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Abstrakt 

Cílem této diplomové je poskytnutí komplexního pohledu na hudební knihovny 

netradičního typu (zvukové banky), analýza a zhodnocení jejich informačních 

procesů, fondů a služeb. Zkoumaná hudební knihovna je provozována českou 

společností Studio Fontána a nese název Fontana Music Library (FML). V textu 

je nejprve vysvětlena obecná podstata zvukových bank. Hlavní část práce se 

věnuje kompletnímu rozboru konkrétní zvukové banky (FML). Jsou zde popsány 

vztahy s českými ochrannými organizacemi (OSA, Intergram) a vazby na 

zahraniční hudební knihovny. Podrobně jsou vylíčeny informační služby a 

procesy probíhající ve FML (akvizice, katalogizace, ukládání a zpřístupňování 

zvukových dokumentů). V závěru textu jsou shrnuty trendy a perspektivy 

budoucího rozvoje zvukových bank. 
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Předmluva 

Předkládanou diplomovou práci jsem vypracovala jako svou 

absolventskou práci na Ústavu informačních studií a knihovnictví 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Cílem této práce je poskytnout ucelený pohled na hudební knihovny 

netradičního typu (zvukové banky), analýza a zhodnocení jejich 

informačních procesů, fondů a služeb. Zkoumaná hudební knihovna je 

provozována českou společností Studio Fontána, kde jsem již třetím 

rokem zaměstnaná. 

Práce je vypracována v souladu se schváleným zadáním. Téma práce jsem 

si zvolila na základě praktických zkušeností a také proto, že problematika 

zvukových bank je poměrně neznámou a neprobádanou látkou. Provedla 

jsem podrobnou rešerši literatury a průzkum informačních zdrojů a poté 

jsem přistoupila k vlastní analýze. Vzhledem k malému množství 

informačních zdrojů, vztahujících se k oblasti zvukových bank jsem 

potřebné informace získávala především na pracovišti ve Studiu Fontána.  

Práce je rozčleněna do šesti kapitol. První kapitola uvádí do tématu práce. 

Druhá kapitola se věnuje osvětlení pojmu zvuková banka. Postihuje 

obecnou podstatu zvukových bank a popisuje obsah a strukturu jejich 

fondu. Vysvětluje, kdo jsou hlavní uživatelé zvukových bank. Přibližuje 

cenovou politiku zvukových bank. 

Hlavní část práce tvoří třetí kapitola, která podrobně představuje 

společnost Studio Fontána a zvukovou banku (v textu označována 

ekvivalentem: hudební knihovna), kterou provozuje - Fontana Music 

Library. Kapitola je rozdělena do devíti podkapitol, které jsou dále 

členěny. 

Jelikož je hudba stejně jako ostatní umělecké aktivity součástí našich 

životů, je jako taková předmětem právní ochrany. Při diskusích na téma 
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autorského práva si lidé jen málo uvědomují, jak široká je jeho působnost. 

Rozhodla jsem se proto věnovat celou čtvrtou kapitolu této velice složité 

problematice a pokusit se vyzvednout nejpodstatnější body, týkající se 

hudebních děl a zvukových bank. Součástí této kapitoly jsou připomenuty 

i české ochranné organizace (OSA a Intergram). 

Závěrečná část obsahuje celkové shrnutí získaných poznatků a specifikaci 

trendů a perspektivy dalšího rozvoje zvukových bank. 

Tato diplomová práce byla připravena v souladu s platnými vnitřními 

předpisy FF UK. Citace použité literatury v textu jsou pro rozlišení 

uvedeny v hranatých závorkách a obsahují příjmení autora (resp. název 

díla) a rok vydání. Informační zdroje jsou citovány podle norem ČSN ISO 

690 a ČSN ISO 690-2. Práce má 91 stran a obsahuje 7 příloh o celkovém 

rozsahu 20 stran. Text je doprovázen názornými obrázky pro lepší 

porozumění vykládané látky. Součástí příloh je vzor licenční smlouvy, 

formulář k nahlášení použité hudby (Hudební sestava), ceník, ediční plán, 

formulář pro ohlášení hudebního díla na OSA (Ohláška díla), formulář pro 

registraci hudebního díla u společnosti Intergram (Nahrávací protokol).  

Na závěr bych ráda poděkovala svým nadřízeným a kolegům ve Studiu 

Fontána, jmenovitě paní Ing. Ivaně Nedvědové a panu Zdenku Nedvědovi, 

za cenné rady, podněty a umožnění studia při zaměstnání. Děkuji také 

vedoucí práce PhDr. Evě Bratkové z Ústavu informačních studií 

a knihovnictví FF UK v Praze za ochotu a cenné připomínky při tvorbě 

diplomové práce. Zvláštní poděkování si zaslouží má rodina, která mi byla 

po celou dobu studia oporou. 
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1. Úvod 

Předkládaná práce se zabývá fungováním a moderními informačními 

službami zvukových bank. Práce je zaměřena na české teritorium, odkud 

byl vybrán prototyp (Fontana Music Library), který je v této práci 

podrobně popsán. 

Rozvoj digitálních technologií určených k vytváření, zpracování, šíření 

a užívání informací významně přispěl ke vzniku nové informační 

společnosti, ve které se dnešní svět nachází. S tím přicházejí daleko vyšší 

nároky členů společnosti-uživatelů, týkající se především rychlosti 

a přesnosti, s nimiž se s informacemi pracuje. Digitalizace dokumentů 

postihla i hudební oblast a zvukové banky nejsou výjimkou. Nové 

informační technologie usnadňují práci (nejen) s hudebními dokumenty. 

Přínos těchto technologií se projevuje např. v ukládání velkého množství 

dokumentů (v případě zvukových bank - CD nosičů) v relativně malém 

prostoru pevného disku (HDD), odkud lze jednoduchým způsobem opět 

s potřebným dokumentem manipulovat (pořídit jeho kopii, poslat ji 

klientovi, zpracovat jej, vyjmout jej a uložit jinam nebo zcela vymazat 

aj.). 

Zvukové banky mají ve světě téměř stoletou tradici. V Česku se objevují 

díky nepříznivým politickým podmínkám až po roce 1989. První 

zvukovou bankou na našem území byla a je shodou okolností Fontana 

Music Library (FML), která představuje v této práci modelovou instituci, 

na které je vysvětlována podstata a funkce zvukové banky z praktického 

hlediska. Práce podrobně seznamuje s činnostmi FML – akvizice, 

typologie informačních pramenů a jejich bibliografické zpracování, tvorba 

fondu, formy zpřístupňování dokumentů. 

Ačkoliv zvukové banky nespadají do oblasti klasického (hudebního) 

knihovnictví, vyskytují se u nich četné paralely s knihovnami. Lze zde 

spatřit podobnosti s výpůjčním protokolem, katalogizací pomocí 
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speciálního softwaru nebo referenčními službami (rešerše, zodpovídání 

dotazů). Existuje tu i jakási zahraniční spolupráce zvukových bank. 

Poskytují si nejen informace a hudební dokumenty, ale také informace 

o nich (tzv. metadata). Nefungují zde ale bohužel žádné jednotné závazné 

standardy o vytváření metadatových záznamů, takže je jejich přejímání 

doprovázeno nutnými úpravami na straně příjemce.  

2. Zvuková banka  

2.1 Podstata zvukových bank 

Podstatou zvukových bank (nebo též hudebních knihoven) je vlastnictví 

trojích autorských práv najednou. Na rozdíl od vydavatelů klasické či 

populární hudby, kteří většinou vlastní menší než padesátiprocentní podíl 

na copyrightu konkrétního díla, je zvuková banka kompletním majitelem 

práv příslušících k  nahrávce. Zájemce o určitou hudební nahrávku 

získává souhlas k užívání od autora hudby (hudební skladatel, textař), 

výkonného umělce a od výrobce zvukového záznamu. Tyto souhlasy jsou 

zajištěny dohodou mezi umělci a zvukovou bankou jakožto vydavatelem 

hudby a vykoupením jejich práv k nahrávkám. Hudba ze zvukových bank 

tak může být licencována okamžitě, bez potřeby shánění autorova 

souhlasu, jak je tomu u běžných vydavatelství. Autor již souhlas vyslovil 

při podpisu nakladatelské smlouvy (viz příloha č. 1). 

2.2 Obsah a struktura fondu 

Zvukové banky vytvářejí svůj fond dvojím způsobem. Především jsou 

sami výrobci hudebních alb. Tvoří tedy vlastní hudbu. Většinou po 

určitém výzkumu trhu a zjišťování, po čem je největší poptávka, případně 

co na trhu chybí. Druhým zdrojem přírůstků jsou hudební alba z ostatních 

zvukových bank, která jsou na základě uzavřených smluv o zastupování 

partnerským zvukovým bankám pravidelně rozesílána. 
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Hudba, se kterou zvukové banky pracují, je obecně nazývána jako 

produkční. Vyplývá to ze způsobu jejího využití – zejména ke komerčním 

účelům. Proto jsou tyto banky v anglicky mluvícím světě označovány jako 

„production music libraries“ (knihovny produkční hudby). 

