelům práv. V evropském
právu je diskutovaným tématem návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním
trhu, který ve svém čl. 13 zavádí povinnost platforem typu YouTube spolupracovat s nositeli
práv na zavádění technologických opatření umožňujících efektivní vymáhání autorských práv.
Není proto divu, že YouTube či Facebook proti tomuto návrhu ostře brojí. Pro YouTube by
tato úprava nejspíš znamenala uplatnění systému Content ID na kompletně všechny nahrané
soubory. Ostatní velké služby tohoto typu (Facebook, Vimeo či SoundCloud) nyní užívají pro
identifikaci chráněných děl systém Audible Magic.313 Osobně si myslím, že navrhovaná
změna je potřebná, avšak je třeba lépe specifikovat a poté veřejně vysvětlovat, na jaké
konkrétní služby dopadá, neboť stávající definice je příliš vágní a neurčitá.314 Rovněž je na
místě uvažovat o lepším ukotvení procedury notice and takedown. Pokud totiž návrh čl. 13
mluví o tom, že ISP budou spolupracovat s nositeli práv na zajištění vhodných a přiměřených
opatření, nebude pravděpodobně vhodnější cesty než systému na principu Content ID, který
bude prohledávat veškerý nahraný obsah. Z toho je však zřejmé, že spolupráce bude probíhat
zejména s organizacemi sdružujícími větší množství nositelů práv, tedy s kolektivními
správci, nezávislými správci práv či s nakladateli. Pro nezávislé umělce pak bude obtížné
zajistit efektivní ochranu svých děl, neboť systémy pro identifikaci potřebují databázi
referenčních souborů. Je potom otázkou, zda je efektivní nutit buď tyto umělce ke svěření
svých práv kolektivním správcům, či požadovat po ISP, aby vytvořili systém umožňující
nahrávat referenční soubory i nezávislým umělcům. Čistě hypotetickým řešením by mohlo
310

Youtube. How YouTube Fights Piracy. google.com [online]. [cit. 4.8.2018]. s. 26. Dostupné z:
https://drive.google.com/file/d/0BwxyRPFduTN2TmpGajJ6TnRLaDA/view
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LIEBOWITZ, Stan J. c.d., s. 19.
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Youtube. How YouTube Fights Piracy. google.com [online]. [cit. 4.8.2018]. s. 26. Dostupné z:
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Viz https://www.audiblemagic.com.
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Jde tak především o formulaci „poskytovatelé služeb informační společnosti/služby online sdílení obsahu,
kteří ukládají velké množství děl a jiných předmětů ochrany,“ kdy je obtížné určit, od jaké hranice je ukládáno
velké množství děl.
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být zavedení režimu rozšířené kolektivní správy na užití děl formou streamingu na daných
platformách. Nicméně zde stále zůstává k dořešení problém s referenčními daty pro
identifikační systém.315
Aktuální zajímavostí je rozsudek rakouského obchodního soudu ve Vídni z 6. června
2018 ve věci žaloby rakouského televizního kanálu Puls4 proti YouTube týkající se
chráněných děl ze svého kanálu, která se objevila na YouTube.316 YouTube opakovaně tvrdil,
že je pouhým technickým zprostředkovatelem a uplatní se na něj bezpečný přístav pro
hosting. Ačkoliv rozsudek zatím nebyl zveřejněn, Puls4 se svou žalobou uspěl, když soud
dospěl k tomu, že „YouTube opustil roli neutrálního zprostředkovatele tím, že propojuje, třídí,
odkazuje, nabízí tabulky obsahu s predefinovanými kategoriemi, sleduje vyhledávací návyky
uživatelů a nabízí jím návrhy na míru.“317 Soud navíc dospěl k tomu, že systém Content ID
není dostatečným opatřením.318 YouTube se proti rozsudku mohl odvolat. Podobně jako Puls4
žaloval YouTube i německý kolektivní správce GEMA. Jeho žaloby u vyšších regionálních
soudů v Hamburgu a Mnichově však byly neúspěšné a místo odvolání k federálnímu
soudnímu dvoru se GEMA s YouTube domluvila na mimosoudním vyrovnání.319 S ohledem
na vývoj judikatury SDEU a navrhované změny evropské legislativy však bude zajímavé
sledovat, zda bude mít rozsudek rakouského soudu dosah i do ostatních evropských států.

3.3 Právní rámec užití hudebních děl na Internetu

3.3.1 Autorský zákon č. 121/2000 Sb.
V autorském zákoně jsou pro užití hudebních děl na Internetu významná zejména
ustanovení § 12 autorského zákona o právu autora dílo užít a o možnosti autora udělit
oprávnění k výkonu takového práva jiné osobě. Právem dílo užít jsou pak zejména právo na
315

Pro detailní rozbor návrhů čl. 13 viz kapitola 4.2 této práce.
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[online]. [cit. 4.8.2018]. Dostupné z: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3ab8a79b-a1d1-440b9cb6-d9c1d9d631e4
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319
Lexology. Copyrights, Internet: YouTube Decision May Obligate Content Check on Upload. lexology.com
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rozmnožování díla v § 13 a právo sdělovat dílo veřejnosti na vyžádání v § 18 odst. 2
autorského zákona, která v oblasti užití hudebních děl online společně tvoří tzv. online
práva.320
Rozmnožováním díla „se rozumí zhotovování dočasných nebo trvalých, přímých nebo
nepřímých rozmnoženin díla nebo jeho části, a to jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv
formě.“321 Pořizování rozmnoženin je nezbytným procesem při užití chráněných děl online.
Stažení, streaming, hosting, ad.322 – všechny tyto způsoby užití vyžadují, aby došlo k pořízení
rozmnoženiny díla, i když třeba jen po částech.323 Je však třeba neopomenout možnost
uplatnění zákonné licence pro volné užití dle § 30 např. v případě stažení díla a jeho sdílení
v rámci domácí sdílené sítě,324 či spíše zákonnou licenci pro dočasné rozmnoženiny dle §
38a.325 Pokud tedy daný způsob užití ve své technologické podstatě či v okolnostech užití
naplní podmínky použití zákonné licence, není třeba pro takové užití získávat licenci od
příslušných nositelů práv.326
V § 18 odst. 2 je upraveno „zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může
mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo
obdobnou sítí.“327 Důležitým pojmovým znakem tohoto sdělování je jeho interaktivnost.
Uživatel sám vybírá, jaký obsah mu bude sdělován, zda ho zastaví, přeskočí na další skladbu
apod. Služby umožňující tuto interakci se nazývají též non-lineární328 nebo jde o tzv. ondemand služby, tedy služby na vyžádání.329 Oproti tradičnímu sdělování děl, např. vysíláním,
zde nedochází k simultánnímu příjmu sdělovaných děl, nýbrž k individuálnímu, a to na
základě volby jednotlivých příjemců. SDEU se pojmem sdělování díla veřejnosti zabývá
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Viz čl. 3 písm. n) směrnice o kolektivní správě a § 100 autorského zákona. K vývoji online práv viz kapitola
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Viz § 13 odst. 1 autorského zákona.
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323
K rozmnožování díla po částech srov. čl. 2 směrnice InfoSoc a rozsudek SDEU ve věci C-5/08 (Infopaq) ze
dne 16. července 2009 a stanovisko generálního advokáta M. Szpunara ve věci C-476/17 (Pelham) ze dne 12.
prosince 2018.
324
SRSTKA, Jiří a kol., c.d., s. 237. Výjimka pro volné užití se však neuplatní v případě rozmnoženiny
počítačového programu nebo elektronické databáze.
325
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v několika svých rozhodnutích. Lze vypozorovat, že přibývá rozhodnutí týkajících se
sdělování děl na Internetu.
Pojem „sdělování díla veřejnosti“ zahrnuje dva kumulativní prvky, které je třeba
současně naplnit.330 Dílo je třeba „sdělovat“ a je třeba jej sdělovat „veřejnosti“. Je třeba jej
chápat v širokém smyslu tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv duševního
vlastnictví.331
K naplnění požadavku na sdělení díla postačí, že k němu má veřejnost přístup, není
tedy nutné, aby dílo bylo jednotlivým osobám fakticky sděleno.332 Ke sdělování může
docházet v jakékoli myslitelné a proveditelné formě, tedy bez ohledu na způsob a technický
proces sdělování.333 Role sdělující osoby musí být natolik významná, že by bez její aktivity ke
sdělování díla vůbec nedošlo. Dílo tak nesděluje osoba, která funguje jako pouhý technický
zprostředkovatel.334 Sdělování díla též musí mít pro sdělující osobu jistý finanční benefit –
přímý či nepřímý hospodářský prospěch. Výdělečná povaha sdělování proto není
irelevantní,335 nicméně nejde o nezbytnou podmínku pro samotnou existenci sdělování
veřejnosti.336 SDEU rovněž stanovil, že ke sdělování díla je třeba souhlasu nositele práv
v případě užití jiné specifické technologie odlišné od té, jejímž prostřednictvím bylo dílo
sdělováno se svolením nositele práv při původním sdělování.337
Veřejnost, jíž je dílo sdělováno, musí sestávat z blíže neurčeného počtu osob a musí jít
o dosti vysoký počet osob, přičemž nemusí jít jen o osoby, které mají k dílu přístup ve stejný
okamžik, ale které k dílu přistupují postupně a požadavek dosti vysokého počtu osob naplní
až v souhrnu.338 Dalším požadavkem je sdělování „nové veřejnosti“, kterou rozumíme
veřejnost, jíž nositel práv nezamýšlel při původním svolení ke sdělování svých děl.339
330

Viz bod 16 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve věci C-466/12 (Svensson) ze dne 13. února 2014.
Viz bod 36 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve věci C-306/05 (SGAE) ze dne 7. prosince 2006 a bod 23
recitálu směrnice InfoSoc.
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333
Viz bod 61 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve věci C-162/10 (PPL) ze dne 15. března 2012 a bod 193
odůvodnění rozhodnutí SDEU ve spojených věcech C‑403/08 a C‑429/08 (Premier League) ze dne 4. října 2011.
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Viz bod 204 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve spojených věcech C‑403/08 a C‑429/08 (Premier League) ze
dne 4. října 2011.
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Viz bod 44 odůvodnění rozhodnutí SDEU ve věci C-306/05 (SGAE) ze dne 7. prosince 2006.
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Viz body 24 a 26 rozhodnutí SDEU ve věci C-607/11 (ITV Broadcasting) ze dne 7. března 2013.
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Viz body 37, 38 a 39 rozhodnutí SDEU ve věci C-306/05 (SGAE) ze dne 7. prosince 2006 a bod 32
rozhodnutí SDEU ve věci C-607/11 (ITV Broadcasting) ze dne 7. března 2013.
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Koncept sdělování díla veřejnosti je stejný bez ohledu na to, kdo je nositelem práv.
Stejná kritéria se proto uplatní při posuzování sdělování děl autorů spadajících do působnosti
směrnice InfoSoc a výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů či vysílacích organizací
spadajících do působnosti směrnice o některých právech souvisejících s autorským právem.340
341

Při tzv. linkingu pak do hry vstupuje ještě to, zda nositel práv udělil svolení k užití díla
na webové stránce, na niž link odkazuje. Osoba, která tento link vytvořila, by měla mít o
tomto svolení znalost, nebo by se tato znalost měla alespoň předpokládat.342 Pokud je link
vytvořen za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského účelu, tato znalost se
presumuje.343 344
Pokud dochází ke sdělování díla veřejnosti i k jeho rozmnožování, je třeba v souladu
se zásadou „autorskoprávní neodvislosti“ jednotlivých způsobů užití díla získat oprávnění
nejen pro práva provozovací, ale též pro práva mechanická.345
Pro užití hudebních děl online se v rámci autorského zákona dále uplatní úprava
poskytování licence pro více území k právům k užití hudebních děl online v § 100 a násl.
autorského zákona. Tato úprava je popsána dále v kapitole o online licencování.

3.3.2 Evropské právo
Kromě směrnice o kolektivní správě blíže popsané v kapitole 3.5.1.3. této práce se na
užití hudebních děl online uplatní ještě několik dalších právních předpisů EU.
Směrnice InfoSoc se zabývá právní ochranou autorského práva a práv příbuzných
k právu autorskému v informační společnosti. V čl. 2 a 3 jsou tak zakotvena výlučná práva
autora udílet svolení k užití svých děl prostřednictvím jejich rozmnožování a sdělování
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veřejnosti. Čl. 5 z těchto práv stanovuje několik výjimek a omezení, z nichž největšího
významu pro online užití má především výjimka pro dočasné rozmnoženiny v odst. 1.
Význam jistě mají i čl. 6 a 7 týkající se povinnosti členských států zamezovat obcházení
technologických prostředků zaváděných s úmyslem ochrany autorských práv a nelegálnímu
pozměňování elektronických informací týkajících se správy digitálních práv.346
Směrnice o elektronickém obchodu zavádí odpovědnost ISP. Konkrétně jde o její čl.
12, 13 a 14 týkající se prostého přenosu, ukládání dat do vyrovnávací paměti a
shromažďování informací (hosting).347 Čl. 15 nadto stanoví, že ISP provádějící tyto činnosti
nemají obecnou povinnost dohledu nad jimi přenášenými nebo ukládanými informacemi.
Nemají též povinnost aktivně vyhledávat okolnosti poukazující na nelegální činnost.
V době tvorby textu této práce je propíraným tématem návrh nové směrnice o
autorském právu na jednotném digitálním trhu.348 Jejím cílem je přizpůsobit evropské
autorské právo požadavkům digitální éry. Pro užití děl na Internetu je důležitá zejména hlava
IV návrhu. Čl. 11 přiznává vydavatelům tiskových publikací výlučné právo udílet svolení
k digitálnímu rozmnožování a sdělování těchto publikací veřejnosti. Vžilo se pro něj označení
„daň z odkazu“,349 neboť jeho záměrem je zajistit, aby vydavatelé tiskových publikací
obdrželi příslušnou odměnu v případech, kdy jsou jejich publikace sdělovány prostřednictvím
Internetu. Nejdiskutovanější čl. 13 v podobě navrhované EP a Radou stanoví, že ISP, kteří
ukládají a zpřístupňují velké množství předmětů ochrany, které do služby nahrávají jejich
uživatelé, mají povinnost spolupracovat s nositeli práv na opatřeních, která zajistí řádnou
ochranu autorských práv. Velká část veřejnosti zde varuje před cenzurou Internetu.350 Čl. 14
pak zvyšuje standard transparentnosti ve vztahu nositele práv s uživatelem jeho předmětů
ochrany. Uživatelé by měli mít povinnost informovat nositele práv o užití jejich děl. Návrh
směrnice v čl. 14 odst. 4 odlišuje transparentnost kolektivních správců a NSP dle směrnice o
kolektivní správě a uživatelů dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Na čl. 14 navazuje právo autorů a výkonných umělců požadovat dodatečnou odměnu, pokud
je původně sjednaná odměna nepřiměřená, v čl. 15. Směrnice byla spolu s některými

