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Práce se zaměřuje na proměnu role kolektivní správy v online světě. Základním cílem a výzkumnou 

otázkou, kterou si tato práce klade, je analyzovat a přinést odpověď, jak se mění kolektivní správy a 

její pozice v závislosti na moderních technologiích, v čele s Internetem. V rámci této hlavní výzkumné 

otázky jsou sledovány dvě tendence, dva hlavní okruhy, ovlivněné obecnou charakteristikou 

autorského práva, která se promítá do působení kolektivní správy v prostředí moderních technologií, 

které bude práce sledovat.  Aspektem, který se celou prací prolíná, je pohled na teritorialitu 

autorského práva a její vliv a proměny s ohledem na kolektivní správu. Zejména je pak naším cílem 

zjišťovat, jak se aplikace a vnímání zásady teritoriality proměňuje v souvislosti se stále se zvětšujícím 

průnikem autorského práva a moderních technologií. Mimo obecných znaků kolektivní správy se pak 

budeme v souvislosti s teritorialitou soustředit na nástroj licencí pro více území k dílům hudebním, 

který i přes dřívější obdobné snahy, přišel na svět až prostřednictvím Směrnice o kolektivní správě. 

Druhým zkoumaným znakem a důležitou zásadou, která bude v práci analyzována, je autonomie vůle 

nositele práv, v závazkových vztazích se pak projevující jako zásada smluvní volnosti. Kolektivní 

správa (ač se v ní promítají i některé prvky práva veřejného) je, jakožto institut autorského práva 

součástí systému práva soukromého, které považuje zásadu autonomie vůle, jakožto výraz principu 

svobody, za jednu ze základních zásad. Pouze v případě, že je tato zásada respektována, se mohou 

subjekty, kterými v kontextu této práce rozumíme autory, resp. nositele práv k předmětům ochrany, 

nejlépe zasazovat o realizaci svých společenských i ekonomických zájmů. 

První dvě kapitoly práce prezentují cíle, metodologii a ideologický základ pro zpracování tématu. Třetí 

kapitola představuje historický vývoj kolektivní správy jakožto komplementární k vývoji moderních 

technologií. Čtvrtá kapitola analyzuje právní úpravu kolektivní správy de lege lata. Pátá kapitola 

analyzuje teritoriální aspekty kolektivní správy, monopol kolektivní správy a udělování licencí pro 

více území. Šestá kapitola se zabývá analýzou alternativních způsobů kompenzace nositelů práv. 

 