Hudba ve zvukových bankách zahrnuje širokou paletu žánrů a hudebních 

stylů. Lze zde najít cokoli od rocku, popu, rapu, hip hopu, vážné hudby, 

dětské hudby až po esoteriku, atmosférickou hudbu, komediální hudbu 

nebo nahrávky inspirované např. ságou Star Wars. Velikost fondu 

zvukových bank se pohybuje od několika stovek skladeb, k mnoha tisícům 

[BENZULY, 2004]. 

Autory nahrávek ve zvukových bankách leckdy bývají známí, komerční 

umělci. Důvodem jejich rozhodnutí není vždy jen finanční odměna, ale 

především tvůrčí svoboda. Komerční hudba může být pro umělce 

limitující, co se týče stylu a trendů. Produkční hudba jim poskytuje 

určitou volnost a cestu k experimentování, které si jinak dovolit nemohou 

[Music matters, 2008]. 

Tuto situaci mimo jiné zapříčinil i celosvětový pokles prodeje nosičů 

s populární hudbou a autoři dříve pracující pro žánr populární hudby 

hledají uplatnění jinde. Nejlepší cestou, jak se uplatnit, je hledat skuliny 

a mezery na trhu, tvořit své vlastní věci a snažit se využívat národní 

specifika [NEDVĚD, 2003]. 

2.3 Uživatelé 

Hudba ve zvukových bankách je vyráběna právě pro ně, tedy pro zvukové 

banky, a konkrétně pro účely jejich uživatelů. Nezřídka dochází i k výrobě 

hudební nahrávky přímo pro zvukovou banku, na zakázku dle konkrétně 

zadaných kritérií.  

Hlavními uživateli jsou reklamní a mediální agentury, filmoví, televizní 

a rozhlasoví producenti. Výjimkou však nejsou ani jednotlivci nebo 

vzdělávací instituce. 
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Historie zvukových bank sahá na počátek 20. století. První společností zabývající se 

výrobou a licencováním hudby výhradně ke komerčním účelům byla firma De Wolfe 

Music (http://www.dewolfe.co.uk/). V roce 1909 ji založil Meyer de Wolfe, který se 

nejdříve živil výběrem hudby, která doprovázela promítání němých filmů. V roce 1927 

začal nahrávat svoji vlastní hudbu a položil tak základy produkčním hudebním 

knihovanám. Další zvukové banky na sebe nenechaly dlouho čekat. Např. v roce 1930 

založili Ralph Hawkes a Leslie Boosey hudební nakladatelství Boosey & Hawkes 

(http://www.boosey.com/). Obě tyto hudební knihovny úspěšně fungují dodnes. 

V současnosti existují desítky zvukových bank po celém světě. 
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Přehled nejzajímavějších zvukových bank z anglo-americké oblasti 

každoročně aktualizuje a na svých stránkách zveřejňuje např. newyorský 

magazín Government Video pod názvem „Music library buyer's guide“ 

(http://governmentvideo.com/articles/publish/article_1393.shtml).  

2.4 Cena a příjmy 

Další předností zvukových bank, vedle trojího souhlasu s použitím, je 

cena, za kterou hudbu ze svých fondů svým uživatelům poskytují. Je 

několikanásobně nižší než produkty hudebního průmyslu.  

Týdeník Marketing & Media uvádí, že ceny licencí za hudbu 

(v reklamách) se pohybují řádově ve statisících korun. Zahraniční 

interpreti, i když jsou úplní nováčci, pod 100 tisíc nejdou, spíše tak od 

300 tisíc Kč nahoru. A pokud už mají nějaký hit v rádiu, cena závratně 

narůstá. U českých interpretů to je podobné. A ty největší hvězdy stojí 

i několik milionů [VACKOVÁ, Lucie, 2005]. 

Samozřejmě při zajištění srovnatelné kvality. Jednou z možných nevýhod 

může snad být to, že zvukové banky nemohou nabízet exkluzivitu 

jednotlivých nahrávek. Uživatelů je mnoho a všichni mají přístup 

prakticky k totožnému fondu. Může se pak kupříkladu stát, že stejná 

skladba je použita v reklamě na prací prášek a zároveň jako podkresová 

hudba v dokumentárním filmu o jihoamerické fauně a flóře.  

Zvukové banky získávají na popularitě hlavně díky kvalitnímu zpracování 

nahrávek, rychlosti poskytnutí titulu a uživatelsky přívětivým službám, 

jež klientům nabízejí [CRISAFULLI, 2002]. 

Fungují obecně na principu bezplatného (resp. zálohovaného) půjčování 

hudby na CD nebo v digitální formě (většinou v MP3 320 kbps). Od 

klasických, hmotných, nosičů je postupně upouštěno a přednost je dávána 

digitálním formátům. Hudba je v tomto případě poskytována na externím 

paměťovém zařízení. Velmi úspěšnou, a klienty ceněnou, službou je 

možnost vyhledávání a získávání hudby online pomocí jakéhosi 
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virtuálního katalogu nahrávek z produkce jednotlivých hudebních bank. 

Klienti tak získávají přístup ke kompletní aktualizované databázi, a to 

v principu 24/7 (dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu). Online 

katalogy si vytvářejí samotné hudební knihovny a zpřístupňují je na svých 

internetových stránkách. Existují také online katalogy zahrnující několik 

hudebních knihoven najednou. Takový katalog nabízí např. německý 

Sonoton (http://www.sonofind.com) anebo francouzská knihovna 

Musique & Music (http://www.musicforprod.com/fontana/).  

Příjmy hudebních knihoven jsou trojího typu. Platby od klientů 

a  ochranných organizací - Intergram (organizace zastupující výkonné 

umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu 

majetkových práv; http://www.intergram.cz/) a OSA (Ochranný svaz 

autorský; http://www.osa.cz/).  

1. Veškerá hudba poskytovaná klientům jakýmkoli způsobem je zdarma. 

Účtováno je až konkrétní použití vybrané skladby, které musí být 

knihovně nahlášeno. Děje se tak na základě smlouvy podepsané mezi 

knihovnou a klientem. V případě klientů s velkým objemem výroby 

bývá přistupováno k paušálním poplatkům. V rámci paušálu může 

klient použít jakoukoli hudbu bez nutnosti toto knihovně hlásit.  

2. Dalším typem příjmu zvukových bank je podíl z veřejného 

provozování nahrávky, kterou banky vyrobily. Na základě smluv 

nakladatele (zde zvukové banky) a společnosti Intergram bývá zvukové 

bance, neboli nakladateli, několikrát ročně vyplácen honorář 

z veřejného provozování. Aby mohla být tato odměna vyplacena, 

musejí být nahrávky identifikovatelné, tedy opatřeny kódy ISRC 

a zaneseny v databázi společnosti Intergram. 

3. I když zvukové banky jako takové nejsou autory nahrávek, i ony 

získávají podíl z veřejného provozování hudebních záznamů od 

Ochranného svazu autorského. Děje se tak na základě smluv 

uzavřených mezi nimi a jejich autory, kteří u nich svoji hudbu vydávají. 
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Ve smlouvě je přesně stanoven podíl, jaký připadne autorovi a jaký 

knihovně. 

2.5 Shrnutí významu zvukových bank 

Zvukové banky si za dobu své existence vybudovaly finanční i technické 

zázemí. Produkují hudbu na vysoké úrovni a jejich kvalita je výrazná 

i tím, že pro ně pracují přední světoví autoři [NEDVĚD, 2003]. 

„Výhodou hudebních knihoven je jejich žánrová a  autorsko-právní 

komplexnost. Jejich systém funguje na tom, že všechna práva náležející 

k danému hudebnímu prvku vlastní a mohou je obratem podstoupit formou 

licence k použití“ [VACKOVÁ, Kristina, 2003]. 

Bez existence toho typu knihoven by uživatelé museli žádat o každý 

souhlas zvlášť a docházelo by tak k nemalým časovým i finančním 

ztrátám. V podstatě jde o to, že smluvní klienti zvukových bank mohou 

pracovat s hudebními produkty, aniž by se obávali problémů spojených 

s nedovoleným zásahem do autorských práv k dané skladbě. 

3. Zvuková banka Fontana Music Library (FML) 

Zvuková banka Fontana Music Library (FML) je součástí společnosti 

Studio Fontána. Pro lepší orientaci v organizační a funkční struktuře 

společnosti je zde Studio Fontána stručně představeno. 

3.1 Představení společnosti Studio Fontána 

Firma s názvem Zdeněk Nedvěd - Studio Fontána 

(www.studiofontana.com) vznikla v roce 1992.  Jako oficiální předmět 

podnikání bylo do Živnostenského rejstříku uvedeno hudební 

nakladatelství, ozvučování a výroba videoprogramů a rozhlasových 

reklam, hudební vydavatelství, agenturní činnost v oblasti kultury 

a umění. Postupem času se firma rozrostla o společnost s ručením 

omezeným nesoucí název Studio Fontána spol. s r.o. Její hlavní činností je 

ozvučování a výroba videoprogramů a rozhlasových reklam a reklamní 
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agenturní činnost. Zároveň je Studio Fontána spol. s r.o. také hudebním 

vydavatelstvím, které nese název Sprint Music Library 

(http://www.sprintlibrary.com/). Do fondu FML přispívá výrobou kolekce 

s návěštím SPRT. Navenek však firma a společnost vystupují jednotně 

jako Studio Fontána, mají společné majitele i jednatele. Součástí firmy 

Zdeněk Nedvěd – Studio Fontána je nahrávací studio v Sudovicích 

a hudební nakladatelství a vydavatelství, kam spadá i zvuková banka 

Fontana Music Library. Organizačními složkami společnosti Studio 

Fontána spol. s r.o. jsou hudební nakladatelství, které produkuje zvukovou 

banku Sprint Music Library,umělecká agentura a nahrávací a dabingové 

studio v Praze.  Organizační struktura Studia Fontána je znázorněna na 

diagramu 1. 