346

Jde o tzv. Digital Rights Management metody ochrany např. proti kopírování zakoupených mp3 souborů.
Viz kapitola 3.2.4.2. této práce.
348
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu na jednotném digitálním trhu COM(2016) 593
final.
349
Viz např. Forbes. EU Moves close to introducing `link tax` - no exceptions allowed. forbes.com [online]. [cit.
17.11.2018]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/emmawoollacott/2018/05/08/eu-moves-closer-tointroducing-link-tax-no-exceptions-allowed/.
350
Pro bližší analýzu čl. 13 směrnice viz část IV této práce.
347
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změnami původního návrhu schválena EP a postoupena do neoficiálního trialogu351 s Radou a
EK, který se snaží dojednat kompromisní znění, na kterém se shodne EP i Rada tak, aby byl
návrh schválen v 1. čtení. EP schválil např. velice kontroverzní nový čl. 12a, který dává
pořadatelům sportovních akcí právo udílet svolení k rozmnožování a sdělování těchto akcí
veřejnosti.352
V důsledku střetu globalizace Internetu a teritoriality autorského práva je třeba zmínit
též nařízení Řím I.353 V čl. 4 odst. 2 a 3 tak nalezneme určovatele rozhodného práva při
neexistenci volby práva. Licenční smlouva se tak řídí právem země, v níž má strana, která je
povinna poskytnout plnění charakteristické pro smlouvu, své obvyklé bydliště, popř. právo
jiné země, pokud je smlouva zjevně úžeji spojena s touto jinou zemí.
Pokud jsou chráněná díla užita bez souhlasu nositelů práv, uplatní se pro rozhodné
právo úprava v nařízení Řím II.354 Rozhodným právem při porušení práv duševního
vlastnictví je dle čl. 8 právo země, pro kterou je uplatňována ochrana těchto práv.
Komplikovanější může být situace v případech, kdy užitím hudebních děl bez licenčního
oprávnění dojde ke vzniku bezdůvodného obohacení. Rozhodné právo pro případy
bezdůvodného

obohacení

upravuje

čl. 10. Vzhledem k odlišným pojetím institutu bezdůvodného obohacení a jeho více
skutkovým podstatám355 v různých jurisdikcích však otázka rozhodného práva, popř. též
otázky soudní příslušnosti dle nařízení Brusel I bis356 mohou vyvolávat praktické potíže
s určením rozhodných skutečností.357
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K transparentnosti neoficiálního trialogu srov. nedávné rozhodnutí Tribunálu ve věci T-540/15 (De Capitani)
ze dne 22. března 2018.
352
K přehledu pozměňovacích návrhu, které vstoupily do trialogu viz Proposal for a Directive of the European
Parliament and of the Council on copyright in the Digital Single Market - Preparation for the trilogue - 4-column
document - ST 12513 2018 INIT, dostupné z: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12513-2018INIT/EN/pdf. K analýze navrhované směrnice viz část 4. této práce.
353
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro
smluvní závazkové vztahy (Řím I).
354
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro
mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II).
355
Viz § 2991 a násl. občanského zákoníku.
356
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a
uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
357
K tomu viz např. SMITS, Jan M. A European Law on Unjustified Enrichment? A Critical View of the Law of
Restitution in the Draft Common Frame of Reference (CFR) in VAQUER, Antoni. European Private Law
beyond the Common Frame of Reference. [online] Groningen, 2008. s. 153-163. Dostupné z: https://ssrn.com/
abstract=1103826.
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3.4 Jednotlivé způsoby užití hudebních děl na Internetu
Užít hudbu na Internetu lze vícero způsoby, které budou dále podrobně popsány. Je
však třeba mít vždy na paměti, že často dojde k užití nejen hudebního díla. To bude dost
pravděpodobně užito spolu s výkony výkonných umělců na zvukovém či zvukově obrazovém
záznamu. Běžným užitím je užití v rámci audiovizuálních děl. Často pak dochází k užití
hudebních děl spolu s mobilní aplikací.
Užití hudebních děl na Internetu se někdy dělí do dvou kategorií. První z nich jsou
interaktivní online práva, kam spadá stahování, on-demand streaming či vyzváněcí melodie.
Druhou jsou neinteraktivní online práva, mezi něž patří internetová rádia či podkres
k webovým stránkám.358 Následující kapitoly se budou věnovat nejběžnějším druhům užití –
stahování, streamingu, linkingu, webcastingu a simulcastingu.

3.4.1 Stahování
Stahováním rozumíme příjem dat ze vzdáleného serveru, kdy dochází k přenosu
celých souborů k místnímu uložení. Oproti streamingu jsou soubory cele uloženy na
uživatelském zařízení a je možné je dále kdykoliv používat.359 Z pohledu autorského práva
dochází ke zhotovení trvalé rozmnoženiny.360 Teoreticky by mělo dojít pouze k uplatnění práv
mechanických. V Evropě však obecně platí, že při užití díla jeho stažením připadá 75 %
autorské odměny na mechanická práva a 25 % na práva provozovací, u streamingu je poměr
opačný. Velká Británie určila provozovacím a mechanickým právům 50 %. Např. ve
Švýcarsku pak stahování považují pouze za akt rozmnožování a provozovací práva se
neuplatní.361
V USA kolektivní správci práv provozovacích argumentovali, že i v případě stahování
dochází k přenášení díla a tedy k provozování, k němuž musí být vypořádána práva. Celá věc
se dostala až k americkému Nejvyššímu soudu, který dospěl k tomu, že v případě stažení
hudebního díla nedochází k naplnění podmínek sdělování díla, a tudíž se při stahování uplatní
pouze práva mechanická.362

358

Viz
bod
4.2.7.
rozúčtovacího
řádu
OSA
(http://www.osa.cz/media/145068/
roz%C3%BA%C4%8Dtovac%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_osa_2018.pdf).
359
Wikipedia. Download. wikipedia.org [online]. [cit. 22.10.2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/Download.
360
MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 107.
361
PASSMAN, Donald S. c.d.
362
ASCAP v. United States, No. 10-1337.
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Pokud tak chce poskytovatel online služeb v Evropě nabízet možnost stahování
hudebních děl, musí mít ve většině zemí vypořádánu licenci pro sdělování děl (provozovací
práva) a jejich rozmnožování (mechanická práva). V USA pro toto užití postačuje licence na
mechanická práva.
Nedávná doba zažila rozkvět internetových obchodů nabízejících koupi digitálních
nahrávek hudebních děl.363 Spotřebitel zde zaplatí cenu za stažení a je mu umožněno digitální
soubor stáhnout do počítače. Dochází tím k pořízení rozmnoženiny pro osobní potřebu dle §
30 odst. 2 autorského zákona.364 Praktickým dopadem je, že zakoupení a stažení digitální
skladby jejího kupce neopravňuje tuto skladbu veřejně provozovat či jakkoliv veřejně sdílet.
K takové činnosti potřebuje získat příslušné licenční oprávnění od nositele práv.
Platí však, že rozmnožit pro osobní potřebu lze pouze v případě, kdy je rozmnoženina
pořízena z legálního zdroje. Český Nejvyšší soud zprvu připustil, že pořídit rozmnoženinu pro
osobní potřebu lze z jakéhokoliv zdroje, protože § 30 odst. 2 autorského zákona povahu
zdroje nijak nespecifikuje.365 Tento názor však byl překonán, a to přímo Soudním dvorem
EU. Ten v rozhodnutí ve věci C-435/12 (ACI Adam) ze dne 10. dubna 2014 dovodil, že nelze
„tolerovat vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný rozdíl mezi soukromými
rozmnoženinami pořízenými z oprávněných zdrojů a rozmnoženinami pořízenými z
padělaných či nedovolených zdrojů.“ Uzavírá tak, že „čl. 5 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/29
musí být vykládán v tom smyslu, že se nevztahuje na případ, kdy jsou soukromé rozmnoženiny
pořízeny z neoprávněného zdroje.“366 Proto za legální rozmnoženinu lze považovat právě
rozmnoženinu zakoupenou z internetové obchodu s hudbou a nikoliv soubor obsahující
chráněné hudební dílo stažený volně z filehostingových služeb typu ulož.to či z tzv.
torrentů.367 Zajímavým dopadem rozhodnutí ACI Adam je, že v případě rozmnoženin
pořízených z nelegálních zdrojů autorům de lege nepřísluší náhradní odměna. Je otázkou,
nakolik lze tuto konsekvenci prakticky zajistit, když výběr těchto odměn logicky nelze přesně
363

Např. iTunes Music, TIDAL, Deezer, ad.
MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 107.
365
Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 234/2009 ze dne 25. března 2009.
366
Viz body 37 a 41 rozhodnutí SDEU ve věci C-435/12 (ACI Adam) ze dne 10. dubna 2014.
367
K technologii torrent blíže viz Wikipedia. BitTorrent. wikipedia.org [online]. [cit. 22.10.2018]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/BitTorrent. K odpovědnosti provozovatelů webových stránek nabízejících databázi
torrentových souborů viz též rozhodnutí SDEU ve věci C-610/15 (Ziggo) ze dne 14. června 2017. Je však třeba
podotknout, že se objevují názory, dle kterých je třeba odlišit samotný úkon pořízení rozmnoženiny
z nelegálního zdroje a následné další rozmnoženiny pro osobní potřebu pořízené z původně stažené
rozmnoženiny. Dle těchto názorů rozhodnutí SDEU pořizování rozmnoženin pro osobní potřebu z nelegálně
pořízené rozmnoženiny nijak nezakazuje a rozhodnutí Nejvyššího soudu je proto zatím nepřekonané. Tento
názor zastává např. doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., jak jsem se dozvěděl v rámci jeho školení na téma
aktuálních problémů práva duševního vlastnictví v oboru ICT dne 1. 11. 2018. Je však otázkou, zda takové
rozmnoženiny jsou v souladu s tříkrokovým testem.
364
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propojit s danou pořízenou rozmnoženinou,368 a tedy lze uvažovat i nad tím, že náhradní
odměna je svým způsobem paušálním poplatkem uživatelské veřejnosti za možnost
rozmnožovat díla pro osobní potřebu.369
3.4.1.1 Cyberlockers
Pojmem cyberlocker rozumíme filehostingovou webovou službu spočívající v ukládání
souborů na žádost uživatelů.370 Tyto služby fungují na principu cloud storage, tedy jde o
ukládání dat na vzdálený server, k němuž se poté uživatel může znovu připojit a daný soubor
si opět stáhnout.371 Lze vysledovat vícero typů v závislosti na mechanismu fungování.
Existuje množství služeb, které uživatelům umožňují vytvořit vlastní účet spojený s daným
množstvím prostoru na cloudovém úložišti. Toto úložiště pak slouží jako osobní cloudové
úložiště pro zálohu dat, eventuálně též s možností tyto soubory dále sdílet konkrétním
odkazem. Typickým příkladem takové služby je služba Dropbox. Nedochází zde k žádnému
indexování souborů či jejich kategorizaci pro veřejnost, k čemuž dochází u skupiny nepříliš
legálních poskytovatelů filehostingu. Mezi tyto lze zařadit služby jako ulož.to či Hellshare.
Tyto služby profitují na příjmu z reklamy, která se na jejich stránkách zobrazuje, popř. na
předplatném rychlejšího stahování souborů. Dochází zde navíc k řazení souborů do kategorií
či k možnosti přehrát daný soubor přímo na webové stránce.372
Pro naplnění případné odpovědnosti těchto služeb za protiprávní obsah je třeba
zkoumat podmínky bezpečného přístavu pro hosting dle čl. 14 směrnice o elektronickém
obchodu.

368

Je např. možné tuto odměnu hradit ze státního rozpočtu, viz rozhodnutí SDEU ve věci C-470/14 (EGEDA) ze
dne 9. června 2016.
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K náhradním odměnám viz čl. 5 odst. 2 písm. a) a b) směrnice InfoSoc a § 25 autorského zákona.
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ANDRUŠKO, Alena. c.d., s. 179.
371
Wikipedia. File hosting service. wikipedia.org [online]. [cit. 24.10.2018]. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/File_hosting_service.
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Např. OSA podal žalobu proti službě Hellspy (toto řízení již několik let probíhá), DILIA podala žalobu na
server ulož.to, viz např. Lupa CZ. Dilia žene Ulož.to k soudu, chce přístup do databáze souborů. lupa.cz [online].
[cit. 24.10.2018]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/dilia-zene-ulozt-to-k-soudu-chce-pristup-do-databazesouboru/.
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3.4.1.2 P2P jako zvláštní způsob stahování
Pojem P2P373 označuje síť, jejímž prostřednictvím můžou uživatelé navzájem sdílet a
stahovat soubory. Jde tak de facto o stahování doprovázené sdílením.374 Vývoj P2P sítí lze
shrnout do tří vývojových fází.375
První fáze je neodmyslitelně spjata s americkou službou Napster. Technologie
Napsteru spočívala v tom, že sdílené soubory byly stále uloženy na počítačích jednotlivých
uživatelů, Napster pouze na svých stránkách tyto soubory kategorizoval, vytvářel centrální
databázi a umožňoval tím přístup ke stažení těchto souborů. Při následném sporu se
společností A&M Records, Inc. argumentoval právě tím, že jen poskytuje seznam hudby.
Soud však tuto argumentaci nepřijal, neboť se prokázalo, že Napster je schopen blokovat
nelegální obsah, tedy mu mohla být dovozena právní odpovědnost za porušování autorského
práva.376
V druhé fázi se vývojáři pokoušeli poučit se z chyb Napsteru a vymysleli technologii,
která fungovala zcela bez jakéhokoliv centrálního katalogu. Provozovatel služby tak mohl
tvrdit, že ke sdílení nelegálních souborů dochází bez jeho vědomí. Nicméně i zde soudy
dovodily, že jsou tyto služby právně odpovědné, neboť jejich obchodní model stál na
porušování autorských práv.377
Třetí fáze přinesla dodnes velmi dobře známý a stále používaný protokol
BitTorrent.378 Vymáhání autorských práv v případě užití této technologie významně ztěžuje
fakt, že jednotliví uživatelé sdílejí pouze části stahovaných souborů. Pokud tak uživatel
stahuje jeden soubor, je možné, aby ho stahoval od velkého množství osob zároveň. Je tak
obtížné určit osobu, která se na sdílení souborů podílí rozhodnou měrou a je případně zcela
neefektivní zjišťovat a žalovat všechny jednotlivé osoby, které se na sdílení podílí. Nicméně i
zde již soudy určují jisté hranice. Významným rozhodnutím SDEU ve věci C-610/15 (Ziggo)
týkající se známého serveru The Pirate Bay bylo řečeno, že „zpřístupněním a správou takové
online platformy pro sdílení, o jakou jde ve věci v původním řízení, jednají tito provozovatelé
s plnou znalostí důsledků svého jednání s cílem poskytnout přístup ke chráněným dílům
373

„Peer-to-peer“. Do češtiny lze přeložit jako „rovný s rovným“.
MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 109.
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ANDRUŠKO, Alena. c.d., s. 171.
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Ke službě a Napster a soudnímu sporu s A&M Records, Inc. viz kapitola 3.2.4.4. této práce a ANDRUŠKO,
Alena. c.d., s. 172.
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Technologie spočívala v tom, že uživatel vyslal do sítě požadavek na určitý soubor a tento požadavek
obcházel počítače jednotlivých uživatelů a hledal shodu. V případě shody pak k přenosu souboru došlo jen mezi
„žadatelem“ a uživatelem s daným souborem uloženým v počítači. Viz ANDRUŠKO, Alena. c.d., s. 174.
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Viz Wikipedia. BitTorrent. wikipedia.org [online]. [cit. 22.10.2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/
wiki/BitTorrent.
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prostřednictvím indexace a sestavení seznamu souborů torrent na uvedené platformě, které
uživatelům této platformy umožňují tato díla nacházet a sdílet je v rámci sítě ,peer-topeer‘.“379 SDEU dovodil, že jde o sdělování děl veřejnosti dle čl. 3 směrnice InfoSoc bez
svolení nositelů práv.
Ačkoliv je toto rozhodnutí pozitivním krokem k důsledné ochraně autorských práv, je
třeba zmínit, že povaha daných internetových služeb těmto službám umožňuje zakládat stále
nové webové stránky se stejným obsahem.380 Rozsudek či předběžné opatření musí ve většině
zemí zpravidla směřovat na konkrétní webové stránky.381 Je proto prakticky nemožné zabránit
faktickému fungování těchto služeb. Z toho důvodu je stále častěji slyšet volání po kvalitnější
a přístupnější legální nabídce digitálního obsahu, spíše než po samotném potírání nelegálního
obsahu.382
3.4.1.3 Licence pro stahování hudebních děl v OSA
Aktuálně platný sazebník OSA pro užití hudebních děl na Internetu383 kategorizuje
stahování hudebních děl do čtyř skupin – stahování hudebních děl, stahování audiovizuálních
děl, vyzváněcí melodie, a aplikace a programy. V případě prvních dvou pak výši užité sazby
ovlivní to, zda je hudební dílo staženo za úplatu či bezplatně.
Autorská odměna z úplatného stažení hudebního díla je určena procentuálně
z koncové ceny pro zákazníky bez DPH za jedno stažení. Pro každý případ úplatného stažení
je však určena minimální autorská odměna. U bezúplatného stažení sazebník rozlišuje mezi
stažením v rámci reklamní kampaně a ostatními případy stažení. V prvém případě je sazba
pochopitelně vyšší. Specifickým případem stahování hudebních děl je jejich užití v rámci tzv.
audioknih. Sazba se zde určí stejně jako u úplatného a bezúplatného stažení, avšak je následně
snížena s ohledem na poměr stopáže hudebních děl k celkové stopáži audioknihy, tedy na
základě principu pro rata temporis.
U audiovizuálního díla je vhodné nejprve určit, co se tímto dílem rozumí. Autorský
zákon v § 2 odst. 1 pouze uvádí, že příkladem takového díla je dílo kinematografické. V § 62
379