 

Diagram 1: Studio Fontána (organizační struktura) 
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Funkčně se Studio Fontána skládá ze čtyř relativně samostatných částí: 

Hudební knihovna (FML), Hudební vydavatelství, Nahrávací studio 

a Umělecká agentura (viz diagram 2). 

 

Diagram 2: Studio Fontána (funkční struktura) 

3.2 Historie FML 

Nápad založit první českou hudební knihovnu podle zahraničních vzorů 

vznikl už dříve. Již před rokem 1989 se zakladatel Studia Fontána Zdeněk 

Nedvěd snažil přesvědčit tehdejší hudební vydavatelství o tom, že 

existence takové hudební knihovny má smysl. Jednání se Supraphonem 

a dalšími vydavateli však nebyla úspěšná. Považovali tuto snahu za 
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zbytečnou a nerealizovatelnou. Vytváření první české hudební knihovny 

(FML) začalo vydáním série 10 CD, na kterých se měl otestovat zájem 

trhu. Autorem skladeb na těchto CD byl Zdeněk Nedvěd a několik jeho 

kolegů. V té době se objevují první snahy o vytvoření sítě obchodních 

kontaktů. Během několika let se ukázalo, že FML se svou kolekcí 10 CD 

nestačí na pokrytí požadavků trhu. A tak začala Fontana Music Library 

hledat partnery v zahraničí. V roce 1995 uzavřela smlouvu 

„o zastupování“ (tzv. subnakladatelskou smlouvu) s německou společností 

Sonoton (http://www.sonoton.com/). Tato smlouva se tak stala první 

z mnoha. Postupně byly uzavírány smlouvy s dalšími zahraničními 

hudebními knihovnami. Navíc v roce 1998 Fontana Music Library 

uzavřela důležité partnerství s polskou hudební knihovnou Sound-Pol, 

která je dnes součástí firmy Sony/ATV Music Publishing 

(http://www.sonyatv.com/pl-pl/index.php) a otevřela slovenskou pobočku 

s názvem Štúdio Fontana Slovakia. Došlo tak ke spojení sil tří států, 

zejména kvůli lepší konkurenceschopnosti vůči okolnímu světu. 

Dnes slouží Fontana Music Library jako centrální zvuková banka pro 

Česko a Slovensko s pestrou paletou žánrů z celého světa a globálním 

zastoupením originálních nakladatelů. Vlastní produkcí přesahující 250 

titulů a produkcí bezmála tří desítek zahraničních hudebních knihoven se 

jedná o nejrozsáhlejší sbírku ve střední a východní Evropě. 

Fontana Music Library je majitelem autorských práv k nahrávkám 

obsaženým v hudebních knihovnách originálních nakladatelů, které pro 

český trh výhradně zastupuje. Tato práva jsou registrována Ochranným 

svazem autorským pro území České republiky. Dále pak je v její 

kompetenci udělovat souhlas k výrobě zvukově obrazových děl jménem 

autorů hudby, výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů 

z kolekce své i smluvních nakladatelství podle ustanovení Autorského 

zákona č. 121/2000 Sb.  
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3.3 Funkce a činnosti FML 

Fontana Music Library je hudební knihovnou určenou pro: 

� postprodukční účely v oblasti filmové, televizní a rozhlasové tvorby 

� výrobu rozhlasových a televizních reklam 

� výrobu multimediálních pořadů, CD-ROM 

Vydává CD s postprodukční hudbou, zvukovými efekty, jingly, ruchy 

a znělkami, určenými pro: 

� výrobu rozhlasových a televizních reklam, multimediálních 

pořadů a počítačových her 

� tvorbu image rozhlasových a televizních stanic 

� postprodukční účely v oblasti filmové, televizní a rozhlasové tvorby 

� internet 

� divadelní představení 

� hudební sestavy sportovních a tanečních skupin 

� ozvučení interiérů, hotelů a veřejných prostor  

� módní přehlídky 

� telefonní ústředny 

Fontana Music Library pracuje na principu bezplatného (resp. 

zálohovaného) zapůjčování CD nosičů, zasílání požadovaných skladeb, 

ruchů, jinglů apod. ve formátu MP3, v případě dlouhodobého smluvního 

vztahu též formou stahování hudby z internetu (downloading), případně 

v digitálním formátu na externím pevném disku. 

Uživatel dostává do rukou hudbu pro postprodukční účely a uzavřením 

licenční smlouvy s Fontana Music Library jsou na něj převedena příslušná 

práva, tj. souhlas k výrobě zvukově obrazového díla. Úhradu za udělení 

souhlasu k výrobě řeší klient přímo s vlastníkem autorských práv tj. 

s Fontana Music Library, a to různými formami uvedenými v ceníku. 
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Fontana Music Library jako majitel autorských práv poskytuje klientovi 

dohodnutou hudbu na CD nosičích, ve formátu MP3, na DVD, na 

externím pevném disku, na USB přenosném paměťovém zařízení (jedná-li 

se o ruchy). Výrobce je povinen prostřednictvím formuláře k nahlášení 

použité hudby, tzv. Hudební sestavy (viz příloha č. 2), oznámit FML, 

jakou hudbu, kterého autora, z které kolekce a v jaké délce použil a je 

povinen zapsat tyto informace do tzv. křestního listu zvukově obrazového 

díla. Po zaplacení příslušného poplatku je převod práv uskutečněn. 

3.4  Zahraniční spolupráce 

Fontana Music Library je pro následující nakladatelství výhradním 

zástupcem na území ČR, SR a Polska:  

� Německo: Sonoton (www.sonoton.com) 

� Nizozemsko: Dennis Music (www.dennismusic.nl), AK Media 

Productions, Music and Images (http://www.musicandimages.nl/) 

� Belgie: Stock Music (www.stockmusic.be), Hebra Music 

(http://www.hebramusic.be/) 

� Kanada: Crea Sound, Parry Music (www.studiog.co.uk), Westar Music 

(www.westarmusic.com), Sound Ideas – kolekce Digiffects 

(http://www.sound-ideas.com/digiffects.html) 

� Velká Británie: Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 

(www.boosey.com), DeWolfe (www.dewolfe.co.uk), Focus Music 

(www.focusmusic.com), The Artful Corporation Ltd. 

(www.artcorp.co.uk) 

� Švýcarsko: Tuxedo 

� Francie: Editions Musicales SFORZANDO (http://www.telemusic.fr/), 

Musique & Music (http://www.musique-music.com/), Encore Merci 

(http://www.encoremerci.com/flash_content/accueil/accueil.htm) 
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� Polsko: Sony Music Publishing Poland (Sound-Pol) 

(http://www.sonyatv.com/pl-pl/) 

� Itálie: Primrose Music (www.primrosemusic.com), Machiavelli Music 

Publishing (www.onetrackaday.com), Soundiva Music Library 

(www.soundiva.com)  

� USA: Groove Addicts (www.whodidthatmusic.com), 615 Music 

(www.615music.com), Valentino sound effects library 

(http://www.tvmusic.com/) 

� Austrálie: The Image Music Libary (www.fablemusic.com.au) 

� Španělsko: Sintonia 

� Japonsko: Groovers Music Library (www.groovers-music.com),  

� JAR: Red Igloo Music (www.redigloomusic.com) 

Fontana Music Library  je na základě uzavřených zahraničních smluv 

(registrovaných OSA) s výše uvedenými nakladatelstvími vlastníkem 

subnakladatelských práv pro území České republiky. Uděluje jako jediný 

subjekt v ČR ve smyslu příslušných ustanovení Autorského zákona 

souhlas k použití jednotlivých hudebních prvků obsažených v těchto 

kolekcích k výrobě zvukově obrazových a multimediálních pořadů 

(synchronizační právo).  

Synchronizací se rozumí užití hudebního díla s obrazem (tj. s filmovým 

dílem, v televizním reklamním spotu apod.), s jiným zvukovým záznamem 

(tj. rozhlasová reklama, meditační CD apod.), v počítačových programech 

či na Internetu. V hudebních knihovnách jsou v synchronizačních 

poplatcích (tedy v cenách za použití hudby z fondu hudební knihovny) 

zahrnuta jak práva autorská, tj. nakladatelská, tak práva umělců, tj. 

vydavatelská. 

U zvukových efektů z kolekcí Valentino, Digiffects (z knihovny Sound 

Ideas) a Fontana Sound Effects se nejedná o licencovanou hudbu 
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chráněnou autorským zákonem. Nevztahuje se tedy na ně převod práv 

k užívání, ale jsou k dispozici koupí dle oddílu B platného ceníku (viz 

příloha č. 3). Všechny ruchy jsou jednotně zpoplatněny - 200,- Kč. Je ale 

možné zakoupit i celé sady CD zvukových efektů nebo jednotlivá CD 

s požadovanými ruchy charakteristickými pro domácnost, nejrůznější 

druhy zvířat, přírodu, ulice apod. Ruchy jsou poskytovány i v digitální 

formě na přenosném paměťovém zařízení. 

3.5 Zdroje získávaných dat (akvizice) 

Studio Fontána je zástupcem a distributorem hudby z fondů zahraničních 

partnerů a zároveň producentem své vlastní hudby, která vychází pod 

návěštím F) (Fontana Music Library) a SPRT (Sprint Music Library). 

Prostřednictvím zahraničních zástupců je hudba z fondu FML 

distribuována do mnoha zemí světa.  

3.5.1 Vlastní hudební produkce 

Výroba hudebních nahrávek ve FML probíhá čtvrtletně. Tituly jsou známy 

předem a zaneseny do edičního plánu (viz příloha č. 4). Průměrně se 

během jedné výroby vydá 6-8 titulů. CD jsou vydávána jednotlivě, na 

pokračování nebo v edicích. Unikátní a nejvíce podporovanou edicí je tzv. 

kolekce TRADITIO)AL, která obsahuje originální nahrávky zahraničních 

kultur (např. Original Burmese Folk Music, Original Lithuanian Folk 

Music, Original Bolivian Folk Music atp.). Tento soubor tradičních 

folkových CD čítá dnes 25 titulů a stále se rozšiřuje. V reakci na kladné 

ohlasy domácích klientů i zahraničí byla tato kolekce tradiční folkové 

hudby vydána i na DVD (Original Folk Music from all over the Word) 

(viz příloha č. 5). 

Na DVD byla vydána i všechna CD z kolekce nazvané COMMERCIAL 

CUTS , která obsahuje skladby v komerčních délkách, tedy 30s a 60s 

dlouhé. DVD dostalo název Commercial Music Tank a jeho pokračování 

Commercial Music Tank 2. Klient má s těmito DVD k dispozici více než 

2500 a 1500 titulů v komerčních délkách na jednom místě. DVD je 
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rozděleno do 15 hlavních kategorií, které jsou dále členěny do 

podkategorií, které je pro první díl DVD možné vidět v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Kategorie hudby na DVD Commercial Music Tank 

Veškeré skladby jsou vysoce kvalitní soubory MP3 v kvalitě 320 kbps 

a obsahují tagy ID3, které fungují jako databázový údaj obsahující název 

skladby, jméno autora, žánr, album, rok vydání a poznámku.  Společně 

s vhodným softwarem je orientace a hledání hudby na DVD velmi snadné. 

Za takový vhodný software je výrobcem DVD považován produkt 

americké firmy Apple Computer Inc. s názvem iTunes, jehož již osmá 

verze je zdarma k dispozici na webových stránkách společnosti Apple 

Computer Inc. (http://www.apple.com/itunes/download/).  

Údaje na obalech titulů z hudebních knihoven jsou odlišného charakteru, 

než na jaké jsme zvyklí z populárních CD, která si kupujeme domů 

k poslechu. Nosné informace jako název alba, autor hudby, názvy a délka 

skladeb, název vydavatelství apod. jsou samozřejmě u obou typů CD. Liší 

se doplňkovými informacemi, které vycházejí z uživatelských potřeb.  

Hlavními uživateli hudby ze zvukových bank jsou především: 
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� televize 

� rozhlasové stanice 

� reklamní agentury 

� filmoví producenti 

� jednotlivci 

� divadla, kina 

� veletrhy, výstavy, módní přehlídky 

� hotely. 

Pro ně je důležité, aby na první pohled věděli, jakou hudbu mohou na 

konkrétním albu najít. CD jsou tedy opatřena žánrovým zařazením. 

Uváděni jsou i výkonní umělci, kteří se podíleli na nahrávce. Název alba 

obsahuje podnázev, který stručně charakterizuje hudbu titulu. K názvům 

skladeb jsou připojeny další doplňkové informace: 

� slovní vyjádření charakteru skladby 

� klíčová slova 

� tempo (pomalu, středně, rychle) 

� BPM - BPM je zkratkou „beats per minute“ (údery za minutu) 

a označuje exaktně rychlost hudební skladby 

� tóninu, v jaké bylo BPM měřeno (většinou čtvrťová; BPM je pak počet 

čtvrťových not za minutu) 

� způsob ukončení skladby – tečka (skladba skončí v jednom okamžiku) 

nebo „fade out“ (FO; ke konci se opakuje stejný hudební motiv, 

hlasitost je postupně snižována až nakonec zcela utichne) 

� hudební nástroje – hlavní instrumentální obsazení v jednotlivých 

skladbách. 

Každý titul vydávaný ve FML obsahuje katalogové číslo obsahující 

zkratku návěští (FN, SPRT) a pořadové číslo CD, kód ISRC (International 
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Standard Recording Code), LC (Label Code) a kód ISWC (International 

Standard Work Code).  

Mezinárodní standardní kód nahrávky (ISRC) (ČSN ISO 3901, 2002) 

standardizuje identifikaci zvukových nahrávek a hudebních videonahrávek 

v mezinárodním měřítku. ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanáctimístný 

alfanumerický kód identifikující zvukové nahrávky a videoklipy. Kód 

identifikuje nahrávku v průběhu celé její existence a je určen pro užívání 

vydavateli nahrávek stejně jako autorskoprávními organizacemi, 

vysílacími organizaci, mediatékami a archivy atd. Mezinárodní standardní 

kód nahrávky (ISRC) lze použít pro zvukové nahrávky a hudební 

videonahrávky bez ohledu na to, zda jsou v analogovém nebo digitálním 

formátu. Kód ISRC se nepřiděluje zvukovým a zvukově obrazovým 

nosičům (např. kompaktním diskům nebo videokazetám). Zvukově 

obrazové nahrávky jiné než hudební videonahrávky vyrobené spolu se 

zvukovou nahrávkou jsou vyloučeny z předmětu této normy. Takovým 

zvukově obrazovým nahrávkám by mělo být přiděleno Mezinárodní 

standardní číslo zvukově obrazového díla (ISAN) v souladu s ISO 15706 

(ČSN ISO 15706, 2004). 

Hudebním nahrávkám v Česku je kód ISRC přidělován společností 

Intergram. Kód ISRC obsahuje kód země (CZ), kód přidělený 

Intergramem nakladateli, jenž obsahuje jedno písmeno a dvě číslice 

(A61), kód roku vydání nahrávky (např. 08 pro rok 2008), katalogové 

číslo alba a pořadové číslo nahrávky. ISRC kód pak vypadá následujícím 

způsobem: 

CZ-A61-08-205-01 (skladba nesoucí pořadové číslo jedna na albu č. 205, 

vydaná v roce 2008 nakladatelstvím Zdeněk Nedvěd – Studio Fontána 

v České Republice, jež je nositelem kódu A61). 

Pod tímto kódem, který je do nahrávky vložen při masteringu, je 

registrována nahrávka s názvem Fashion Show Girls z roku 2008 

u vydavatelství Zdeněk Nedvěd – Studio Fontána a veškeré informace o ní 
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musí být zapsány v přiloženém protokolu ISRC. Na druhé straně 

protokolu musí být stanoven procentuální podíl každého interpreta nebo 

výkon, kterým se na nahrávce podílel. Každý řádek musí být podepsán 

všemi hudebníky a sólisty [VONDRÁČEK, 2002]. 

Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC) (ČSN ISO 15707, 

2002) specifikuje jednoznačnou identifikaci hudebního díla. Standardizuje 

a mezinárodně prosazuje užívání standardního identifikačního kódu, který 

umožní jedinečné odlišení jednoho hudebního díla od jiného v rámci 

počítačových databází a související dokumentace a pro potřeby 

společností, které shromažďují hudební díla za účelem administrace práv 

k těmto dílům.  

Mezinárodní standardní kód hudebního díla (ISWC) identifikuje hudební 

dílo jako nehmotný výtvor. Nepoužívá se k identifikaci materiální podoby 

hudebních děl nebo předmětů s tímto dílem souvisejících. K identifikaci 

těchto materiálních vyjádření a předmětů slouží samostatné identifikační 

systémy, jako je Mezinárodní standardní kód hudební nahrávky (ISRC) 

pro hudební nahrávky, Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN) 

(ČSN ISO 10957, 1996)  pro tištěné hudebniny a Mezinárodní standardní 

číslo zvukově obrazového dokumentu (ISAN) pro zvukově obrazového 

díla. 

Kód ISWC se skládá celkem z 11 znaků: jednopísmenného prefixu “T” 

(první písmeno anglického slova “tune“), devítimístného identifikátoru 

hudebního díla (číslice) a jedné číslice kontrolní [BRATKOVÁ, 2002]. 

Jednotlivým skladbám vydávaným ve FML je na základě žádosti podané 

na OSA přidělován kód ISWC. Ten pak vypadá následujícím způsobem: 

Příklad ISWC kódu: T-106.562.607-3 

Dalším identifikačním prvkem, který nesmí chybět na žádném CD, je kód 

návěští nesoucí zkratku LC (label code), který byl představen roku 1977 

Mezinárodní federací hudebního průmyslu (IFPI) za účelem jednoznačné 
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identifikace hudebného nakladatele. Kód sestává z předpony LC, pomlčky 

a pětimístného čísla (např. LC-11178). 