Viz bod 36 rozhodnutí SDEU ve věci C-610/15 (Ziggo) ze dne 14. června 2017.
Jde o tzv. „mirroring“, tedy situaci, kdy služba stále duplikuje obsah svých webových stránek na jiné webové
stránky.
381
Petit žaloby tak musí konkrétně směřovat na blokaci služby např. na webové stránce www.piratebay.com.
Pokud je této žalobě vyhověno, dojde k blokaci pouze této stránky. Nebude však již zablokována webová
stránky se stejným obsahem téhož jména, ale s doménou .cz (tedy „mirror“ stránka).
382
Viz HO, Michael, HUNG, Joyce, MASNICK, Michael. The Carrot or the Stick? Innovation vs. Anti-Piracy
Enforcement. [online]. Copia Institute, 2015. Dostupné z: https://copia.is/library/the-carrot-or-the-stick/.
383
Viz OSA. Sazebník autorských odměn pro užití na Internetu. Dostupné z: http://www.osa.cz/media/137666/
sazebnik_internet_2017.pdf. Tento sazebník je platný od roku 2017.
380
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a násl. autorského zákona je pak uvedeno, že audiovizuální dílo je vytvořené uspořádáním děl
audiovizuálně užitých. Lze dovodit, že audiovizuální dílo je podmnožinou zvukově
obrazových záznamů, neboť u těchto záznamů nemusí vůbec dojít k užití dalších autorských
děl, zatímco definice audiovizuálního díla toto dílo definuje jako kombinace více děl
audiovizuálně užitých.384 V sazebníku OSA je pro tato užití stanovena zkratka AVD, která je
definována jako „audiovizuální dílo či jiný zvukově-obrazový záznam obsahující alespoň
jedno hudební dílo z repertoáru OSA nebo jeho část.“385 Z toho vyplývá, že sazebník OSA se
uplatní i v případech, kdy daný zvukově-obrazový záznam nebude naplňovat definici
audiovizuálního díla, ale bude v jeho rámci užito dílo hudební z repertoáru OSA. Autorská
odměna za stažení AVD je opět určena procentuálně z ceny pro koncového zákazníka bez
DPH za jedno stažení. Rovněž je zde stanovena minimální výše sazby, která se užije i
v případech bezúplatného stažení. Za úvahu jistě stojí to, zda by tato sazba neměla reflektovat
poměr stopáže užitých hudebních děl ke stopáži celého AVD podobně jako u audioknih.
Sazebník OSA toto řeší alespoň rozdílnou procentuální sazbou u hudebních AVD (videoklipy,
koncerty) a ostatních AVD (filmy, seriály). I tak je však zřejmé, že v každém filmu se užití
hudby značně liší a některé snímky hudbu využívají minimálně.386 V souvislosti s tím může
nejistotu vyvolávat i bod 1.6. sazebníku, který říká, že „minimální autorská odměna se
považuje za minimální hodnotu repertoáru OSA bez ohledu na jeho skutečné užití.“
Autorská odměna za vyzváněcí melodii mobilního telefonu se opět určí procentuálně
z koncové ceny pro zákazníka bez DPH. V případě aplikací a programů se autorská odměna
určí z koncové ceny aplikace bez DPH, přičemž se u aplikací se stopáží hudebních děl nad 20
minut užije sazba zvýšená.
U všech výše uvedených případů připadá 75 % z vybrané autorské odměny na práva
mechanická a 25 % na práva provozovací.387
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SRSTKA, Jiří a kol., c.d., s. 75.
OSA. Sazebník autorských odměn pro užití na Internetu. Bod 1.4. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/137666/
sazebnik_internet_2017.pdf.
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Viz např. Cinemaholic. 15 Great Movies With No Musical Score. thecinemaholic.com [online]. [cit.
28.10.2018]. Dostupné z: https://www.thecinemaholic.com/great-movies-with-no-musical-score/. Za stažení
takového AVD by OSA vůbec neměl právo autorskou odměnu vybírat.
387
Viz
bod
5.8.1.2.
rozúčtovacího
řádu
OSA
(http://www.osa.cz/media/145068/
roz%C3%BA%C4%8Dtovac%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_osa_2018.pdf).
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3.4.2 Streaming
Streaming se v posledních letech stal tahounem celosvětového hudebního průmyslu.
Zatímco příjmy z prodejů fyzických nosičů poklesly mezi lety 2016 a 2017 o 5,4 %, příjmy
z digitálního užití vzrostly za stejné období o 19,1 %. Na tomto nárůstu má největší podíl
právě streaming, když příjmy z tohoto užití za stejné období vzrostly o 41,1 %. Na celkových
příjmech hudebního průmyslu se streaming podílí z 38 %, spolu s digitálním stahováním pak
tvoří 52 % všech příjmů. Na konci roku 2017 mělo placený účet na hudební streamingové
službě 176 milionů uživatelů.388
Princip streamingu spočívá v proudu (z ang. stream) oddělených dávek přenosového
signálu (v souhrnu vytvářejících kompletní soubor sdělovaného materiálu), které jsou dočasně
ukládány do vyrovnávací paměti počítače, popř. mobilního zařízení. Dílo je uživatelem
vnímáno okamžitě již při jeho přenosu. Sdělováním děl veřejnosti prostřednictvím streamingu
nedochází k pořízení trvalé rozmnoženiny díla, neboť dočasným ukládáním dochází jen ke
vzniku tzv. provozních rozmnoženin. Vzhledem k danému technologickému nastavení se pak
případně uplatní zákonná licence pro dočasné rozmnoženiny dle § 38a autorského zákona.
Pokud podmínky této licence nejsou naplněny, je uživatel povinen získat k takovému užití
svolení nositele práv.389
Povahou dočasné rozmnoženiny při užití díla pomocí streamingu se zabýval SDEU ve
svém rozhodnutí ve věci C-527/15 (Filmspeler) ze dne 26. dubna 2017. V bodu 60
odůvodnění nejprve připomněl 5 podmínek, které je pro uplatnění legální licence pro dočasné
rozmnoženiny třeba kumulativně naplnit – úkon rozmnožování je dočasný; je krátkodobý
nebo příležitostný; tvoří nedílnou a podstatnou část technologického procesu; výhradním
účelem tohoto procesu je umožnit přenos v rámci sítě mezi třetími stranami uskutečněný
zprostředkovatelem nebo oprávněné užití díla nebo jiného předmětu ochrany; uvedený úkon
nemá žádný samostatný hospodářský význam. Výjimka se tak např. neuplatní v případě, kdy
streamovaná díla jsou užita bez svolení nositelů práv.
Streaming lze dělit na dvě kategorie – na streaming on-demand (či interaktivní nebo
nelineární streaming), tedy streaming na vyžádání uživatele, kdy obsah, místo a čas sdělování
si určuje sám tento uživatel; a streaming neinteraktivní, kdy uživatel nemá možnost výběru
sdělovaného obsahu. Příkladem prvního typu mohou být online služby typu Spotify a
YouTube. U druhého typu je to např. hudební podkres u webových stránek.
388

Viz IFPI. Global Music Report 2018. ifpi.org [online]. [cit. 28.10.2018]. Dostupné z: https://www.ifpi.org/
downloads/GMR2018.pdf.
389
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., § 18, marg. č. 13 a 16.
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3.4.2.1 Licence pro streaming hudebních děl v OSA
Sazebník OSA i u streamingu stanoví několik kategorií užití. První z nich je streaming
hudebních děl, tedy streaming jen hudebního obsahu (audio-only). Autorská odměna se zde
určuje procentuálně z hrubých tržeb generovaných danou službou bez DPH (ať už jde o
příjmy z reklamy, od předplatitelů, či jiné). Opět jsou zde stanoveny minimální výše odměn,
kdy je sazba odlišná pro tzv. předplatitelské služby (subscription services) a ostatní služby.390
Pokud je streaming bezplatný, umožňuje sazebník OSA určit autorskou odměnu alternativně,
a to měsíční sazbou 300,- Kč za každých započatých 10 minut celkové stopáže užívání
každého v daném měsíci zpřístupněného díla.
Druhou kategorií je streaming audiovizuálních děl. I zde se uplatní sazba vypočtená
z hrubých tržeb generovaných danou službou bez DPH se stanovením minimální měsíční
autorské odměny. Podobně i zde lze autorskou odměnu u bezúplatného streamingu určit
alternativně pomocí měsíční sazby 300,- Kč.
Dále jde o užití hudby jejím přehráváním, jakožto podkresu webových stránek.
Podmínkou je, že hudební dílo netvoří s webovou stránkou dílo audiovizuální a že ke spuštění
hudby dojde automaticky při načtení webové stránky. U právnických osob a podnikatelů je
autorská odměna stanovena fixní částkou za každé užité dílo a za každých započatých 10 tisíc
unikátních přístupů k tomuto dílu. U nepodnikajících fyzických osob a neziskových
organizací činí autorská odměna 750,- Kč ročně za každé užité hudební dílo.
Za naplnění jistých podmínek pak sazebník určuje dva případy, kdy za užití hudebních
děl na webových stránek není autorská odměna požadována. Jde tak o internetové stránky
nositelů práv zastoupených OSA a stránky školských zařízení.391
U všech výše uvedených případů připadá 25 % z vybrané autorské odměny na práva
mechanická a 75 % na práva provozovací.392
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Příkladem může být služba Spotify, která nabízí placené předplatné, které uživateli umožní využití celé
hudební knihovny a přehrávání bez reklam, a účet zdarma, na kterém jsou funkčnost služby a šíře hudební
knihovny značně omezeny.
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Viz OSA. Sazebník autorských odměn pro užití na Internetu. Bod 3.1 a násl. Dostupné z:
http://www.osa.cz/media/137666/sazebnik_internet_2017.pdf.
392
Viz
bod
5.8.3.2.
rozúčtovacího
řádu
OSA
(http://www.osa.cz/media/145068/
roz%C3%BA%C4%8Dtovac%C3%AD_%C5%99%C3%A1d_osa_2018.pdf).
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3.4.3 Linking
Linking, neboli odkazování, obecně spočívá v umístění odkazu na určitý obsah. Tento
odkaz může směřovat buď na určitou webovou stránku, nebo na konkrétní rozmnoženinu
díla.393 Podobně můžeme linking rozdělit na automatický linking, který vytvářejí vyhledávácí
portály typu Google či Seznam, a na linking manuální, kdy jednotliví uživatelé na Internetu
záměrně odkazují na jiný obsah.394
Linking se dělí dle užitého technologického postupu na několik poddruhů.
Nejběžnějším je tzv. hyperlinking. Hyperlinkem rozumíme odkaz na jiný určitý dokument
uložený na Internetu nebo na jinou část stejného dokumentu.395 V kauze Svensson396 např.
bylo řečeno, že odkazování na chráněný obsah, který je jinak veřejně přípustný, není
protiprávním jednáním, neboť zde nedochází ke sdělování děl veřejnosti ve smyslu čl. 3
směrnice InfoSoc, a to i v případě, kdy se odkazovaný obsah uživateli jeví být umístěn na
„odkazující“ stránce.
Dalším druhem linkingu je tzv. framing. Framingem rozumíme techniku, kdy je na
webové stránce umístěný frame (rám, okno), v němž se zobrazuje část obsahu jiné webové
stránky. Uživateli se tak webová stránka může jevit jako překrývající se okna.397
Nejsložitějším druhem linkingu je tzv. embedded link či inline link. Jeho podstata
spočívá v tom, že se zobrazovaný obsah (zpravidla konkrétní soubory, např. videa či mp3)
jeví být umístěný na odkazující stránce, ačkoliv je umístěn na jiné vzdálené webové stránce.
Často embeddovaný link využívá právě metody framingu.398 Tento způsob linkingu byl
předmětem rozsudku SDEU ve věci BestWater.399 Otázkou bylo, zda operátor webové
stránky, který umístí video obsahující autorskoprávně chráněná díla pomocí takového framu
na své webové stránce, porušuje práva autorů. Soud dovodil, že pokud takovým umístěním
nedochází ke sdělování díla nové veřejnosti nebo se užitá technologie neliší od technologie
užité pro původní sdělování díla, nedochází tím k porušování autorského práva.400
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MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 112.
ANDRUŠKO, Alena. c.d., s. 123.
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ANDRUŠKO, Alena. c.d., s. 124.
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Rozhodnutí SDEU ve věci C-466/12 (Svensson) ze dne 13. února 2014.
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Wikipedia. Framing (World Wide Web). wikipedia.org [online]. [cit. 1.8.2018]. Dostupné z:
https://en.wikipedia.org/wiki/Framing_(World_Wide_Web)
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Rozhodnutí SDEU ve věci C-348/13 (BestWater) ze dne 21. října 2014.
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V otázce linkingu byl v nedávné době propíraným tématem rozsudek SDEU ve věci
C-160/15 (GS Media) ze dne 8. září 2016. Otázkou zde bylo, zda užitím hyperlinku na
webovou stránku, na niž jsou umístěna autorská díla bez souhlasu jejich autorů, dochází ke
sdělování děl veřejnosti dle čl. 3 směrnice InfoSoc. Soud dovodil, že pokud osoba vytvářející
tento hyperlink věděla o tom, že souhlas autorů k užití jejich děl na dané webové stránce
nebyl dán, dochází tím ke sdělování díla veřejnosti, a tedy i k porušování autorského práva.
Pokud je navíc takový hyperlink užit za účelem zisku, vědomí osoby, jež hyperlink vytvořila,
o neudělení souhlasu autora se presumuje.401

3.4.4 Webcasting a simulcasting
Pojem simulcastingu spočívá v simultánním vysílání nebo přenosu obsahu
prostřednictvím více médií či technologií. Většinou bývá pojem okamžitě přiřazován
k simultánnímu

vysílání

díla

prostřednictvím

Internetu,

avšak

etymologií

slova

simulcasting402 je třeba dojít k tomu, že takové sdělování nemusí Internet vůbec zahrnovat.
Příkladem simulcastingu tak může být vysílání rádia prostřednictvím tradičního terestrického
vysílání a prostřednictvím družice.403 Faktem však zůstává, že v takovém případě musí mít
sdělovatel vypořádány separátní licence pro sdělování díla prostřednictvím obou forem.
Pokud jde o simulcasting prostřednictvím Internetu, je licence pro simulcasting zpravidla
obsažena již v licenční smlouvě pro samotné vysílání či přenos.404
Pokud je dílo sdělováno simulcastingem prostřednictvím Internetu, nabízí se podřazení
tohoto sdělování pod § 18 odst. 2 autorského zákona.405 K takovému sdělování však
nedochází na vyžádání uživatele v čase dle jeho volby, uživatel může pouze určit, zda bude
mít simulcasting zapnutý, podobně jako u televizního a rádiového vysílání. Z toho důvodu je
simulcasting třeba podřadit pod § 21 a § 22 autorského zákona.406
Webcasting pak spočívá ve vysílání či přenosu díla prostřednictvím počítačové sítě, u
nějž opět chybí možnost uživatele si vysílání či přenos „vyžádat“. Čas vysílání jednotlivých
401