3.5.2 Produkce partnerských zahraničních knihoven 

Aby mohlo FML zastupovat zahraniční knihovny, půjčovat jejich CD 

(resp. hudbu z nich) a poskytovat licenci k použití skladeb v nich 

obsažených, jsou, na základě smluv uzavřených mezi FML a konkrétními 

zahraničními hudebními knihovnami, do FML pravidelně zasílána jimi 

vydávaná alba, většinou minimálně ve dvou kusech od každého titulu. 

Stejně postupuje i FML. Distribuce CD probíhá v souladu s jejich 

produkcí, čtvrtletně. 

3.6 Typy informací a dokumentů, jejich identifikace 

a bibliografické zpracování 

Ve FML dochází ke zpracování několika typů informací. Na jedné straně 

to jsou hudební dokumenty (hudba na CD nebo v digitální podobě), ať už 

vlastní či zahraniční, a informace o jejich využívání. Na straně druhé to 

jsou informace o klientech (uživatelích) a obchodních partnerech. 

Informace jsou zpracovávány dvěma počítačovými programy – účetní 

software s názvem Pohoda a rozúčtovací systém vytvořený na míru FML 

nesoucí název Library Management system (LMS). Součásti LMS budou 

blíže představeny v dílčích částech práce. 

3.6.1 Zvukové nahrávky - identifikace a zpracování  

Jak již bylo uvedeno, FML pracuje s hudebními dokumenty. Hudba je 

uložena na klasických hudebních nosičích CD. S rozvojem digitálních 

technologií a především díky jejich stále jednodušší dostupnosti je 

uložena i v digitální podobě na pevném disku počítače. 

Každé nově příchozí CD je zaneseno do skladu, jehož funkci plní jedna 

část účetního programu Pohoda. Zde je vedena evidence všech CD, která 

FML obdrží. CD jsou definována příslušným návěštím, katalogovým 

číslem a názvem alba. K tomuto záznamu je připojen údaj o aktuálním 
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počtu kusů. Tento program, resp. některé jeho součásti, představuje 

ekvivalent klasickým automatizovaným knihovním systémům. Probíhá zde 

výdej (výpůjčka) a později příjem (vrácení výpůjčky) dokumentů (CD). 

CD nejsou opatřena čárovými kódy. Výdej / příjem je uskutečňován přes 

agendu „Výdejky“ / „Příjemky“. Každá výdejka a příjemka je propojena 

se záznamem uživatele, jenž si dokument půjčuje, příp. vrací, 

s dokumenty, jež jsou půjčovány, příp. vraceny a samozřejmě se skladem, 

kde se okamžitě projeví změna počtu kusů, které jsou ještě k dispozici. 

Virtuální fond je vytvářen digitalizací fondu fyzického (převod hudby 

z CD do jednoho z hudebních digitálních formátů, většinou MP3. AIFF 

a WAV). K převodu je využíván program iTunes, který umožňuje získaná 

digitální data opatřit potřebnými doprovodnými informacemi (metadaty). 

A. MP3 

MP3 (MPEG Audio Layer III) je nejpoužívanějším a nejrozšířenějším 

komprimovaným zvukovým formátem současnosti. Tento formát byl 

vyvinut výzkumným institutem Fraunhofer IIS v roce 1987 v rámci 

projektu zabývajícím se lidským vnímáním digitálně kódovaného zvuku. 

Původní využití tohoto formátu bylo ve videosouborech MPEG, kdy byl 

tímto principem kódován doprovodný zvuk. Formát MP3 nabízí kompresi 

původního souboru v poměru až 1:12 [LUKÁŠ, 2006. s. 36].  

Ztrátový algoritmus komprese formátu MP3 je konstruován na základě 

znalosti tzv. psychoakustického modelu - způsobu, jakým lidské smyslové 

orgány vnímají zvuk. Vnímání zvuku lidskými smysly je v některých 

aspektech výrazně omezeno: člověk nerozlišuje slabší zvukový signál od 

silnějšího na sousedním kmitočtu. Lidskému mozku trvá určitou krátkou 

dobu, než zpracuje změnu zvukové úrovně okolo silného zvuku. Proto je 

možné vypustit slabé zvuky v krátkém časovém intervalu okolo zvuku 

silného. Při ztrátové kompresi do formátu MP3 se používá maskovací 

efekt, který tyto „neslyšitelné“ zvuky odfiltruje. Průměrné lidské ucho je 

schopno zachytit zvuk v těchto mezích: frekvenční rozsah 20Hz - 20kHz, 
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dynamický rozsah (ticho - hluk) asi 98 dB. Formát MP3 se vyznačuje 

velice vysokým kompresním poměrem. V praxi to znamená, že klasické 

audio CD v délce cca 60 minut má ve formátu MP3 zhruba 60 MB. To 

záleží na datovém toku (bitrate), který je zvolen. Ten se pohybuje 

v rozmezí 64 až 320 Kb/s (kilobit za sekundu). Čím vyšší datový tok, tím 

lépe. Pro optimální výsledek se doporučuje zvolit datový tok mezi 128 až 

192 Kb/s, vyšší datový tok již není prakticky rozeznatelný a zbytečně tak 

narůstá velikost souboru [ŠEBESTA, 2000. s. 12]. 

B. AIFF 

Hudební formát AIFF vznikl spolu s formáty AAC a Audible 

v laboratořích společnosti Apple Computer Inc. Formát AAC (Advanced 

Audio Coding), který je vylepšením Frauenhoferova formátu (MP3). 

Nabízí výbornou zvukovou kvalitu blížící se kvalitě CD nahrávky 

a zároveň menší datovou náročnost než MP3. Tento formát obsahuje také 

ochranu proti kopírování. Dalším formátem od firmy Apple Computer  

Inc. je AIFF (Audio Interchange File Format) vyvinutý pro kvalitní 

ukládání komprimovaných zvukových dat. Používá se hlavně 

v profesionálním digitálním zvukovém průmyslu a je velmi podobný 

formátu WAV. Pro své kapesní přehrávače Apple iPOD vyvinula firma 

Apple Computer Inc. speciální bezztrátový formát hudebních souborů 

s nezkreslenou kvalitou s názvem Apple Losseless. Specifickým formátem 

je Audible, který byl vyvinut speciálně pro mluvené slovo. Je tedy 

využíván především pro namluvené elektronické knihy [LUKÁŠ, 2006. 

s. 38]. 

C. WAV 

Základním formátem, ve kterém může být zvuk uložen, je soubor typu 

WAV. Jedná se o nekomprimovanou podobu zvuku, kdy jsou v souboru 

uloženy naprosto všechny zvukové informace. Nekomprimovaný zvuk se 

většinou skládá ze šestnáctibitových vzorků pro jeden zvukový kanál. 
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Jedna hodina záznamu vyžaduje velikost souboru zhruba 600 MB 

(LUKÁŠ, 2006. s. 36). 

D. iTunes 

Program iTunes od firmy Apple Computer Inc. (http://www.apple.com) je 

nástroj pro přehlednou a rychlou katalogizaci multimediálních souborů. 

Umožňuje nejen správu, sdílení a přehrávání titulů, konverzi, tvorbu 

zvukových CD a zálohování na DVD, ale i tisk štítků a dalších 

doprovodných materiálů (bookletů), zakoupení a legální stáhnutí skladeb 

prostřednictvím aplikace iTunes Music Store, připojení k internetovým 

rádiovým stanicím, automatickou synchronizaci s přenosným přehrávačem 

iPod a další. Pomocí vyhledávacího řádku lze prohledávat celou databázi 

hudby uloženou v programu iTunes s využitím klíčových slov, případně 

jejich kombinace. Uživatel tak může ve zlomku času, který by strávil 

procházením jednotlivých CD, nalézt přesně to, co potřebuje. 

Program iTunes podporuje řadu formátů zvukových souborů. Hlavní část 

programu tvoří přehledná online databáze (viz obrázek 1) rozdělená do 

kategorií podle žánru, autora, alba atp. Na obrázku 1 je znázorněna 

struktura databáze programu iTunes. Databázi je možné třídit 

a prohledávat pomocí třech sloupců nad seznamem skladeb (viz č. 1 na 

obrázku 1). První sloupec ukazuje žánrové složení databáze, ve druhém 

sloupci jsou abecedně seřazena jména všech autorů skladeb uložených 

v databázi, třetí sloupec obsahuje názvy všech alb v databázi. Pod těmito 

třemi prohlížecími sloupci jsou vidět záznamy z databáze odpovídající 

dotazu „dance“ z vyhledávacího řádku (viz č. 2 na obrázku 1). Číslo tři 

(na obrázku 1) označuje sloupec, kde jsou vidět jednotlivé součásti 

databáze a funkce programu iTunes. Položka Knihovna (zde označena 

jako Library) odpovídá kompletnímu obsahu databáze. Dále jsou zde vidět 

funkce jako Videos (obsahuje zvukově obrazové soubory, pokud se 

v databázi nacházejí), Party Shuffle (tato funkce umožňuje sestavení 

vlastního seznamu skladeb a jejich přehrávání v náhodném pořadí), Radio 
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(tato složka obsahuje rejstřík dostupných internetových rozhlasových 

stanic), Music Store (přes tento odkaz se lze dostat do prostředí 

internetového obchodu iTunes Store). Pomocí tlačítka ve tvaru plus (+) 

v levém dolním rohu obrazovky lze jednoduše vytvářet seznamy 

vybraných zvukových stop uzpůsobených dle uživatelových kritérií (tzv. 

playlist). Jednotlivé seznamy mohou být různě pojmenovány, záleží na 

uživateli. 