Pro detailnější popis viz KŘÍŽOVÁ, Veronika. Rozhodnutí ve věci C-160/15 GS Media BV v. Sanoma Media
Netherlands BV a další aktuality v oblasti autorského práva. [online] epravo.cz, 2016. [cit. 1.8.2018]. Dostupné
z: https://www.epravo.cz/top/clanky/rozhodnuti-ve-veci-c-16015-gs-media-bv-v-sanoma-media-netherlands-bva-dalsi-aktuality-v-oblasti-autorskeho-prava-103102.html
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Z anglického simultaneous broadcasting, tedy simultánní vysílání.
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Wikipedia. Simulcast. wikipedia.org [online]. [cit. 5.11.2018]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/
Simulcast.
404
Viz např. čl. 2.8. vzoru hromadné licenční smlouvy OSA pro televizní vysílání [online]. [cit. 5.11.2018].
Dostupné z: http://www.osa.cz/media/138609/vys%C3%ADlani%20televize%20vzor.pdf.
405
Viz např. MATĚJIČNÝ, Tomáš. c.d., s. 111.
406
TELEC, Ivo, TŮMA, Pavel. c.d., § 18, marg. č. 17.
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pořadů je pevně určen vysílatelem. I tento způsob užití díla lze podřadit pod § 21 nebo § 22
autorského zákona, opět nejde o sdělování na vyžádání dle § 18 odst. 2.407
V souvislosti se simulcastingem je třeba zmínit případ tzv. IFPI Simulcasting dohody.
Šlo o modelovou reciproční dohodu vytvořenou v rámci organizace IFPI sdružující kolektivní
správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů
(včetně českého Intergramu), ke které jednotliví kolektivní správci přistoupili. Záměrem bylo
umožnit multiteritoriální a multirepertoárové licence práv příbuzných pro užití formou
simulcastingu. V původní podobě reciproční dohoda zakotvila exkluzivitu kolektivních
správců, kdy uživatelé mohli o licenci požádat jen kolektivního správce ve své zemi. IFPI
požádala v listopadu 2000 EK o udělení výjimky z pravidel ochrany hospodářské soutěže dle
čl. 81 odst. 3 Smlouvy o Evropském společenství,408 která by umožnila dohodu mezi podniky
dle evropského práva. S ohledem na zakotvení exkluzivity národních správců však taková
dohoda neměla naději na úspěch. Z toho důvodu IFPI reciproční dohodu dvakrát upravila tak,
aby uživatelům umožňovala požádat o licenci pro simulcasting v kterémkoliv státě EU/EHP.
Reciproční dohoda měla být experimentální a účinná jen do 31. prosince 2004. Po tomto datu
měla být přezkoumána.
Dohoda se vypořádávala např. s otázkou, kde všude je třeba vypořádat práva k užití.
Uplatnil se tu princip země příjmu, kdy práva byla třeba vypořádat ve všech zemích, v nichž
ke sdělování docházelo, nikoliv jen v zemi, z níž je vysíláno, jako tomu je u tzv. emisního
principu. Odměna za užití pak byla agregována dle sazebníků kolektivních správců
v jednotlivých zemích.409
EK nakonec této dohodě výjimku z čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES udělila, a to na dobu
do 31. prosince 2004. Důležitým bodem tohoto rozhodnutí bylo určení, že v online světě jsou
kolektivní správci schopni monitorovat užití jejich děl i v zahraničí, čímž odpadl tradiční
ekonomický argument nákladnosti monitoringu odůvodňující teritorialitu a exkluzivitu
výkonu kolektivní správy pro jednotlivá území.410 Platnost dohody nebyla prodloužena.
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Tamtéž.
Dnešní čl. 101 SFEU.
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V návaznosti na dohodu o simulcastingu pak IFPI v listopadu 2003 vytvořila ještě podobnou
dohodu o webcastingu.411

3.5 Užití hudebních děl na Internetu a role kolektivní správy

3.5.1 Online práva a jejich licencování

3.5.1.1 Online práva před účinností směrnice o kolektivní správě
Dlouhou dobu platilo, že pokud chce ISP či např. online prodejce digitální hudby
užívat hudebních děl prostřednictvím online či mobilní služby, musí mít zvlášť vypořádána
jak provozovací, tak mechanická práva.412 V digitálním online světě se však rozdíl mezi
těmito právy mírně stírá. Směrnice InfoSoc na toto v roce 2001 nijak nereagovala a nevyužila
možnosti vytvořit tzv. „online práva“ pokrývající jak mechanická, tak provozovací práva, ale
pouze rozšířila dosah již existujících práv na rozmnožování a sdělování děl i na prostředí
online.413 V čl. 3 odst. 1 směrnice tak nalezneme tuto formulaci: „Členské státy poskytnou
autorům výlučné právo udělit svolení nebo zakázat jakékoliv sdělení jejich děl veřejnosti po
drátě nebo bezdrátově včetně zpřístupnění jejich děl veřejnosti takovým způsobem, že každý
jednotlivec ze strany veřejnosti má k těmto dílům přístup z místa a v době, které si zvolí.“
Problematické ovšem je, že nebylo nijak upřesněno, zda se touto formulací vypořádávají
veškerá práva spojená s online užitím. Nositelé práv k mechanické reprodukci tak mohli stále
úspěšně tvrdit, že k užití online je potřeba vypořádat též práva mechanická, neboť online užití
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SIMONELLI, Felice, MAZZIOTTI, Giuseppe, BOLOGNINI, Alberto, LUCHETTA, Giacomo. The
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bez reprodukce díla fakticky ani není možné.414 Kategorii všezahrnujících online práv neznal
ani český autorský zákon.415 V § 18 odst. 2 autorského zákona tak nalezneme prakticky
totožnou formulaci: „Sdělováním díla veřejnosti podle odstavce 1 je také zpřístupňování díla
veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní
volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.“
Kolektivní správci zpravidla správu práv mechanických a provozovacích oddělují.
Projevuje se to např. i tím, že v některých zemích vedle sebe působí kolektivní správci jen pro
provozovací a jen pro mechanická práva.416 Dalším projevem mohou být odlišné podíly
z užití hudebních děl, kdy např. stažení hudby je více asociováno s právem mechanické
reprodukce, zatímco na streaming hudby se nazírá více jako na provozovací právo.417
Daná úprava vedla k velice složitým situacím, kdy byl poskytovatel online služeb
nucen komplikovaně řešit práva k užití s více subjekty a online užití prakticky nijak
nereflektovalo princip jednotného trhu EU. Je proto třeba načrtnout vývoj, který vedl k přijetí
směrnice o kolektivní správě.
Při offline užití udělují kolektivní správci obecně zpravidla tzv. monoteritoriální
licence, tedy licence k užití veškerého spravovaného repertoáru (ať už ze smluv o správě práv
či z recipročních smluv) na území, na němž je kolektivní správce usídlen. To je odůvodněno
především vysokými nároky na monitorování offline užití.418
Pokud jde o užití hudebních děl online, je situace komplikovanější. Kolektivní správci
sdružení v organizacích CISAC, resp. BIEM, se pokusili vytvořit vlastní síť recipročních
smluv umožňujících poskytování multiteritoriálních a multirepertoárových licenčních smluv
na užití online a to na základě tzv. dohod ze Santiaga a Barcelony. Mohli jsme zde mluvit o
uživatelském právu.419 Tato úprava však byla napadnuta Evropskou komisí pro porušení
norem soutěžního práva.420 Někteří kolektivní správci k tomu vytvořili regionální
prostředníky, ve kterých se sdružuje více správců, čímž je umožněno poskytovat
multiteritoriální licence k regionálně konsolidovanému repertoáru.421
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K tomu ještě situaci komplikují rozdíly v pojetí autorského práva v kontinentálním
pojetí a v angloamerické tradici. Kontinentální kolektivní správci spravují zpravidla i
mechanická práva autorů, ačkoliv mají na těchto většinou podíl i nakladatelé na základě
smluv s autory. V angloamerickém pojetí byla tato práva vlastněna a spravována pouze a
přímo nakladateli. Angloameričtí nakladatelé začali v reakci na aktivity EU v oblasti
autorského práva422 přenášet svá práva na specializované organizace spravující práva pouze
k jednomu repertoáru, jejichž jediným účelem je multiteritoriální či panevropské licencování
tohoto repertoáru.423 Příkladem těchto organizací může být např. společnost SOLAR vzniklá
spojením organizací CELAS424 a PAECOL425 v roce 2014 jakožto společný projekt
vydavatelství Sony/ATV Music Publishing a kolektivních správců PRS a GEMA426 mající za
cíl správu práv a přeshraniční licencování pro online a mobilní užití.427 Dalším příkladem je
iniciativa DEAL428 dle dohody mezi francouzským kolektivním správcem SACEM a
vydavatelstvím Universal Music Publishing Group, která též pokrývá online a mobilní
užití,429 nebo organizace PEL a PEDL. Za pozastavení stojí iniciativa IMPEL, kterou v roce
2010 spustil britský kolektivní správce PRS, a později na ní spolupracoval se správcem pro
práva mechanická MCPS, a která se v roce 2017 stala samostatnou organizací. IMPEL
umožňuje menším nezávislým vydavatelstvím licencovat online užití stejným způsobem jako
činí velcí vydavatelé např. skrz organizaci SOLAR. IMPEL tak nepřímo licencuje
provozovací práva skrze PRS (tedy online provozovací práva spravuje kolektivní správce) a
přímo licencuje práva mechanická.430 Po vzniku samostatné organizace uzavřel IMPEL
partnerství s francouzským kolektivním správcem SACEM. Někteří vydavatelé však svá

422

Viz kapitola 3.5.1.2 této práce.
RENDA, Andrea, SIMONELLI, Felice, MAZZIOTTI, Giuseppe, BOLOGNINI, Alberto, LUCHETTA,
Giacomo. c.d., s. 66-68 a SCHWEMER, Sebastian Felix. c.d., s. 5 a násl.
424
„Centralised European Licensing and Administrative Service“.
425
„Pan-European Central Online Licensing“.
426
Viz PRS for Music. Sony/ATV, PRS for Music and GEMA launch joint venture. prsformusic.com [online].
[cit. 5.8.2018]. Dostupné z: https://www.prsformusic.com/press/2014/sony-atv-prs-for-music-and-gema-launchjoint-venture.
427
Solar Music. solar-music.com [online]. [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: http://www.solar-music.com.
428
„Direct European Administration and Licensing“.
429
Universal Music. Universal Music Publishing Group and SACEM sign agreement for online mobile licensing
in Europe. universalmusic.com [online]. [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: https://www.universalmusic.com/universalmusic-publishing-group-and-sacem-sign-agreement-for-online-mobile-licensing-in-europe/. Tato iniciativa již
např. dojednala smlouvy o online licencování s platformami YouTube a SoundCloud, viz SPITZ, Brad. France:
YouTube, Universal and SACEM enter into a agreement. Kluwer Copyright Blog [online]. Wolters Kluwer,
2013. [cit. 5.8.2018]. Dostupné z: http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2013/04/16/france-youtube-universaland-sacem-enter-into-a-new-agreement/?print=pdf a SACEM. A new deal license: SACEM, Universal Music
Publishing International and SoundCloud strike new european deal. societe.sacem.fr [online]. [cit. 5.8.2018].
Dostupné z: https://societe.sacem.fr/en/press-resources/per-publication/press-releases/a-new-deal-license-sacemuniversal-music-publishing-international-and-soundcloud-strike-new-european-deal
430
MAZZIOTTI, Giuseppe. c.d., s. 773-774.
423

82

práva do samostatné organizace nepřevedli a místo toho vstoupili do společnosti ICE
spoluvlastněné správci PRS, STIM a GEMA, která zajišťuje přímé digitální licencování.431
Dalším subjektem poskytujícím panevropské online licence byla iniciativa amerického
nakladatelství Peermusic nazvaná Peer. Peermusic však v dubnu 2018 uzavřel dohodu s ICE,
kterou se ICE zavázal poskytovat panevropské online licence k repertoáru Peermusic.432 Výše
zmíněné je tak jen dokladem komplikovanosti a chaotičnosti, která v online licencování
panuje. Některé studie pak naznačují, že jen vyhledat veškeré nositelé práv může trvat až 6
měsíců, samotné vyjednávaní licenčních smluv pak trvá až 2 roky.433
V důsledku výše zmíněného mohou nastat následující situace.434 Pokud chce komerční
uživatel získat monoteritoriální licenci na online či mobilní užití pro kontinentální i
angloamerický repertoár, musí vypořádat provozovací i mechanická práva s příslušnými
národními kolektivními správci,435 přičemž je třeba uvažovat též to, že mechanická práva k
angloamerickému repertoáru byla pro online užití vyjmuta ze správy některých kolektivních
správců, a tedy uživatel musí licenci získat od příslušného nositele práv (může jít přímo o
nakladatele či licenční agregátory). V případě multiteritoriální licence pro kontinentální
repertoár je třeba jednat buď se všemi kolektivními správci v jednotlivých zemích, v nichž má
služba působit, nebo s regionálním prostředníkem (např. NCB), pokud pro dané území
existuje. Pro multiteritoriální licenci pro angloamerický repertoár musí komerční uživatel
získat licenci na mechanická práva od výše zmíněných speciálních organizací typu SOLAR a
IMPEL a na provozovací práva od příslušných národních kolektivních správců, popř.
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s regionálními prostředníky. Tímto komplikovaným vyjednáváním se pak výrazně navyšují
náklady na zajištění příslušných oprávnění.436
Můžeme tu mluvit o vzniku „licenčního chaosu“, který komplikuje život nejen
nositelům práv a komerčním subjektům, ale též koncovým uživatelům.
3.5.1.2 Příčiny „licenčního chaosu“
Příčiny nastalé situace lze vystopovat až k přijetí směrnice InfoSoc, která, jak již bylo
výše zmíněno, opomněla upravit online práva k užití autorských děl a která, ačkoliv ve svém
recitálu zdůrazňuje potřebu harmonizace autorského práva v důsledku vývoje nových
technologií tak, aby nedošlo k rozčlenění trhu,437 způsobila spíše posílení národních ochran
autorského práva a jejich aplikaci na digitální užití.438 Evropská komise se proto v roce 2004
rozhodla zaměřit na tyto opomenuté aspekty přeshraničního licencování. Prvním vyjádřením
této snahy bylo sdělení EK o správě autorských práv a práv příbuzných na vnitřním trhu z 16.
dubna 2004.439 EK zde konstatuje, že rozličná úprava autorského práva v jednotlivých státech
značně komplikuje licencování pro více území. Též dodává, že absence pravidel pro
fungování kolektivní správy může být škodlivá jak pro uživatele, tak pro nositele práv. EK
dále popisuje, že během různých konzultací bylo často voláno po zavedení licencování
pokrývajícího území Evropského společenství, přičemž se zamýšlí, zda by takového řešení
mělo být lépe dosaženo legislativní činností EU nebo chováním trhu v mezích stávající
úpravy práv duševního vlastnictví. Při té příležitosti zmiňuje záměr kolektivních správců pod
hlavičkou CISAC a správců práv výkonných umělců a výrobců záznamů pod dohledem
BIEM utvořit dohody, které by jednotlivé národní kolektivní správce opravňovaly poskytovat
licence pro online užití k celosvětovému repertoáru (na základě recipročních smluv) pro
subjekty usídlené na jejich území.
Kolektivní správci spravující provozovací práva vytvořili a podepsali tzv. Santiagskou
dohodu, užívanou od roku 2000, a to poté, co se neúspěšně pokoušeli o dohodu v rámci
celého CISAC.440 Tato dohoda měla za cíl upravit stávající modelový reciproční kontrakt
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CISAC. Správci spravující práva mechanická pak uzavřeli bilaterální dohody dle tzv.
Barcelonské dohody, které prakticky vkládaly do recipročních smluv mezi správci stejná
ustanovení jako dohoda ze Santiaga.441 Zejména šlo o dvě doložky. První doložkou je
omezení nositele práv volně uzavírat smlouvy s libovolným kolektivním správcem, tedy
omezení členství. Druhá doložka se týkala územní působnosti kolektivních správců, kdy
každý kolektivní správce požívá absolutní teritoriální ochrany proti jiným kolektivním
správcům.442 Tato úprava byla napadnuta lucemburskou televizní stanicí RTL v roce 2000
v reakci na neposkytnutí multiteritoriální licence od německého správce GEMA a společností
Music Choice provozující digitální a interaktivní vysílání hudby v roce 2003 u Evropské
komise, která poté zahájila šetření proti konfederaci CISAC a jejím členům usídleným v EHP.
3. května 2004 pak EK zveřejnila tiskovou zprávu informující o tom, že zahájila šetření
v oblasti kolektivního licencování práv k hudebním dílům online.443 EK v této zprávě uznává,
že při užití hudebních děl online je nesmírně obtížné obstarat veškerá potřebná práva a že
s myšlenkou jednoho licenčního místa pro užití online stanoveného v Santiagské dohodě
rozhodně souhlasí. Vzápětí však dodává, že takové řešení musí být doprovázeno možností
svobodného rozhodování spotřebitelů a konstatuje, že dané řešení je protisoutěžní. Jako
příklad správného řešení pak zmiňuje Dohodu IFPI o simulcastingu, 444 která dle názoru
Komise zavedla panevropské licencování, aniž by do něj zakotvila teritoriální exkluzivitu.
Televizní a rozhlasoví vysílatelé tak mohou získat licenci pro simulcasting od jakéhokoliv
kolektivního správce usídleného v EHP, tedy mohou vybrat toho nejefektivnějšího.
Evropská komise následně vydala 18. října 2005, počítajíc s tím, že Santiagská i
Barcelonská dohoda nebudou obnoveny, své Doporučení o kolektivní přeshraniční správě
autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby.445
Doporučení vycházelo z předpokladu, že stávající reciproční smlouvy mezi kolektivními
správci vytvořily teritoriální omezení při správě práv z užití děl online.446 Jeho výchozí
myšlenkou tak je snaha donutit členské státy k tomu, aby prověřily své právní úpravy a