Program iTunes si získal velkou oblibu díky svému snadnému 

a přehlednému ovládání. Disponuje i možností převodu mezi formáty. 

Vše, co je uloženo v programu iTunes, tedy například soubory ve 

formátech AIFF, AAC, WAV, je možné převést do MP3, a naopak. Stejně 

tak je možné importovat hudbu z hudebního CD do počítače (tedy 

digitalizovat) do jakéhokoli z výše uvedených formátů. 

 

Obrázek 1: iTunes -struktura databáze 

Na obrázku 2 je vidět okno, do kterého se uživatel dostane přes hlavní 

nabídkový panel v horní části programu přes tlačítko Edit a dále výběrem 

položky Preferencies. Pro volbu hudebního formátu, do kterého mají být 

skladby převedeny, je nutné vybrat záložku Advanced a dále záložku 
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Importing. Na obrázku 2 je zvolen formát MP3. Lze zde vybrat ještě 

z následujících formátů: AAC, AIFF, Apple Lossless a WAV. 

 

Obrázek 2: iTunes - nastavení typu konverze 

3.6.2 Informace o partnerech a klientech 

Veškeré informace o klientech a partnerech knihovny, potřebné ke 

spolupráci s knihovnou a pro získávání statistických údajů, jsou zanášeny 

do dvou počítačových aplikací: Pohoda a LMS. 

Do Pohody jsou zadávány fakturační a kontaktní údaje zahraničních 

partnerů (knihoven) a uživatelů. Díky tomu mohou být realizovány 

výpůjčky a následná fakturace použité hudby nahlášené klientem 

prostřednictvím vyplněné Hudební sestavy. 

V LMS je pro správu klientů a autorů určena sekce Evidence kontaktů (viz 

Obrázek 3). Tento oddíl udržuje a spravuje informace o klientech, kteří 

využívají hudební záznamy. Pro správu informací o klientech je 

k dispozici formulář v dolní části sekce Evidence kontaktů a dialogové 

okno pro přidávání a úpravu klientů. Pro přidávání záznamů o klientech 



~ 30 ~ 

 

slouží formulář pro přidávání (tlačítko Přidej klienta) a úpravu klientů 

(tlačítko Uprav klienta). 

 

Obrázek 3: LMS - sekce Evidence kontaktů 

Při přidávání nového záznamu (volba Přidej klienta) se objeví formulář 

Fontána LMS – )ový klient, do kterého je potřeba zadat tyto parametry:  

� jméno klienta 

� adresa klienta 

� IČO klienta 

� DIČ klienta 

� Smluvní klient – v případě, že je s klientem uzavřena smlouva, je 

možné klienta označit jako smluvního a zadat číslo smlouvy a platnost 

smlouvy (pokud není vyplněné datum ukončení účinnosti smlouvy, je 

její platnost neomezená).  
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Po zadání parametrů klienta se stlačením tlačítka Ulož klienta data uloží 

do databáze. V případě ukládání většího počtu klientů najednou, je možné 

použít tlačítko Ulož a přidej dalšího, které uloží data do databáze 

a vyprázdní formulář tak, aby bylo možno zadat parametry dalšího klienta.

 Prostřednictvím formuláře v hlavním okně aplikace lze jednotlivé 

klienty vyhledávat (viz č. 1 na Obr. 3), a to podle následujících kritérií: 

� jméno klienta (celé jméno / podřetězec) – vyhledávání buď výběrem 

konkrétního klienta anebo zadáním podřetězce jména klienta 

� IČO 

� DIČ 

� smluvní klient – vyhledá klienty, kteří jsou evidováni jako smluvní 

� všichni klienti – zobrazí v tabulce všechny dostupné klienty. 

Výsledky vyhledávání je možné uspořádat vzestupně anebo sestupně 

podle jména, IČO a DIČ. 

Existující záznamy klientů můžeme dodatečně upravovat. Po stlačení 

tlačítka Uprav klienta v hlavním okně aplikace se údaje o vybraném 

klientovi nahrají do formuláře pro přidávání a úpravu klientů a je možné 

je upravit a uložit. Záznamy klientů mohou být odebrány v případě, že se 

nevyskytují na žádné z hudebních sestav (hlášenek) ani v žádném paušálu. 

Stlačením tlačítka Odeber klienta je záznam  natrvalo vymazaný 

z databáze. 

Data o partnerských knihovnách jsou zadávána v sekci Evidence hudby. 

Vystupují zde jako hudební nakladatelé, podle nichž je databáze záznamů 

o hudebních dílech členěna. Založit nový záznam o nové partnerské 

knihovně je možné označením možnosti Knihovna v části s názvem 

Přidávání záznamů (viz č. 1 na obrázku 4). Stlačením pole Přidej záznam 

se objeví formulář pro založení záznamu o nové knihovně (viz č. 2 na 

obrázku 4). Do tohoto formuláře se povinně zadává název a adresa 

knihovny, hodnota procenta dvojího zdanění a volitelný údaj poznámka. 
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Obrázek 4: LMS – sekce Evidence hudby / přidávání nového záznamu o knihovně 

3.7 Tvorba informačních fondů 

Ve FML existuje současně fond fyzický (hudební nosiče CD) a fond 

digitální (hudba z fyzických nosičů konvertovaná do digitální podoby).  

3.7.1 Fyzický fond 

Fyzický fond se skládá z CD a hudebních DVD, která pocházejí z vlastní 

produkce Studia Fontána, a z CD a DVD, která do FML zasílají zahraniční 

partnerské knihovny. S oběma těmito typy nosičů je nakládáno shodně. 

Každý je zadán do Pohody (plnící v tomto případě funkci skladu) a LMS. 

V LMS slouží k zadávání nových přírůstků agenda „Evidence hudby“. 

Fyzicky jsou CD a DVD uložena v regálech v kanceláři Studia Fontána 

a ve skladu. Na regálech jsou řazena chronologicky od nejnižšího 

katalogového čísla po nejvyšší a zároveň podle příslušnosti k hudební 

knihovně (nakladatele), jež je vydala. Ve skladu jsou uchovávána 

v označených krabicích, ve kterých jsou taktéž srovnána podle čísel. 

3.7.2 Digitální fond – tvorba digitálního archivu 

A. Převod hudby z CD do digitální podoby 

Každé album vyrobené ve FML, ať už pod návěštím FN nebo SPRT, je 



~ 33 ~ 

 

bezprostředně po jeho vydání převedeno do digitální podoby. Tvoří se 

formáty MP3 a jeho varianty 56 kbps, 128 kbps a 320 kbps, WAV a AIFF. 

Nejpoužívanějším formátem je MP3, ale někteří klienti či partneři 

vyžadují i WAV či AIFF, neboli nekomprimované digitální formáty hudby. 

Velikost takového hudebního souboru je několikanásobně vyšší než je 

tomu u formátu MP3. Jeho kvalita však téměř odpovídá audio záznamu na 

CD. 

Před vlastním importem skladeb z CD do počítače (konkrétně do 

programu iTunes) musí být vyplněn metadatový formulář, jehož 

prostřednictvím získají skladby tzv. tagy ID3. Pracuje se 

tzv. s dokumentem v ruce. Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na 

obalu CD. Všechny skladby na CD se v programu iTunes označí a vyvolá 

se formulář, do nějž se vepíší data shodná pro celé album: 

1. pro CD jako celek 

� název alba (společně s označením návěští a katalogovým číslem CD) 

� jméno autora (je-li pro celé album stejný) 

� žánr  

� rok výroby 

� náhled titulní strany obalu CD (nepovinné) ve formátu jpg nebo gif 

Po označení obecných informací o albu přichází na řadu popis 

jednotlivých skladeb: 
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2. pro jednotlivé skladby (viz Obrázek 5) 

 

Obrázek 5: iTunes - metadatový formulář pro identifikaci skladby 

Povinně se uvádějí: 

� název skladby (name) 

� jméno výkonného umělce (artist) 

� jméno autora hudby (artist / composer) 

� BPM 

� komentář – obsahuje popisek jednotlivých skladeb a klíčová slova. 

Tato položka je zásadní pro vyhledávání hudby z celé databáze. 

Ostatní položky jsou volitelné. Po vyplnění formulářů následuje vlastní 

import dat do předem vybraného hudebního formátu příkazem convert 

files to mp3 (neboli převeď soubory do MP3; případně WAV či AIFF). 

Tímto dojde k uložení digitalizovaného hudebního dokumentu do 

počítače. Záznam přidaných dat (skladeb) poté vypadá jako na obrázku 6. 

Každý záznam obsahuje název skladby (name), délku trvání (time), druh 

digitálního formátu (kind), rok vydání (year), komentář (commnent), 
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jméno umělce, neboli autora (artist), označení alba, ze kterého skladba 

pochází (album), hudební žánr skladby (genre). 