portugalského svazu SPA, viz Sdělení zveřejněné podle čl. 27 odst. 4 nařízení Rady č. 1/2003 ve věci
COMP/C2/39152 – BUMA a ve věci COMP/C2/39151 – SABAM (dohoda ze Santiaga – věc
COMP/C2/38126).
441
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článku 53 Dohody o EHP ve věci COMP/C2/38.698 (CISAC) ze dne 16. července 2008.
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odstranily veškeré teritoriální překážky online licencování za účelem vytvoření vhodného
právního prostředí pro fungování hudebních online služeb.447
Vůči tomuto Doporučení se výrazně ohradil Evropský parlament (EP), který kritizoval
především to, že nebyl jakkoliv přibrán do diskuze a že Doporučení podporuje koncentraci
práv v rukou velkých kolektivních správců na úkor menších a lokálních správců. 448 EP proto
13. března 2007 vydal Legislativní usnesení,449 kterým vyzval EK k přípravě rámcové
směrnice „s cílem regulovat kolektivní správu autorského práva a práv s ním souvisejících,
pokud jde o přeshraniční on-line hudební služby, a to s ohledem na zvláštní povahu
digitálního věku a zajištění evropské kulturní rozmanitosti, malých zúčastněných stran a
místních repertoárů na základě zásady rovného zacházení.“450 EP též podpořil myšlenku, aby
kolektivní správci mohli vydávat komerčním uživatelům „panevropské a multirepertoárové
licence“ pro on-line užití včetně využití pro mobilní telefony.451
EK pak vydala v červenci 2008 své rozhodnutí ve výše zmíněné stížností RTL, na
základě které EK zahájila šetření proti CISAC.452 Komise zde nejprve dospěla k tomu, že
výše uvedená první doložka k recipročním smlouvám omezila nositele práv ve výběru
kolektivního správce, jenž by spravoval jejich práva. Nositel práv si tak nemohl vybrat
kolektivního správce svobodně např. dle režijních nákladů či kvality poskytovaných služeb,
ale mohl si v důsledku vybrat pouze svého národního kolektivního správce. Druhá doložka
zakotvující územní teritorialitu pak dle Komise porušovala článek 81 Smlouvy o založení
Evropského společenství453 a čl. 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Šlo tak o
jednání ve vzájemné shodě narušující hospodářskou soutěž na vnitřním trhu, kdy dle Komise
hrozí zakonzervování trhu a vytvoření národních monopolů bránících vzniku jakéhokoliv
alternativního způsobu multirepertoárového licencování. Kolektivním správcům tak bylo
nařízeno znovu vyjednat nové podmínky svých recipročních smluv a předložit Komisi takto
pozměněné smlouvy.454
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CISAC se proti rozhodnutí Komise odvolal a případem se zabýval Tribunál SDEU ve
věci T-442/08. Tribunál se přiklonil na stranu CISAC a dovodil, že zde nešlo o jednání ve
vzájemné shodě.
V reakci na činnost EU a rozhodnutí ve věci CISAC však vzniklo na trhu několik
modelů licencování online užití hudebních děl, jak je popsáno v předcházející kapitole, které
šly spíše cestou fragmentace repertoárů.
Ačkoliv si Komise vysvětlovala neúspěch svého doporučení z roku 2005 tím, že šlo o
nezávazný dokument, lze uvažovat, že neúspěch byl způsoben spíše nepochopením rozdílů ve
fungování autorského práva a kolektivní správy v kontinentálním a v angloamerickém
pojetí.455 Doporučení Komise fakticky připouštělo, aby nositelé práv vyjmuli práva k online
užití z působnosti kolektivních správců.456 Tuto situaci využili nositelé práv k jednáním o
správě svých práv kolektivními správci. Vzhledem k tomu, že velká nakladatelství vlastnila
k populárnímu angloamerickému repertoáru mechanická práva, rozhodla se tato práva pro
online užití od jednotlivých kolektivních správců z kolektivní správy vyjmout a místo toho
vytvořila ve spolupráci s velkými kolektivními správci licenční centrály pro poskytování
multiteritoriálních online licencí.457 Lze z toho dovodit, že doporučení Komise zvýhodňovalo
zejména velké nositele práv a velká hudební vydavatelství.458
3.5.1.3 Směrnice o kolektivní správě a udělování licencí online pro více území
Jedním z řešení reagujících na nastalou situaci a na vzrůstající počet online služeb
poskytujících přístup k hudebním dílům online je přijetí směrnice o kolektivní správě
autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k
užití hudebních děl online na vnitřním trhu.459 Cílem směrnice je především zajistit
kolektivním správcům možnost poskytovat panevropské multiteritoriální a multirepertoárové
licence. Spolu s tím pak zavádí pravidla efektivní a transparentní kolektivní správy.
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Směrnice ve svém recitálu uvádí, že „trh s online hudebními službami je v Unii stále
roztříštěný“ a že „v mnohých případech prohloubila roztříštěnost evropského digitálního trhu
s online hudebními službami složitost a náročnost kolektivní správy práv v Evropě.“460 V bodě
40 recitálu pak uvádí, že normou v oblasti kolektivní správy je správa práv na územní bázi.
Z toho důvodu bylo třeba stanovit soubor pravidel a podmínek pro poskytování licencí pro
více území k užití hudebních děl online. V témže bodě recitálu směrnice uvádí, že „stejná
pravidla by měla platit pro udělování těchto licencí pro všechna hudební díla, včetně
hudebních děl, která jsou součástí audiovizuálních děl.“
Licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online rozumíme licenci, která
se vztahuje na území více než jednoho členského státu k právům autora k hudebnímu dílu
podle článků 2 a 3 směrnice InfoSoc, která jsou nezbytná k poskytování služby online.461
Těmito právy tak rozumíme práva na rozmnožování a sdělování děl, tedy práva mechanická a
provozovací.462 Autorský zákon upřesňuje v § 100, že v českém právu se takovými právy
rozumí práva k užití díla rozmnožováním dle § 13 a sdělováním veřejnosti dle § 18
autorského zákona.
Aby mohl kolektivní správce poskytovat licence pro více území k právům k hudebním
dílům online, musí členské státy zajistit, aby takoví kolektivní správci měli pro jejich
vyřizování dostatečnou kapacitu. Tento požadavek je vyjádřen v bodech 40 až 47 recitálu a
zejména v čl. 24 směrnice. Odst. 2 daného článku uvádí, že kolektivní správce musí být
schopen alespoň přesně identifikovat hudební díla, k nimž spravuje práva, identifikovat práva
a nositele práv k danému dílu pro každé příslušné území, musí užívat jednoznačné
identifikační kódy k určení nositelů práv a hudebních děl (přičemž respektuje odvětvová
pravidla a postupy) a používá odpovídající prostředky k rozpoznání a účinnému a včasnému
řešení nesrovnalostí v údajích, jimiž disponují jiné organizace kolektivní správy udělující
licence pro více území. Český autorský zákon tyto požadavky promítl do § 100a.
V souladu s požadavkem čl. 31 směrnice stanovil čl. II odst. 4 přechodných ustanovení
novely autorského zákona č. 102/2017 Sb. pro případy, kdy nositel práv svěřil kolektivnímu
správci správu svých práv k užití hudebních děl online a tento kolektivní správce nezačal tyto
online licence poskytovat nebo nepověřil k jejich poskytování jiného kolektivního správce
nejpozději do 10. dubna 2017, možnost těchto nositelů práv odvolat pověření kolektivního
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správce správou práv pro užití hudebních děl online pro všechna území a poskytovat takové
licence sami, popř. tím pověřit jiného kolektivního správce.
Dle § 100b autorského zákona, který je transpozicí čl. 29 směrnice, může kolektivní
správce pověřit správou práv pro užití hudebních děl online jiného kolektivního správce.
Taková smlouva o pověření může být pouze nevýhradní. Pověřující kolektivní správce má
povinnost informovat jím spravované nositele práv o podmínkách této smlouvy. Pokud již
pověřený kolektivní správce licence dle § 100 autorského zákona k hudebním dílům
poskytuje, je v případě dožádání jiného kolektivního správce dle § 100c autorského zákona a
čl. 30 směrnice o kolektivní správě povinen s ním smlouvu o pověření uzavřít. Český
autorský zákon nicméně kolektivnímu správci připouští možnost uzavření takové smlouvy
odmítnout. Je však otázkou, jakou situaci měl český zákonodárce na mysli, neboť taková
úprava jde proti smyslu směrnice.463 Pověřený kolektivní správce pak zahrne svěřený
repertoár do nabídek, které předkládá poskytovatelům služby online. Pověřující správce je
však povinen pověřenému správci sdělit veškeré potřebné údaje o jeho vlastním repertoáru.
Pokud tyto údaje poskytnuty nejsou, nebo jsou poskytnuty nedostatečně, je pověřený
kolektivní správce oprávněn vyloučit daná díla z nabízeného repertoáru a požadovat náhradu
nákladů, které důvodně vynaložil na obstarání potřebných informací.
Režim vytvořený v čl. 29 až 31 směrnice (spolu s bodem 44 recitálu) pak bývá
označovaný jako tzv. passport regime464 nebo jako evropský licenční pas465 spočívající ve
vložení repertoáru nositelem práv do „subjektu s pasem“. De facto jde o legislativní ukotvení
situace, kdy evropští kolektivní správci začali spoluvytvářet entity, které působily jako
licenční agregátory pro online práva poskytující multiteritoriální a multirepertoárové licence
(např. NCB) a které jsou popsané v kapitole 3.3.1.1 této práce. EK si od této úpravy slibovala
agregaci repertoáru a tím snižování množství potřebných licencí pro poskytovatele online
služby.466
V § 100d autorského zákona, jenž transponuje čl. 25 a 26 směrnice, je zakotvena
informační povinnost kolektivního správce poskytujícího licence dle § 100 autorského zákona
poskytovat nositelům práv, jejichž práva spravuje, poskytovatelům hudebních služeb online a
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ostatním kolektivním správcům na základě jejich žádosti a elektronickými prostředky
informace umožňující identifikaci jím spravovaného repertoáru. Těmito informacemi jsou
hudební díla, ke kterým spravuje práva, spravovaná práva a území států, pro které se licence
poskytuje. Na žádost výše zmíněných subjektů je pak kolektivní správce povinen tyto
informace v případě jejich nepřesnosti opravit. Pokud pak jde o nositele práv k dílům, která
jsou součástí jeho vlastního repertoáru, a nositele práv, kteří svěřili svá práva k hudebním
dílům

pro

účely

licencování

dle

§ 100 autorského zákona, poskytuje jim kolektivní správce i bez žádosti informace týkající se
jejich hudebních děl, práv vztahujících se k těmto dílům a území států, pro něž tito nositelé
práv tohoto kolektivního správce správou práv pověřují.
Kolektivní správce je dle § 100e autorského zákona transponujícího čl. 27 směrnice
povinen sledovat užití hudebních děl online poskytovatelem služby online, jemuž udělil
licenci pro více území. Poskytovatel této služby je pak povinen kolektivnímu správci alespoň
jednou ročně poskytnout elektronickými prostředky informace o užití hudebních děl online.
Kolektivní správce bez zbytečného odkladu po přijetí těchto informací vystaví poskytovateli
služeb online fakturu reflektující zaslané informace. Kolektivní správce je též povinen mít
zajištěný postup pro zpochybnění správnosti faktury ze strany poskytovatele služeb online.
Po uhrazení faktury ze strany poskytovatele služeb online je kolektivní správce
povinen bez zbytečného odkladu rozdělit příjmy z výkonu práv. Při tomto rozúčtování nositeli
práv poskytne informace o období, v němž bylo hudební dílo užito, a území státu, na němž
bylo užito. Rovněž jej informuje o provedených srážkách z příjmů a o rozdělených částkách
pro každé hudební dílo, k němuž kolektivní správce na základě smlouvy o správě práv
spravuje práva. Pochopitelně je součástí těchto informací i údaj o poskytovateli služeb online,
jenž daná hudební díla užil. V případě pověření udělováním licencí pro více území jsou tyto
údaje poskytovány pověřujícímu kolektivnímu správci.467
Nakonec § 100g autorského zákona transponuje do českého práva výjimku týkající se
práv k hudebním dílům online pro rozhlasové a televizní programy dle čl. 32 směrnice. Tato
výjimka se uplatní v případech, kdy hudební díla do svých programů zařazují televizní a
rozhlasoví vysílatelé, kteří nevysílají výlučně prostřednictvím Internetu. Jde o užití hudebních
děl prostřednictvím simulcastingu a v rámci souvisejících nelineárních služeb online. V praxi
tak jde např. o webový archiv České televize.468 Výjimka tak „umožní licencovat všechny tyto
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způsoby užití (služby) z jednoho místa jednou hromadnou licenční smlouvou uzavřenou
s místním kolektivním správcem.“469
Ačkoliv se Komise příliš nevzdálila své koncepci v doporučení z roku 2005, snažila se
alespoň adresovat dva problémy – nemožnost uživatelů získat licenci z jednoho licenčního
místa a těžší přístup některých nositelů práv do systému multiteritoriálního licencování. První
problém je řešen povinností kolektivních správců řádně informovat o jimi spravovaném
repertoáru. Druhý problém je pak vyřešen pomocí výše zmíněného passport režimu.470
Problematickým faktem je, že směrnice se v případě online licencování zabývala
pouze právy k dílům hudebním, a zcela tak vynechala práva příbuzná, zejména práva
výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů. Vzhledem k tomu,
že pro vypořádání práv pro online užití je třeba vypořádat i práva výkonných umělců, jeví se
zakotvení právního režimu online licencování pouze pro hudební díla poměrně nelogické a
v rozporu s východisky EK uvedenými v recitálu směrnice.471
3.5.1.4 Dopady směrnice o kolektivní správě
V důvodové zprávě k novele autorského zákona č. 102/2017 Sb. se zákonodárce
zabýval možnými dopady implementace nové úpravy online licencování. Dotazováním
kolektivního správce OSA bylo zjištěno, že na českém území existují v praxi OSA tři modely
licencování. Prvním z nich je situace, kdy OSA licencuje svůj tuzemský repertoár pro území
celé EU. Druhou je situace, kdy OSA licencuje celosvětový repertoár, tedy repertoár
tuzemský a zahraniční (na základě recipročních smluv) na území ČR, přičemž někteří
nakladatelé vyňali svůj repertoár z tohoto režimu a licencují jej jinak.472 Konečně je to
situace, kdy OSA licencuje celosvětový repertoár pro více území, avšak opět s tím, že část
tohoto repertoáru může být z takového licencování vyjmuta.
OSA se tak důvodně obává toho, že k licencování užití hudebních děl online bude
docházet výhradně ze zahraničí. Pokud by OSA přistoupil na to, aby pro něj licencování
zajišťoval větší nadnárodní hráč, bude v takovém případě pro OSA složitější zajistit
dostatečnou správu českého repertoáru, kdy bude zejména obtížnější vymáhat práva
z takových užití, popř. taková praxe povede k nižším autorským odměnám pro tuzemské
469
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s.

129.

Dostupné

z:

autory v důsledku vyšších režijních nákladů západních kolektivních správců způsobených
vyšší cenou práce. Pokud bude OSA licencování užití online zajišťovat sám, může dojít
k tomu, že český repertoár nebude v klíčových nadnárodních službách dostupný, neboť tato
služba nebude chtít vynaložit další náklady na zajištění menšího regionálního repertoáru.473
OSA se obává též toho, že budou přibývat požadavky na vyjmutí repertoáru z online
licencování ze strany zahraničních subjektů.474 Ze své praxe v rámci stáže v OSA mohu
potvrdit, že k tomuto dochází často, a je tak leckdy velice obtížné zjistit, zda určité služby
licencuje OSA nebo jiný subjekt, a to i na území ČR. Lze proto vysledovat možné negativní
dopady na kolektivní správce v menších zemích s typicky regionálním repertoárem.475
Ačkoliv se směrnice snaží těmto dopadům zabránit tím, že kolektivní správce může
online licencováním pověřit jiného kolektivního správce v souladu s passport regime
konstrukcí, popř. tím, že zastupovaný nositel práv mohl vyjmout z pověření kolektivní
správou online práva a spravovat je sám,476 lze se domnívat, že ne pro každého kolektivního
správce bude daná úprava praktická. Argumentem může být to, že kolektivní správci, pro
které bylo výhodné agregovat repertoár do jednoho subjektu, popř. online licencováním
pověřit jiný subjekt, tak učinili ještě před návrhem směrnice o kolektivní správě, zatímco
ostatní kolektivní správci tak neučinili. Dále lze argumentovat, že „licenční chaos“ a činnost
EK vedly velká nakladatelství k tomu, aby správu práv z působnosti jednotlivých kolektivních
správců vyjmula úplně, popř. je pak svěřila pouze největším kolektivním správcům, a to ještě
cestou společných projektů pouze pro online užití. Proto je na pováženou, zda závazná úprava
online licencování nepřišla příliš pozdě, neboť se trh samotný sám dané situaci přizpůsobil a
nelze očekávat, že se vzdá vložených investic do nových projektů.
Čl. 30 směrnice má sám o sobě jisté nedostatky. Odst. 1 tohoto ustanovení může např.
dobře fungovat jen v případě, že kolektivní správce udělující svůj repertoár „subjektu
s pasem“ má od nositelů práv, jejichž práva spravuje, pověření výkonem kolektivní správy
473
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pro všechny členské státy EU. Problémem může být též situace, kdy k hudebnímu dílu
vykonává práva více subjektů (typicky autor pro práva provozovací a nakladatel pro práva
mechanická) a kdy každý z nich tato práva svěří do správy jinému kolektivnímu správci. Čl.
30 je navíc evidentně určený pro kolektivní správce spravující práva k menšímu regionálnímu
repertoáru. Pro nositele práv, kteří nevyjmuli svá online práva ze správy kolektivního správce
dle čl. 31 směrnice, nastává situace, kdy nemají přímý přístup k multiteritoriálnímu
licencování, ale přístup pouze zprostředkovaný skrze svého kolektivního správce, který pověří
„subjekt s pasem“. Nositel práv proto prakticky nemá možnost jakkoliv působit na fungování
kolektivního správce, který fakticky licenci k užití jeho děl poskytuje. Jde navíc o systém
vyžadující spolupráci kolektivních správců vytvářející vyšší administrativní náklady. 477
Nejistotu do online licencování přinesl též nový institut nezávislého správce práv, kdy
je např. možné, aby na trh v ČR vstoupil zahraniční subjekt poskytující práva k online užití.
Problémem je zejména otázka rozšířené kolektivní správy a vyloučení účinků hromadných
licenčních smluv, která je blíže popsána v kapitolách 1.3.2.2 a 4.1 této práce.
3.5.1.5 Licencování užití hudby online ve Spojených státech
Pro popis licencování užití hudby online v USA je třeba nejprve stručně popsat zdejší
úpravu autorského práva. Americké autorské právo je zakotveno v kapitolách 1 až 8 a 10 až
12 titulu č. 17 sborníku federálních předpisů USA.478 Jádrem této úpravy je především
autorský zákon z roku 1976,479 od svého vzniku již mnohokrát novelizovaný.480 Pro práva
k online užití je významných několik těchto novel. První z nich je tzv. DMCA481 novela, která
sestávala z několika předpisů, jenž měly za úkol do autorského zákona implementovat
internetové dohody WIPO482 a stanovit bezpečné přístavy pro poskytovatele online služeb.483
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Aktuálně přijatou novelou je tzv. Music Modernization Act („MMA“), jehož úkolem je
zjednodušit licencování online užití hudby.
Na základě § 106 kapitoly 1., 17 US Code mají autoři děl několik výlučných
autorských práv. Konkrétně jde o právo na reprodukci, právo na distribuci, právo sdělovat
dílo veřejnosti, právo vytvořit dílo odvozené, právo dílo veřejně vystavovat a v případě
zvukových nahrávek právo sdělovat dílo veřejnosti pomocí digitálního audio přenosu.
Z tohoto výlučného práva existuje několik výjimek nazývaných compulsory licences
spočívajících v povinnosti nositele práv vystavit příslušnou licenční smlouvu.484 Udělit licenci
je nositel práv povinen v případě přenosu vysílání kabelových televizí, u veřejnoprávních
médií, u jukeboxů, u digitálního sdělování nahrávek,485 a u zvukových nahrávek486 a
digitálního stahování nedivadelních hudebních děl. Posledně jmenovaný případ je známý jako
compulsory mechanical licence, tedy povinná licence pro mechanická práva.
Tato licence je upravena v § 115 17 US Code, který říká, že v případě nedivadelních
hudebních děl jsou výlučná práva dle § 106 (1) a (3) 17 US Code, tedy práva k reprodukci
hudebních děl a k distribuci těchto nahrávek, předmětem povinné licence. Nositel autorského
práva k hudebnímu dílu tak tuto licenci musí vystavit, a to za příslušnou zákonem stanovenou
odměnu určenou tzv. Copyright Royalty Board („CRB“) sestávající z několika soudců. Tuto
povinnost má však jen v případě naplnění několika zákonných podmínek: skladba je
nedivadelním hudebním dílem, již byla dříve zaznamenána, tento záznam byl již dříve
distribuován jako zvuková nahrávka (phonorecord), nový záznam nijak zásadně nemění
povahu původního hudebního díla a nový záznam je užit jen ve zvukové nahrávce, tedy
nikoliv v nahrávce zvukově obrazové.
Faktem je, že tato licence bývá užívána zřídkakdy, neboť nositelem mechanických
práv jsou ve Spojených státech v naprosté většině případů nakladatelství. Pro tato
nakladatelství je praktičtější a přehlednější poskytovat příslušné licence dobrovolně dle
vlastních podmínek. Užité sazby se však pohybují v rámci odměn stanovených CRB.487
S účinností MMA dojde k tomu, že § 115 17 US Code bude značně změněn. Dojde ke
zřízení tzv. Mechanical Licensing Collective („MLC“), který bude spravován nakladatelstvími
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a skladateli, kteří svá hudební díla vydávají samostatně. Finance budou zajišťovat
poskytovatelé digitálních online služeb, kteří získají od MLC na oplátku hromadné licenční
smlouvy488 na mechanická práva pro užití hudebních děl prostřednictvím interaktivního
online streamingu a stahování. MLC rovněž povede veřejně dostupnou databázi amerických
hudebních děl a bude zajišťovat přerozdělení autorských odměn z užití mechanických práv
správným nositelům práv. Nakladatelství a skladatelé navíc budou moci procházet databází a
případně si nárokovat práva ke skladbám, k nimž MLC nositele práv neidentifikoval. Ve
stávajícím režimu měli poskytovatelé online služeb povinnost identifikovat nositele práv a
vyplatit mu příslušnou autorskou odměnu. Pokud tak nekonali, byli odpovědní za porušení
autorských práv užitím nelicencovaného hudebního díla.
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V nové úpravě budou krytí

hromadnou licencí od MLC. MMA navíc zavádí nová pravidla pro určování zákonných sazeb.
CRB tak bude povinna určit sazbu nikoliv dle zákonných standardů, ale v souladu se situací
na trhu.490

3.5.2 Licencování užití hudby online v praxi
Pro lepší pochopení výše uvedeného se nabízí alespoň stručně shrnout, na co všechno
musí myslet fiktivní služba streamingu hudby, která chce být dostupná na více územích a
která chce užívat západní populární repertoár.
Hlavní komoditou takové služby je hudební stopa, kterou rozumíme zvukový záznam
hudebního díla. Z toho vychází, že je třeba odlišit práva, která jsou spojena s hudebním dílem
a práva spojená ze zvukovým záznamem. K tomu pak ještě eventuálně musíme připočíst
práva tzv. mistrů zvuku.491
Ke každé hudební stopě tak může vykonávat práva několik osob. Předně to jsou autoři,
ať už skladatelé hudby, nebo textaři, popř. též dědicové majetkových autorských práv. Dále to
jsou výkonní umělci, kteří interpretují hudební dílo. Ti jsou v úzkém kontaktu s výrobci
záznamů, kteří investují finanční prostředky do výroby záznamů interpretací hudebních děl
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v podání výkonných umělců. Další skupinou jsou nakladatelé, kteří v podstatě fungují jako
manažeři autorů, vydávají licence, zařizují marketing a propagaci a inkasují autorské odměny
pro autory. Zmínit je ještě třeba nahrávací společnosti, které sdružují výkonné umělce a
propagují jejich skladby a alba. Oproti prvním třem skupinám nejsou nakladatelé nositeli práv
ze zákona, ale jsou pouze pověřeni výkonem majetkových práv skrze nakladatelské smlouvy
s autory.492 Podobně je tomu u nahrávacích společností. Faktem ovšem zůstává, že nahrávací
společnost a nakladatel často spadá v jednu osobu.493 Uvedené dělení mělo významu
především v éře fyzických nosičů, kdy nahrávací společnosti prostřednictvím svých A&R
oddělení494 sháněly hudební díla od autorů pro výkonné umělce, které zastupovaly.
Důsledkem byla vzrůstající síla těchto společností, která zapříčinila, že se i autoři hudebních
děl nechali zastupovat hudebními nakladateli. Někde uprostřed pak stáli výrobci zvukových
záznamů. Toto uspořádání, spolu s velikostí prodejců hudebních nosičů, způsobovalo, že
v této éře bylo prakticky nemyslitelné, aby jakýkoliv autor či výkonný umělec fungoval
nezávisle. Dnešní doba otevírá možnosti jednotlivcům a alternativním distribučním řetězcům.
Vliv má jistě též to, že mnohem více než dříve jsou výkonní umělci zároveň též autory.495
Tím však komplikovanost situace nekončí. Při užití skladby může dojít k výkonu více
druhů práv. Každý z výše uvedených subjektů tak může vykonávat jiná práva, popř. mezi
nimi mohou být podíly různě upraveny nebo je výkonem těchto práv pověřován jiný subjekt
(kolektivní správci, subnakladatelé).496 Odlišit tak je třeba práva provozovací a mechanická a
práva autorská a práva příbuzná k autorskému právu, kam spadají zejména majetková práva
výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů.
U angloamerického repertoáru je v důsledku právní úpravy pravidlem, že mechanická
práva vlastní velká americká nakladatelství v čele s tzv. „velkou trojkou“ – Warner Music
Group, Universal Music Group a Sony Music Entertainment. Mezi další velká americká
nakladatelství patří ještě např. společnost Kobalt. Správou těchto práv pro jiná než americká
území byl původně pověřen americký kolektivní správce pro práva mechanická Harry Fox
Agency. Provozovací práva pak spravovali kolektivní správci práv provozovacích ASCAP,
BMI a SESAC. Kolektivní správci pak pomocí recipročních smluv pověřovali výkonem práv
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pro jednotlivé evropské státy národní kolektivní správce. V návaznosti na aktivity EU,
popsané v předchozích kapitolách, byla tato práva jednotlivým evropským kolektivním
správcům vyňata z jejich působnosti a nakladatelství vytvořila spolu s velkými evropskými
správci vlastní licenční agregátory pro online práva, kdy mechanická práva zajišťují
jednotlivá nakladatelství a práva provozovací zajišťuje velký evropský kolektivní správce na
základě recipročních smluv s americkými kolektivními správci pro práva provozovací. Mezi
tyto iniciativy tak patří již výše zmíněný SOLAR či ICE. Pro vypořádání online práv
k populárnímu angloamerickému repertoáru tak poskytovatel streamingové služby musí
uzavřít multiteritoriální licence pro repertoáry jednotlivých nakladatelství s příslušnými
agregátory.
Licencování evropského repertoáru je usnadněno možností multiteritoriálního
licencování online práv dle směrnice o kolektivní správě. Daná služba tak musí uzavřít
licenční smlouvy pro provozovací i mechanická práva pro více území s příslušnými
národními kolektivními správci. Existují však společné projekty kolektivních správců
Armonia a NCB, které sdružují repertoáry pro licencování online. NCB sdružuje severské
kolektivní správce jak pro mechanická, tak pro provozovací práva.497 Armonia pak sestává
z devíti kolektivních správců z celé Evropy. Licenční smlouvou s Armonií si daná služba
vypořádá práva k repertoáru všech těchto devíti správců pro třicet tři evropských území.498
V těchto případech si může daná služba licencování značně zjednodušit. U ostatních správců
pak vždy záleží na tom, jaké reciproční smlouvy mají uzavřené s ostatními správci, tedy zda
mohou poskytnout i multirepertoárovou licenci pro více území. Daných iniciativ však
přibývá, tudíž se situace stále proměňuje.
Nelze opomenout též případy individuální správy práv či nezávislých správců práv.
V tomto případě nelze vypořádat práva skrze hromadné licenční smlouvy s kolektivním
správcem, neboť online práva jsou z působnosti rozšířené správy vyňata.
Pokud jde o práva výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů, platí, že práva
pro online užití drží jednotlivé nahrávací společnosti, tedy zpravidla velcí hráči na trhu jako
jsou společnosti Warner či Universal. Existuje však iniciativa Merlin, která sdružuje menší
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nezávislé nahrávací společnosti a která je pověřena licencováním online.499 V ostatních
případech je zajištění licencí časově náročné a obtížné.
Z výše uvedeného je zřejmé, že licencování velkého repertoáru služby streamingu je
značně rozsáhlé a vyžaduje velké úsilí a finanční náklady. V praxi se tak lze setkat s tím, že
některé služby riskují a sdělují i díla, ke kterým práva nemají najisto vypořádaná a raději si
ponechávají finanční kapitál stranou pro případná narovnání.500 Jiné služby pak před
samotným spuštěním dlouhou dobu náročně vypořádávají práva ke každé skladbě.
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Merlin. Merlin. merlinnetwork.org [online]. [cit. 18.11.2018]. Dostupné z: http://www.merlinnetwork.org/.
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4 Úvahy de lege ferenda

4.1 Europeizace rozšířené kolektivní správy a vyloučení účinků hromadných
smluv
Oblast kolektivní správy autorských práv prochází turbulentními změnami, které se
snaží reflektovat především technologický pokrok. Tomuto pokroku se snaží přizpůsobit celá
oblast práv duševního vlastnictví. Nedávné legislativní změny na poli EU tak lze vnímat
obecně pozitivně. Směrnice o kolektivní správě a její národní implementace nejenže
kolektivním správcům stanovila nutné minimální standardy jejich fungování, ale nutí je též
k větší spolupráci se všemi subjekty na poli autorského práva. Podstatně se zvýšila míra
transparentnosti kolektivní správy.
I tak si můžeme u směrnice všimnout drobných problémů. Tím prvním je otázka
režimů kolektivní správy. Zejména u rozšířené kolektivní správy je třeba dobře nastavit
vzájemný vztah kolektivního správce s nositeli práv jím nezastupovanými. Ačkoliv je v bodu
12 recitálu řečeno, že tyto tradiční režimy kolektivní správy nejsou v rozporu se směrnicí,
domnívám se, že směrnice měla na tyto režimy brát větší ohled. Pokud totiž směrnice zavedla
institut NSP, je nutné vymezit hranice působnosti jednotlivých subjektů v oblasti hromadného
licencování. Tomu svědčí též to, že většina kolektivních správců ve svých zemích funguje
jako zákonný „kvazimonopol“. Neztotožňuji se proto s úpravou, která NSP věnuje pouze dva
body recitálu, legislativní definici a pouhé vyjmenování ustanovení o kolektivní správě, která
se na NSP budou vztahovat též. Pokud totiž evropské právo zakotví nový institut, je podle
mého třeba jeho fungování podrobněji upravit. I přesto, že směrnice musí být dále
implementována v členských státech, s ohledem na otevřený trh EU a svobody podnikání
v EU by bylo vhodné, aby NSP byl v každém členském státě právně ukotven podobným
způsobem.
ČR se, bohužel, inspirovala úpravou směrnice, kdy víceméně jen vyjmenovala
ustanovení autorského zákona, která se vztahují i na NSP. Tato úprava navíc nebyla prostá
chyb.501 S ohledem na množství práv, která spadají do režimu rozšířené kolektivní správy dle
§ 97e autorského zákona, měl český zákonodárce využít situaci a vzájemný vztah NSP a
individuálních nositelů práv ke kolektivním správcům blíže upravit. Tím spíše s přibývajícím
množstvím subjektů, které na první pohled evokují nezávislou správu práv.
501