  

Obrázek 6: iTunes - naimportované album 

V iTunes se skladby objeví v hlavní sekci Knihovny (Library). Odtud je 

lze jednoduchým přetažením kopírovat do tzv. playlistů (seznamy 

skladeb). To jsou podsložky celé Knihovny, které umožňují jednoduché, 

avšak funkční třídění veškerého hudebního obsahu podle kritérií 

stanovených uživatelem. Jedna skladba může být součástí několika 

playlistů. Playlisty lze jednoduše vytvářet i mazat. Odstraněním playlistu 

nedojde ke smazání v něm obsažených skladeb, neboť playlist neobsahuje 

skladbu fyzicky, ale pouze odkaz na umístění hudebního souboru 

v počítači. 

Digitalizované skladby s sebou nesou všechny informace potřebné k jejich 

pozdější identifikaci. Klient tedy nepotřebuje již žádnou další 

dokumentaci. Vše lze vyčíst s připojených metadat. 

Po digitalizaci hudby následuje tvorba dokumentace k jednotlivým 

skladbám. Jelikož se tato dokumentace rozesílá partnerským zahraničním 

knihovnám, je vedena v programu Microsoft Office Excel, tedy 

v tabulkovém procesoru, nikoli v klasickém databázovém prostředí. Jde 

jednoduše o nejsnadnější výměnný formát, se kterým umějí pracovat 

všichni zástupci FML z celého světa. Tabulka obsahuje celou řadu 

informací potřebných k identifikaci alba (návěští, číslo CD, rok vydání), 
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nahrávky (ISRC, ISWC, kód OSA, název, číslo skladby), autora (jméno, 

kód IPI/CAE, název ochranné organizace), nakladatele (jméno, kód 

IPI/CAE) a další popisné informace (žánr, popisek skladby, jak je uveden 

na obalu CD).  

Kód IPI je identifikátor tzv. zainteresovaných stran (Interested Parties 

Information). Kód IPI je globálním identifikátorem fyzických osob 

a korporací, jež jsou v roli tvůrců děl (skladatelů, textařů, interpretů, 

režisérů, spisovatelů aj.) nebo majitelů jednotlivých typů práv (autorských 

a jiných) k těmto dílům. Jedinečný identifikátor IPI (skládá se z prefixu I, 

vlastního identifikátoru a kontrolního čísla) je v databázi, která 

v současnosti obsahuje cca 3 000 000 záznamů, doplňován údajem 

o jménu tvůrce či majitele práv, údaji o datu narození, národnosti, 

pseudonymech aj. Číslo IPI (popř. IPIN) je přidělováno centrem IPI 

v rámci budování nové databáze informací o zainteresovaných stranách 

IPI, která je pro CIS (projekt budování globálního systému informací 

o tvůrčích dílech a jejich tvůrcích a majitelích práv) a CISAC 

(Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et de Compositeurs 

= International Confederation of Societies of Authors and Composers; 

http://www.cisac.org) provozována švýcarskou společností pro správu 

autorských práv hudebních děl SUISA (Swiss Society for the Rights of 

Authors of Musical Works, http://www.suisa.ch/). Nový systém je 

v provozu od září 2001. Tato databáze navazuje na předchozí databázi 

skladatelů, autorů a editorů CAE (Compositeur, Auteurs, Editeurs), jež 

byla ale omezena pouze na tvůrce z oblasti hudebních děl [Bratková, Eva. 

2007]. 

Nutno podotknout, že v komerčním prostředí zvukových bank neexistuje 

žádný závazný standard pro tvorbu metadat. Každá knihovna vytváří 

vlastní databáze (tabulky), které buď automaticky, nebo na vyzvání 

rozesílá svým zahraničním partnerům. Nepsaným pravidlem je používání 

angličtiny jako jazyka tvorby záznamů. Klíčové údaje (návěští, číslo alba, 
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číslo a název skladby, jméno autora) jsou pochopitelně součástí všech 

databází. Informace z nich jsou přejímány a upravovány do podoby, která 

vyhovuje jednotlivým knihovnám. Doplňující údaje jsou rozlišného 

charakteru i kvality. V tomto směru jsou tedy určitě ještě velké rezervy. 

Sjednocením formátu výměnného protokolu by bylo jistě možné vyhnout 

se časovým ztrátám a určitým obsahovým nedostatečnostem. 

Digitální soubory jsou ukládány na externí pevný disk počítače na 

pracovišti FML. Současně je vytvářena záloha na další externí pevný disk. 

Hudební soubory ve formátu MP3 jsou dále ukládány na ftp server. 

Klienti i partneři mají možnost získat hudbu z FML v digitální podobě, 

buď nahranou na externí pevný disk, nebo stažením ze serveru ftp. 

Bezprostředně po každé nové výrobě jsou klienti i partneři informováni 

o tom, jaká CD byla právě vydána a zároveň zpřístupněna přes ftp. 

Partneři i klienti znají přístupové jméno a heslo potřebné ke vstupu na ftp 

server.  

B. Přejímání digitalizovaných materiálů zahraničních knihoven spolu s metadaty 

Každá hudební knihovna si tvoří především vlastní digitální archiv 

z hudby, kterou sama vydává. Není obvyklé, že by docházelo 

k digitalizování alb, jejichž vydavatelem je jiná, i když partnerská, 

hudební knihovna. Hlavním důvodem je hledisko času a pracnosti. Proto 

dochází nejen k výměnám metadat, ale i digitálních skladeb. Praxe je 

taková, že společně s dodávkou nových alb na CD nosičích je zároveň 

přiloženo DVD obsahující hudbu z novinkových CD v elektronické 

podobě spolu s metadaty. Hudba na DVD je většinou ve formátu 

MP3 320 kbps. Všechny skladby jsou opatřeny tagy ID3. Kvalita 

a kvantita popisných dat je i v tomto případě různá. Primární informace 

jako jméno autora a název skladby však obsahuje každý takto získaný 

hudební záznam. Meta informace lze samozřejmě doplnit, podle fyzických 

CD nebo z údajů obsažených v tabulce (databázi), jež vytvářejí 

a navzájem si poskytují všechny partnerské knihovny. 
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3.7.3 Informace o veškerých nosičích a jejich obsahu 

Veškeré informace týkající se obsahu hudebních nosičů jsou zapisovány 

do k těmto účelům speciálně vyvinutého programu – Fontana Library 

Management System (LMS). Jedná se o systém pro vedení evidence 

hudebních záznamů, zaznamenávání plateb za používání skladeb 

a generování rozúčtovaní a statistik. Hlavní výhodou tohoto programu je 

jednoduché ukládání informací o hudebních záznamech a rychlé 

generování statistik. K dispozici je statistika použití hudebních záznamů, 

finanční a platební statistika. Systém také umožňuje výstup a tisk 

výsledků statistik. Výrobou speciální aplikace určené přesně pro potřeby 

Fontana Music Library byla v roce 2005 pověřena česká společnost Greep 

s r.o. (http://www.greep.cz/) zabývající se vývojem software na míru. 

Evidence hudby 

V této sekci je možné spravovat data o hudebních záznamech. V hlavní 

části okna je k dispozici stromové zobrazení všech dostupných záznamů 

(viz Obrázek 7). V první úrovni jsou knihovny, v druhé kolekce, ve třetí 

disky a v poslední skladby. K jednotlivým záznamům v nižších úrovních 

se dá dostat rozkliknutím záznamů na vyšší úrovni. Knihovny a kolekce 

jsou identifikované svým jménem, disky číslem v kolekci a skladby 

číslem a názvem. Při výběru konkrétního záznamu ve stromovém 

zobrazení se v pravé horní části zobrazí podrobnější informace 

o vybraném záznamu. V dolní části formuláře se nachází vyhledávání 

jednotlivých hudebních záznamů. Lze vyhledávat celé knihovny, 

jednotlivá návěští (labely), disky a skladby. 
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Obrázek 7: LMS - Evidence hudby 

V případě, že je vybrána skladba, která má více autorů, zobrazí se 

v tabulce v pravé horní části tolik řádků, kolik má skladba autorů. 

Všechny tyto záznamy odpovídají jediné vybrané skladbě.  

Správa knihoven 

Knihovny je možné přidávat vybráním položky „Knihovna“ na panelu pro 

přidávání záznamů a stlačením tlačítka „Přidej záznam“. Zobrazí se 

formulář, ve kterém je potřeba zadat název knihovny, adresu a procento 

dvojího zdanění.  Parametry knihovny je možné dodatečně upravovat 

vybráním knihovny v stromovém zobrazení a stlačením tlačítka „Uprav 

záznam“. Knihovnu je možné taktéž upravit vybráním vyhledaného 

záznamu a stlačením tlačítka Uprav záznam v dolní části okna. Odebrání 

celých záznamů knihoven není možné. 

Správa kolekcí 

Kolekce je možné přidávat vybráním položky Kolekce a stlačením tlačítka 

Přidej záznam na panelu pro přidávání záznamů. Po zobrazení 
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dialogového okna je potřebné zadat návěští a název kolekce, knihovnu, do 

které kolekce patří a poznámku. Návěští kolekce je zkratka, pod kterou je 

kolekce typicky uvedená na hudebních nosičích (např. SCD, PRCD atp.). 