Viz kapitola 1.3.4. této práce.
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Největší pochybnosti vyvolává proces vyloučení účinků hromadné smlouvy dle § 97e
odst. 1 a 2 autorského zákona. Za stávající úpravy je v praxi běžný střet kolektivní správy a
tzv. svobodné hudby. Pokud totiž nositel práv poskytuje bezúplatnou licenci k užití svých děl,
stávající úprava říká, že pokud při tomto poskytnutí projeví vůli vyloučit účinky hromadných
smluv poskytovaných kolektivním správcem, je toto vyloučení pro kolektivního správce
závazné až okamžikem, kdy se o tom dozví. Nijak však není specifikováno, jakým způsobem
se o tom má kolektivní správce dozvědět, nositel práv v tomto případě nemá jakoukoliv
povinnost tuto informaci ohlašovat. Pokud nositel práv poskytne bezúplatnou licenci,
z podstaty věci se předpokládá, že nechce inkasovat odměny z užití díla v rozsahu takové
licence. Na to ostatně pamatuje i licence CC.502 Pokud však taková licence neobsahuje projev
vůle vylučující účinky hromadných smluv, nebo jej obsahuje, ale kolektivní správce se o této
licenci nedozví (a to pomíjíme to, zda vzdání se práva na odměnu dle licence CC opravdu
znamená vyloučení účinků hromadné smlouvy), dojdeme k absurdním situacím, kdy je
kolektivní správce dle § 98 autorského zákona povinen uzavírat licenční smlouvy
s uživatelem, který užívá kolektivně spravované předměty ochrany, u nichž nositel práv
prohlásil, že pro dané užití nepožaduje odměnu.
V praxi se setkáváme s tím, že uživatelé odmítají uzavírat hromadnou licenční
smlouvu s poukazem na to, že užívají svobodnou hudbu, např. prostřednictvím internetového
rádia Jamendo, což prokazují certifikátem osvědčujícím nabytí licence k užití této služby.
Pokud připustíme, že licence CC obsahuje projev vůle vylučující účinky hromadných smluv,
měl by kolektivní správce správně prohledat veškerý hudební obsah služby Jamendo a
posoudit, které skladby jsou pokryty licencemi CC umožňujícími komerční využití, aby určil
rozsah vyloučení účinků, a poté požadovat uzavření hromadné licenční smlouvy pouze
v rozsahu skladeb, které umožňují pouze nekomerční užití. Pak však nutně vyvstane otázka,
jak spočítat autorskou odměnu v případě, kdy uživatel jednoznačně prokáže, že užívá pouze
službu Jamendo. V takovou chvíli kolektivní správce požaduje uzavření hromadné licence za
nositele práv, kteří se vzdali práva na odměnu. Je v takovou chvíli ospravedlnitelné užít
obvyklé autorské odměny dle sazebníku?
U vyloučení účinků dle § 97e odst. 2 autorského zákona je situace o něco odlišnější
v tom ohledu, že nositel práv musí účinky hromadných smluv vyloučit vůči kolektivnímu
správci, což lze vyložit (i s ohledem na § 104b autorského zákona) jako potřebu aktivního
konání nositele práv směrem ke kolektivnímu správci.

502

Viz kapitola 1.3.2.2 této práce.
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Domnívám se, že český autorský zákon je třeba více přizpůsobit alternativním
možnostem licencování autorských děl. Především je potřeba detailně upravit proceduru
vyloučení účinků hromadných smluv tak, aby byla zaručena právní jistota uživatelů, kteří se
rozhodnou využít možností svobodné hudby. Taková úprava by byla prospěšná i z pohledu
kolektivních správců, kteří by mohli snížit režijní a časové náklady při jednání s takovými
uživateli. Rovněž by měl autorský zákon výslovně počítat s existencí již zavedených
veřejných licencí. V souladu s principem autonomie vůle by měl být uživatel svobodný ve své
volbě, zda využije široký repertoár kolektivního správce, nebo mu postačí menší a méně
známý repertoár svobodné hudby. Druhou možnou cestou je zavedení určitých sankcí pro
nositele práv, kteří řádně účinky hromadných smluv nevyloučí. Osobně si však myslím, že
pro uživatele je lepší cesta zkvalitnění a rozšíření legálních možností komerčního užití hudby.
Příkladem může být popularita přibývajících legálních streamingových služeb a digitálních
obchodů v oblasti soukromého užití hudby.
Možnost aktualizovat autorský zákon v otázce rozšířené kolektivní správy možná
nastane již v blízké budoucnosti. Jeden z pozměňovacích návrhů Rady k návrhu směrnice o
autorském právu na jednotném digitálním trhu, které vstupují do trialogu, totiž obsahuje
vložený čl. 9a nazvaný „Kolektivní licencování s rozšířeným účinkem“.503 V prvním odstavci
je znění podobné § 97e odst. 1 autorského zákona, nicméně dosah takového ukotvení
v evropské směrnici by byl veliký, neboť by se rozšířená kolektivní správa mohla stát
autonomním pojmem evropského práva. K tomu je navíc stanoveno, že takový režim musí
podléhat řádným právním zárukám. Odst. 2 stanovuje, že rozšířená kolektivní správa se má
uplatnit jen v jasně definovaných oblastech užití, kde je získávání licencí od jednotlivých
nositelů práv nepraktické, a to v takovém rozsahu, že je zajišťování licence ze strany uživatele
s ohledem na daný druh užití nepravděpodobné. Odst. 3 pak vyjmenovává potřebné záruky
pro uplatnění režimu rozšířené kolektivní správy dle odst. 1 – kolektivní správce reprezentuje
dostatečný počet nositelů práv s právy k týmž předmětům ochrany; všem nositelům práv je
zajištěno rovné zacházení; nositel práv, který nepověřil daného kolektivního správce správou
svých práv, může svá díla jednoduše a účinně z režimu rozšířené kolektivní správy vyloučit; a
jsou stanovena příslušná opatření k zajištění povědomí nositelů práv o možnostech takového
režimu a o možnostech vyloučit svá díla z tohoto režimu s dostatečným předstihem před tím,
než je taková hromadná licence udělena. Domnívám se, že právě s tímto ustanovením není
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česká úprava zcela v souladu, zejména pokud jde o jednoduché a účinné vyloučení děl a o
informovanost nositelů práv. Proto by přijetí tohoto článku otevřelo otázku způsobu ukotvení
rozšířené kolektivní správy v ČR. Odst. 4 říká, že ustanovení tohoto článku nejsou v rozporu
s další legislativou týkající se omezení a výjimek z autorského práva a že se tento článek
neuplatní na případy povinné kolektivní správy. Odst. 5 a 6 pak stanovují povinnost
členských států informovat EK o přijatých opatřeních a o subjektech, které poskytují takové
hromadné licence. Na základě těchto informací EK vypracuje zprávu pro EP o dopadech
takové úpravy na licencování a nositele práv. Taková zpráva by měla být doprovázena
legislativním návrhem, který by zakotvil přeshraniční účinek těchto národních úprav. U
posledního bodu je třeba dodat, že přeshraniční účinek je fakticky již nyní přítomen, neboť
tytéž předměty ochrany, na které se vztahuje hromadná licenční smlouva, nutně obsahují též
díla zahraničních autorů. Tento návrh je tak třeba vítat.

4.2 Služby online sdílení obsahu
Enormní zájem budí též čl. 13 navrhované směrnice o autorském právu na jednotném
digitálním trhu. Jeho původním záměrem je zajistit spolupráci nositelů práv (a tedy i
kolektivních správců) se službami, které sdělují veřejnosti díla, jež na tuto službu nahrávají
sami uživatelé. V praxi jde zejména o služby YouTube, Facebook, SoundCloud, Dailymotion
ad. Původní návrh EK cílil na „poskytovatele služeb informační společnosti, kteří ukládají a
zpřístupňují velké množství děl a dalších předmětů ochrany nahraných jejich uživateli.“ EK
též oproti EP a Radě výslovně nestanovila, že by tito poskytovatelé sdělovali díla veřejnosti,
pouze stanovuje, že je třeba přijmout technická opatření (obzvlášť povinnost zajistit
technologii rozpoznávání obsahu) ve spolupráci s nositeli práv, která zajistí účinné
uplatňování licenčních dohod s nositeli práv. Do neoficiálního trialogu aktuálně zamířila tři
znění, a to od EK, EP a Rady.504
EP svým pozměňovacím návrhem změnil označení služeb, na které článek cílí, a to na
„služby sdílení obsahu online, které sdělují veřejnosti významné množství chráněných děl
nahraných jejich uživateli.“ V návrhu definic v čl. 2 odst. 4b směrnice jsou z působnosti čl. 13
směrnice vyňaty mikro a malé podniky ve smyslu čl. 2 dodatku Doporučení EK z roku 2003
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ohledně kategorií podniků505 a nekomerční subjekty typu online encyklopedií či vědeckých
úložišť. Z působnosti jsou též vyňaty cloudové služby pro osobní potřebu či např. platformy
s open-source softwarem. EP výslovně říká, že tyto služby sdělují díla veřejnosti a mají tak
povinnost uzavřít s nositeli práv spravedlivé a přiměřené licenční dohody. Tyto dohody pak
mají zahrnovat i odpovědnost služeb za obsah sdílený uživatelem za předpokladu, že taková
osoba dílo nesdílí za účelem zisku. Pokud nositel práv nechce takovou licenční dohodu
uzavřít, jsou daná služba a nositel práv povinni v dobré víře spolupracovat, aby díla tohoto
nositele práv nebyla v dané službě dostupná nebo aby byla odstraněna. Služba sdílení obsahu
je však povinna zavést mechanismy stížností a nápravy pro případy, kdy je dílo nahrané
uživatelem odstraněno neprávem, např. neuplatněním výjimek a omezení z výlučných
majetkových autorských práv nositele práv. Fakticky tak jde o podobnou úpravu, jako je
counter-notice v americkém právu.506
Návrh Rady služby označuje stejně jako EP. Definice uvádí, že služba „sděluje velké
množství děl“ a blíže specifikuje, že tato služba nahraný obsah organizuje a propaguje za
účelem zisku. I zde jsou z působnosti vyňaty online encyklopedie, vědecká úložiště a
cloudové služby.507 Návrh Rady též stanovuje, že tyto služby sdělují a zpřístupňují veřejnosti
díla nahraná jejich uživateli, a proto od nositelů práv musejí získat licenci pro užití dle čl. 2 a
3 směrnice InfoSoc. Taková licence opět pokrývá i úkon nekomerčního nahrávání děl
uživatelem služby. Pokud nositel práv odmítne takové službě udělit licenci, je služba povinna
zamezit dostupnosti jeho děl. Taková služba navíc v oblasti autorskoprávně relevantních
úkonů nespadá pod bezpečný přístav dle čl. 14 směrnice o elektronickém obchodu. Návrh
Rady však pro ni stanovuje vlastní bezpečný přístav, který říká, že i v případě neudělení
licence od nositele práv není služba za takové sdělování odpovědná za splnění těchto
předpokladů: prokáže, že učinila maximální možnou snahu zavedením účinných a vhodných
opatření v souladu s č. 13 odst. 5, aby zamezila zpřístupňování děl daného nositele práv za
předpokladu, že tento poskytl relevantní a potřebné informace k zavedení takových opatření; a
na základě oznámení nositele práv bezodkladně díla odstranila nebo k nim zamezila přístup a
vyvine snahy k zamezení budoucího přístupu. Odst. 5 pak stanoví, že opatření jsou účinná a
vhodná, pokud berou v potaz následující faktory: povahu, velikost služby, zejména pokud jde
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o mikro a malé podniky dle Doporučení EK uvedené výše, a počet návštěvníků služby;
množství a druh předmětů ochrany nahrávaných uživateli; a dostupnost, náklady a účinnost
technických opatření s ohledem na technologický vývoj. Dále je stanovena povinnost
vzájemné spolupráce a informování mezi službou a nositeli práv. I Rada říká, že pro případy
neoprávněného odstranění děl v důsledku špatných uplatnění výjimek a omezení z autorského
práva jsou služby povinny zavést mechanismus pro stížnosti a nápravy. Na řešení stížností
pak mají spolupracovat služby s nositelem práv bez zbytečného odkladu. Nositel práv zde má
výslovnou povinnost řádně odůvodnit důvody pro odstranění či blokaci daných děl. Členské
státy mají navíc povinnost ustavit nezávislé orgány, které budou takové stížnosti
vyhodnocovat. Stejně jako EP i Rada navrhuje, aby členské státy podporovaly diskuzi mezi
zúčastněnými stranami směrem k zavedení co nejvhodnějších technických opatření.
Osobně se ztotožňuji s tím, že návrh EK je příliš vágní a je třeba jej blíže rozvést.
Prvním problémem však je, jak vymezit služby, na které se čl. 13 bude vztahovat. Z důvodů
nákladnosti není zatím možné, aby povinnost zavádět náročná technická opatření spadala na
všechny služby, neboť by to zamezovalo vstupu nových subjektů na trh a naopak by to
posílilo postavení velkých technologických hráčů, kteří mají dostatek finančních prostředků.
EK i Rada správně vyjímají cloudové služby pro osobní potřebu, online encyklopedie a
podobné neziskové projekty. U ostatních služeb však EP říká, že se čl. 13 nevztahuje na malé
služby, které spadají obratem či počtem zaměstnanců pod určenou hranici.508 Rada stanoví
povinnost dle čl. 13 pro všechny služby s výjimkou těch, které spadají pod bezpečný přístav,
který na mikro a malé podniky pouze bere ohled jako na jeden z faktorů, působnost nevyloučí
automaticky. Zde se kloním spíše na stranu Rady, neboť právům duševního vlastnictví je
třeba poskytnout vysokou míru ochrany a i služba, která má minimum zaměstnanců a malé
obraty (např. v počátku svého působení) již může mít velký dosah a výrazně tak zasáhnout do
práv autorů. Navíc může jít o reálně velký, ale neprůhledně vlastněný podnik, který by pak
pod čl. 13 nespadal jen z důvodů čistého formalismu, nemluvě o možných účetních operacích,
které podhodnotí reálný obrat podniku. Problémem návrhu Rady však může být menší právní
jistota služeb, zda pod působnost čl. 13 spadají, a k tomu i větší riziko pro menší služby, které
si nemůžou případně dovolit vynakládat peněžní prostředky na právní postup ohledně
možných porušení autorského práva. Tradičním opačným efektem takové úpravy je pak její
flexibilita, neboť se snadněji přizpůsobí novým trendům na trhu, ke kterým právě v této
oblasti dochází s čím dál vyšší frekvencí.
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Otázkou navíc je, zda jsou hranice stanovené v Doporučení EK pro účely směrnice pro všechny státy stejné,
nebo zda mohou s ohledem na čl. 2 Doporučení být v každém státě odlišné.
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Pozitivem návrhu Rady je rovněž vymezení vztahu bezpečného přístavu pro služby
sdílení obsahu online dle směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a
směrnice o elektronickém obchodu.
Problémem však může být uchopení procedury notice and takedown v návrhu EP, kde
není stanoven jakýkoliv požadavek na formu a obsah upozornění nositele práv. Navíc je
otázkou, na kolik je prakticky možné realizovat požadavek přezkoumání podaných stížností
člověkem. Návrh Rady počítá s aktivní spoluprací služeb a nositelů práv na řešení těchto
stížností, navíc mají nositelé práv povinnost svoji stížnost řádně odůvodnit. Oba návrhy
správně počítají s ustanovením nezávislých orgánů, které budou proces stížností a náprav
přezkoumávat. Oba návrhy však shodně ponechávají relativní široký prostor pro zakotvení
těchto procedur. Pokud vezmeme v potaz to, že málokterý stát využil možnosti stanovit
vlastní detailní proceduru notice and takedown dle směrnice o elektronickém obchodu,
domnívám se, že ponechání širokého prostoru pro členské státy i služby sdílení obsahu online
je pochybením, které může vést k tomu, že např. služba YouTube uplatní v Evropě stejnou
taktiku jako v USA, tedy že procedura bude fakticky umožňovat snadné opětovné nahrávání
obsahu bez souhlasu nositelů práv.509 Bude tedy záležet, v jakém znění, a zda vůbec, bude čl.
13 nakonec schválen.

4.3 Multiteritoriální licencování dle směrnice o kolektivní správě
Úprava multiteritoriálního online licencování ve směrnici o kolektivní správě je
obecně vzato krokem správným směrem. Nicméně s ohledem na aktivity EU v době před
jejím přijetím a s ohledem na vzájemné reciproční vztahy mezi kolektivními správci je
zřejmé, že bude mít tato úprava jen omezené využití. Menší kolektivní správci stojí před
dilematem, zda svůj repertoár budou pro více území online licencovat sami, nebo zda pověří
většího evropského správce. První možnost správci umožňuje snížit režijní náklady spojené
s dvojitým zpracováním údajů a rozúčtováním. Cena práce v západních zemích zvyšující
režijní náklady je pro správce z východní Evropy odrazující. Druhá možnost však musí
počítat s rizikem, že repertoár východního správce může být některými službami úplně
vynechán s ohledem na jeho regionálnost a jazykovou bariéru. Úprava je výhodná zejména
pro služby, které nabízejí národní repertoár na zahraničních trzích. V takovém případě je
potřeba vypořádat jednu multiteritoriální licenci s národním kolektivním správcem, který jen

509

Viz LIEBOWITZ, Stan J. c.d. a kapitola 3.2.4.4 této práce.
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případně musí informovat zahraniční kolektivní správce o vyloučení takové služby
z působnosti reciproční smlouvy.510 Domnívám se, že v rámci EU se trh této úpravě postupně
přizpůsobí. Jediným rizikem je vytváření velkých subjektů poskytujících online práva, které
mohou zkreslovat trh a omezovat soutěž na vnitřním trhu na úkor menších národních
repertoárů, což je podpořeno i fúzemi velkých nakladatelství. V takovém případě však lze
očekávat zásah EK či orgánů členských států na ochranu hospodářské soutěže.

510

Předpokladem je, že pověřil kolektivní správce v těchto zemích výkonem správy jeho repertoáru i pro online
užití.
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Závěr
Kolektivní správa je oblastí, která není veřejností příliš chápána. Domnívám se, že jde
o pravděpodobně nejsilnější důvod způsobující všeobecnou neoblíbenost českých
kolektivních správců. Věřím proto, že prací, které tuto oblast popisují a odhalují možné
problémy a řešení, je a bude stále potřeba. Tím spíše v neustále se proměňujícím digitálním
světě.
Prvním cílem práce proto bylo popsat pojem kolektivní správy obecně, což bylo
provedeno rozborem jejího vzniku, historického vývoje a znaků. Nejdůležitějším rozborem
v první části práce je proto kapitola věnovaná režimům kolektivní správy, a to zejména
režimu rozšířené kolektivní správy, u níž v praxi dochází ke střetům s uživatelskou veřejností.
Největším problémem, na nějž by se měla upřít pozornost nejen českého, ale i evropského
zákonodárce, je dle mého zjištění otázka vztahu kolektivní správy s alternativními způsoby
zastoupení a licencování autorských děl. Vzrůstající obliba svobodné hudby a volných licencí
naplno ukazuje nedostatečnost právní úpravy pro vyloučení děl individuálních autorů a autorů
poskytujících svou hudbu pod volnými licencemi. Pro kolektivní správce to znamená bludný
kruh v jejich praxi, kdy na jedné straně mají povinnost licencovat užití jimi chráněných
předmětů ochrany a na druhé straně mají povinnost respektovat vůli autorů, kteří v režimu
rozšířené kolektivní správy být nechtějí. Tomuto stavu se proto věnuje i kapitola s úvahami de
lege ferenda, neboť jeden z pozměňovací návrhů Rady EU k návrhu směrnice o autorském
právu na jednotném digitálním trhu se zakotvením rozšířené kolektivní správy do evropského
práva počítá.
První část práce se navíc zabývá subjekty, se kterými kolektivní správce při své
činnosti nutně přichází do styku. V průběhu psaní práce i při své praxi docházím k tomu, že
např. institut nezávislého správce práv si zaslouží velkou pozornost, neboť dle mého názoru je
jeho úprava nedostatečná. S ohledem na to, že jde o legální možnost konkurence kolektivním
správcům, otvírají se tu dveře zásadnímu omezení výkonu kolektivní správy. S ohledem na
špatnou pověst OSA mezi laickou veřejností je až s podivem, že na českém území takto zatím
fungují pouze čtyři nezávislí správci práv.
Kolektivní správa pro práva k dílům hudebním (a s ohledem na časté užití hudebních
děl prostřednictvím jejich záznamů i kolektivní správa práv výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů) je pro rozsah trhu, který pokrývá, a oblíbenost
hudby mezi veřejností patrně nejrozšířenější a nejvíce upravenou oblastí kolektivní správy. Je
jí proto věnována druhá část práce. Na příkladu OSA je popsáno vnitřní fungování takového
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správce, jeho vztah k nositelům práv a ke svým členům a procesy licencování a rozúčtování
autorských odměn. Vzhledem k tomu, že mezi kolektivními správci pro práva k dílům
hudebním probíhá aktivní spolupráce, je rozebrána možnost kolektivních správců pověřit
výkonem kolektivní správy nejen kolektivního správce v tuzemsku, ale též v zahraničí.
Popsány tak jsou i organizace sdružující kolektivní správce CISAC, GESAC a BIEM.
Druhým cílem práce bylo zanalyzovat licencování užití hudebních děl v prostředí
online a zjistit, zda je současná situace pro všechny zúčastněné subjekty funkční. Nejprve byl
proto stručně popsán samotný Internet a subjekty, které prakticky zajišťují jeho činnost – tzv.
ISP. V souvislosti s těmito subjekty jsem blíže popsal problematiku jejich odpovědnosti za
obsah umístěný na Internetu a problematiku tzv. bezpečných přístavů. Došel jsem k tomu, že
tyto přístavy je nutné určitým způsobem zrevidovat. Částečně to bude možné v oblasti online
sdílení obsahu nahraného uživateli Internetu, a to v aktuálním návrhu směrnice o autorském
právu na jednotném digitálním trhu. Již veřejně propíraný čl. 13 je proto detailně rozebrán
v jeho aktuálních třech navržených podobách ve čtvrté části věnované možným změnám
právní úpravy.
Dále jsou popsány jednotlivé způsoby užití hudebních děl na Internetu – stahování,
streaming, linking, webcasting a simulcasting. Podrobný rozbor jsem poté věnoval vývoji
online licencování hudebních děl, který vedl k přijetí směrnice o kolektivní správě. Došel
jsem k tomu, že EU tuto oblast zpočátku silně podcenila a nahrála vzniku „licenčního
chaosu“, který částečně přetrvává dodnes. Ideálním stavem v licencování hudby online
v Evropě je jistě situace, kdy uživatel může požádat o jednu multirepertoárovou
multiteritoriální licenci od libovolného kolektivního správce v EU, nebo požádá jednotlivé
kolektivní správce o licenci pro užití jejich smluvně spravovaného repertoáru pro území celé
EU. Aktivity EK však vedly k tomu, že např. američtí nakladatelé, kteří dle amerického práva
vlastní mechanická práva k hudebním dílům, svá práva z kolektivní správy vyňali a vytvořili
licenční agregátory s velkými evropskými kolektivními správci. Ačkoliv je možné, že
licencování populárního angloamerického repertoáru se zjednodušilo, faktem zůstává, že pro
většinu menších evropských správců se situace ztížila. Vzhledem k tomu, že EU má chránit
především evropské subjekty, jde o nešťastný vývoj, který jde proti snaze podpořit kulturní
rozmanitost, kterou EU propaguje v recitálu směrnice o kolektivní správě.
S ohledem na propojenost evropské a americké kolektivní správy jsem se stručně
věnoval i aktuální novince ve Spojených státech, a to přijetí tzv. Music Modernization Act,
který je revolucí v licencování mechanických práv k užití hudebních děl online v USA a
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prostřednictvím recipročních smluv a hromadnosti nově upravené zákonné licence zasáhne i
evropské kolektivní správce a nositele práv.
Na závěr třetí části jsem se pro příklad pokusil o stručný přehled toho, s kterými
subjekty musí hudební služba streamingu uzavírat licenční smlouvy, aby se vyhnula
případným soudním sporům. V úvodu práce jsem počítal s tím, že takový příklad bude
detailní i se zaměřením na jednotlivé země. Komplikovanost globálního licencování a
rozličnost nositelů práv mě však přiměla tento příklad pojmout raději v obecnější rovině.
Závěrem práce jsou úvahy de lege ferenda. První z nich se týká problémů spojených
s vyloučením účinků hromadných licenčních smluv v oblasti rozšířené kolektivní správy a
možné europeizace tohoto institutu. Druhá se podrobně zabývá návrhy čl. 13 v projednávané
směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu a možnými dopady těchto návrhů.
Třetí z nich je už jen stručnou úvahou nad chováním trhu v oblasti multiteritoriálního online
licencování.
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Seznam zkratek
autorský zákon

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých
zákonů

AVD

Audiovizuální dílo dle sazebníku OSA

Bernská úmluva

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl ze
dne 9. září 1886

BIEM

Bureau International des Sociétés Gérant
d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique

Brusel I bis

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012
ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech

CC

Creative Commons

CELAS

Centralised European Licensing and Administrative Service –
online licencování anglo-amerického repertoáru nakladatelství
EMI Music Publishing, spravovaný PRS a GEMA

CISAC

Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et
Compositeurs

DEAL

Direct European Administration and Licensing

DMCA

Digital Millennium Copyright Act - Pub. L. No. 105-304

DPH

Daň z přidané hodnoty

EHP

Evropský hospodářský prostor

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

EU

Evropská unie

GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)

GEMA

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische
Vervielfältigungsrechte – německý kolektivní správce pro
práva k dílům hudebním

ICE

International Copyright Enterprise – licenční agregátor pro
online práva (spojené repertoáry PRS, STIM, GEMA)

IFPI

Mezinárodní federace fonografického průmyslu

IMPEL

Independent Music Publishers’ E-Licensing – sdružení
nezávislých hudebních nakladatelství spravované PRS

INTERGRAM

Nezávislá

společnost

výkonných

umělců

les

a

Droits

výrobců

zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s.
ISP

Internet Service Provider – Poskytovatel služeb na Internetu

Marrakéšská smlouva

Marrákešska smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným
dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s
jinými poruchami čtení

MCPS

Mechanical-Copyright Protection Society – britský kolektivní
správce pro mechanická práva k dílům hudebním

MMA

Music Modernization Act

nařízení o portabilitě

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze
dne 14. června 2017 o přeshraniční přenositelnosti on-line
služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu

NSP

Nezávislý správce práv

občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OSA

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

PAECOL

Pan-European Central Online Licensing – online licencování
anglo-amerického repertoáru nakladatelství Sony/ATV,
spravovaný GEMA

PEDL

Pan European Digital Licensing – online licencování
repertoáru nakladatelství Warner/Chappel

PEL

Pan-European Licensing – online licencování latinskoamerického repertoáru nakladatelství Sony/ATV, spravovaný
SGAE

PRS

Performing Right Society – britský kolektivní správce pro
provozovací práva k dílům hudebním

P2P

Peer-to-peer

Řím I

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze
dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní
závazkové vztahy

Řím II

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze
dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní
závazkové vztahy

SACEM

Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique –
francouzský kolektivní správce pro práva k dílům hudebním

SACD

Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques –
francouzský kolektivní správce pro práva k dílům
dramatickým

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie

směrnice o autorském
právu na jednotném
digitálním trhu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady o autorském právu
na jednotném digitálním trhu COM(2016) 593 final

směrnice o kolektivní
správě

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne
26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s
ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům
k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

směrnice o elektronickém
obchodu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne
8. června 2000 o některých právních aspektech služeb
informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na
vnitřním trhu

směrnice InfoSoc

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne
22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského
práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti

směrnice o některých
právech souvisejících
s autorským právem

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne
12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o
některých právech v oblasti duševního vlastnictví
souvisejících s autorským právem

smlouva o právu
autorském

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu
autorském Ze dne 20. prosince 1996 (33/2002 Sb. m. s.)

smlouva o výkonech
výkonných umělců a o
zvukových záznamech

Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o
výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech ze
dne 20. prosince 1996 (48/2002 Sb. m. s.)

SOLAR

SOLAR Music Rights Management – online licencování
anglo-amerických repertoárů nakladatelství Sony/ATV a EMI
Music Publishing

STIM

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå – švédský
kolektivní správce pro práva k dílům hudebním

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví

UUC

User-Uploaded Content

ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví

zákon o informačních
společnostech

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů
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Kolektivní správa a užití autorských děl na Internetu

Abstrakt
Práce se zabývá dvěma oblastmi. Tou první je pojem kolektivní správy, a to zejména
kolektivní správy pro práva k dílům hudebním. Kolektivní správa je popsána zprvu v obecné
rovině, detailní aspekty jsou pak podrobně uvedeny na příkladu OSA. Konkrétně jde o vnitřní
uspořádání kolektivního správce, jeho vztahy s ostatními subjekty a výkon kolektivní správy
samotný, tedy určování sazeb, licencování a rozúčtování vybraných odměn. Při popisu režimů
kolektivní správy jsou vytknuty problémy, které aktuálně zatěžují OSA v režimu rozšířené
kolektivní správy v souvislosti s užitím tzv. svobodné hudby.
Druhou oblastí je problematika užití hudebních děl na Internetu s ohledem na
kolektivní správu. Nejprve je popsán samotný Internet a subjekty, které zajišťují jeho
fungování – tzv. ISP. Bližší rozbor je věnován otázce jejich odpovědnosti za obsah na
Internetu a problematice omezení této odpovědnosti pomocí institutu bezpečných přístavů. Na
příkladu služby YouTube je ukázána potřeba revize tohoto institutu. Dále se práce věnuje
možným způsobům užití hudebních děl na Internetu – stahování, streamingu, linkingu,
webcastingu a simulcastingu. Největší pozornost je věnována problematice online
licencování. Detailně je rozebrán vývoj v EU, který by se dal nazvat jako „licenční chaos“ a
který směřoval k přijetí směrnice 2014/26/EU o kolektivní správě a licencování užití
hudebních děl online pro více území. V té souvislosti se práce věnuje i aktuálnímu vývoji
online licencování ve Spojených státech, tedy přijetí novely amerického autorského zákona
zvané Music Modernization Act. Práce poté uvádí stručný příklad fiktivní streamingové
služby hudby, kdy je blíže rozvedeno, které nositele práv je třeba při vzniku takové služby
zohlednit, aby mohla užívat díla populárního repertoáru.
Závěrem práce jsou úvahy de lege ferenda týkající se rozšířené kolektivní správy a
možných dopadů jednotlivých návrhů směrnice o autorském právu na jednotném digitálním
trhu.

Klíčová slova: kolektivní správa; hudební díla; online užití
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Collective management and use of copyright on the Internet
Abstract
This thesis is dealing with two main areas. The first on is a concept of collective
management, particularly the collective management of rights in musical works. At the
beginning it is described as a general concept. More detailed aspects such as the inner
organization of a collective society, its relations with another persons and entities and the
exercise of collective management through setting tariffs, licensing and distribution of
remuneration are explained thoroughly on the example of OSA. The difficulties for OSA in
the field of extended collective licensing in connection with the royalty-free music are pointed
out while describing the regimes of collective management.
The second area is the use of musical works on the Internet with regards to collective
management. At first, the terms Internet and Internet Service Providers (ISPs) are described.
Closely analysed is a liability of these providers for the content online and limitation of this
liability with so-called safe harbours. It is argued that these harbours need to be revised as it is
shown on the example of YouTube. Focus then turns on the possible ways of using musical
works online – downloading, streaming, linking, webcasting and simulcasting. The greatest
attention is paid to the matter of online licensing. The development in EU which led to the
adoption of Directive 2014/26/EU on Collective Management of Copyright and Related
Rights and Multi-territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Use in the
Internal Market and which can be described as “licensing chaos” is examined in detail. In this
regards, the thesis also dwells on the current development of online licensing in the United
States associated with the adoption of Music Modernization Act. It is followed by a brief
example of a fictitious online streaming service showing which right holders need to be
considered while setting up such service.
Thesis concludes with de lege ferenda thoughts on extended collective licensing and
possible impacts of the proposed Directive on Copyright in the Digital Single Market.
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