Parametry kolekce je možné upravovat stejným způsobem jako knihovny 

(výběr záznamu v stromovém zobrazení anebo vybrání výsledku 

vyhledávání). Tak jako knihovny, ani kolekce není možné mazat. 

Správa disků 

Disky je možné přidávat vybráním položky Disk a stlačením tlačítka 

Přidej záznam na panelu pro přidávání záznamů. Po zobrazení 

dialogového okna je potřeba zadat číslo a název disku a kolekci, do které 

disk patří. Jako nepovinnou položku je možné zadat rok výroby disku 

a poznámku. Položka číslo disku musí být ve vybrané kolekci jedinečná. 

Výjimkou jsou disky, které se skládají ze dvou nosičů (tzv. dvou-CD). 

Jakmile je zadána jako číslo disku hodnota, která se v dané kolekci již 

vyskytuje, systém se zeptá, zda jde o dvou-CD, anebo zda jde o chybu při 

zadávání. V případě dvou-CD se přiřadí už existujícímu disku značka „A“ 

a nově přidávanému disku značka „B“. Pro uložení disku může být 

použito buď tlačítko „Ulož disk“ anebo tlačítko „Ulož disk a zadej 

skladby“. Použitím tlačítka „Ulož disk a zadej skladby“ se následně otevře 

dialogové okno pro přidávání skladeb s předvyplněným názvem disku, do 

kterého skladby patří. Parametry disku je možné upravovat stejným 

způsobem jako knihovny a kolekce. Disky je možné odebírat. Obsahuje-li 

disk skladby, systém se zeptá, zda má skutečně odebrat disk a spolu s ním 

zároveň všechny skladby. V případě, že skladby odebrat nechcete, nebude 

možné odebrat ani disk. Jestliže je na skladby, které se nacházejí na disku, 

který se má smazat, tzv. „navázána“ hudební sestava (hlášenka), systém 

nedovolí disk smazat. 

Správa skladeb 

Skladby je možné přidávat výběrem položky Skladba a stlačením tlačítka 

Přidej záznam na panelu pro přidávání záznamů (viz Obrázek 8). Po 



~ 41 ~ 

 

stlačení tlačítka se otevře dialogové okno pro zadávání nové skladby, kde 

je potřeba vyplnit tři sekce: 

� Základní informace o skladbě – V této sekci je potřebné vybrat disk, do 

kterého nová skladba patří, a název skladby. Disky jsou označené číslem 

disku v kolekci a návěštím kolekce. 

� Autoři – V této části lze vybrat autory skladeb ze seznamu dostupných 

autorů. V případě, že autor skladby není mezi dostupnými autory, je 

možné pomocí tlačítka Zadej nového autora přidat záznam nového autora 

(po stlačení tlačítka se otevře formulář pro přidávání autorů). Při výběru 

autora se k jeho jménu automaticky přiřadí jeho podíl na přidávané 

skladbě. V případě více autorů se jejich podíl rozdělí poměrně mezi ně 

(v případě dvou autorů má každý z nich podíl 50 procent, v případě tří 

autorů 33 resp. 34 procent atd.) Při odebrání autora se podíl opět 

automaticky upravuje. Použitím tlačítka Uprav podíl je možné zadat 

vybranému autorovi libovolný podíl. Při ukládání skladby se musí součet 

podílů autorů rovnat 100 procent. Každá skladba musí mít aspoň jednoho 

autora. 

� Verze skladby – Zde je možné zadávat jednotlivé verze skladeb. Pod 

verzí skladby se rozumí plnohodnotný záznam o skladbě. Jde 

o zjednodušení zadávání skladeb, protože disky typicky obsahují skladby 

(záznamy), které mají stejné jméno a autora, liší se ale pořadovým číslem 

na disku, délkou a kódem ISRC. Vyplněním názvu skladby a autora 

a přidáním tří verzí skladby s různým číslem skladby se přidají do 

vybraného disku tři skladby se stejným názvem a lišící se číslem, délkou 

a kódem ISRC. Verzi skladby lze přidat vyplněním jejího čísla a délky 

(příp. kódu ISRC, který je nepovinnou položkou) a stlačením tlačítka 

Přidej verzi skladby. 
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Obrázek 8: LMS - formulář na vkládání nové skladby 

V případě zadávání kódu ISRC skladby musí být tento kód jedinečný 

(nesmí už existovat skladba se zadaným kódem). Ve spodní části 

formuláře jsou pro přehlednost uvedené všechny záznamy skladeb na 

disku. Skladbu je možné uložit pomocí tlačítka Ulož skladbu a Ulož 

a přidej další. V případě, že se použije druhé tlačítko, bude skladba 

uložená, ale dialogové okno zůstane otevřené a může být přidána další 

skladba. 

Chceme-li předejít zdlouhavému zadávání disků a všech jeho skladeb 

přímo v LMS, můžeme využít tzv. import dat. Pomocí položky Evidence 

hudby > Importuj data z hlavního menu aplikace je možné importovat data 

ze souborů formátu MS Excel. Po vybrání této položky se zobrazí 

dialogové okno, ve kterém je možné pomocí tlačítka Vyberte soubor 

načítat XLS soubor s daty pro import. Tento soubor musí obsahovat 

následující sloupce: 

� návěští – kód kolekce 
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� číslo disku v kolekci 

� název disku 

� rok výroby – rok výroby disku, nepovinná položka 

� číslo skladby 

� název skladby 

� délka skladby 

� autor – jméno autora skladby 

� podíl autora – procentuální podíl autora na skladbě. 

Pokud má skladba víc autorů, opakují se položky Autor a Podíl autora pro 

každého autora skladby v dalších sloupcích.  

Po výběru souboru se data zobrazí v tabulce na formuláři (viz Obrázek 9). 

Systém zkontroluje, zda jsou pro každou skladbu všechny povinné 

položky zadané. V případě, že některá položka chybí, je daný řádek 

zvýrazněn červenou barvou. 

Samotný import dat se spouští stlačením tlačítka Importuj data. Systém 

projde všechny záznamy a pokusí se je importovat. V průběhu importu 

může dojít k těmto událostem: 

� daná kolekce neexistuje – při importu není možné vytvářet kolekce, do 

které chceme importovat disky, kolekce musí existovat před importem 

dat do ní 

� nekorektní číslo disku anebo skladby – číslo disku a číslo skladby na 

disku musí být korektně zadaná čísla 

� skladba už existuje – není možné vložit dvě skladby se stejným číslem 

na jeden disk 

� chybné parametry skladby – v datech není uvedený autor anebo název 

skladby 
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Obrázek 9: LMS - formulář pro import dat 

V těchto případech není skladba přidána do databáze a zůstane červeně 

označená v tabulce. V případě, že systém při importu narazí na autora, 

který se v databázi LMS ještě nenachází, objeví se okno s informacemi 

o právě zpracovávaném záznamu a uživatel má několik možností: 

� přidat nového autora – zobrazí se formulář pro přidávání autorů, 

v kterém můžete zadat parametry nového autora 

� přidat nového autora automaticky – systém automaticky přidá nového 

autora se zadaným jménem 

� přeskočit záznam – záznam nebude importovaný a zůstane zobrazený 

v tabulce. 

Po skončení importu zůstanou chybné, resp. přeskočené záznamy 

zobrazené v tabulce na formuláři. Záznamy, které byly úspěšně 

importované, jsou z tabulky odstraněné. Chybné, resp. přeskočené skladby 

je možné přidat ručně nebo záznam o nich opravit v původní XLS tabulce 

a tu pak přes formulář Import dat do LMS znovu nahrát. 
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Systém umožňuje práci s autory skladeb prostřednictvím formuláře 

v horní části sekce evidence kontaktů a dialogového okna pro přidávání 

a úpravu autorů. Záznamy autorů je možné přidávat prostřednictvím 

formuláře pro přidávání a úpravu autorů, který se otevře po stlačení 

tlačítka „Přidej autora“ z hlavního okna aplikace. U autora je možné zadat 

tyto parametry: 

� jméno autora – jediný povinný údaj 

� adresa autora – podrobné kontaktní informace. 

� kód IPI  

� kód CAE  

� účtování - typ účtování, možnosti jsou Vykoupený a )evykoupený, 

pokud je autorovo dílo nevykoupeno, rozúčtovávají se na něho podíly 

z používání skladeb 

� poznámka 

Po zadání parametrů autora je systém pomocí tlačítka Ulož autora uloží 

do databáze. V případě, že chceme vzápětí přidat záznam o dalším 

autorovi, můžeme použít tlačítko Ulož a přidej dalšího, kterým je první 

záznam uložen do databáze a formulář pro přidávání autorů je vyprázdněn 

a ihned připraven k zadání dalšího záznamu. 

Vyhledávání autorů 

Systém umožňuje vyhledávat uložené záznamy autorů podle následujících 

parametrů: 

� jméno autora (celé jméno / podřetězec) – Uživatel má možnost vybrat 

jméno ze seznamu všech autorů a vyhledat (resp. zobrazit) 

podrobnosti o daném autorovi anebo vyhledat autora podle jeho jména 

(zadáním podřetězce). Vyhledávání podle podřetězce nebere ohled na 

velká a malá písmena 

� kód IPI autora 
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� kód CAE autora 

� země, z které autor pochází 

Výsledky je možné uspořádat podle jména, kódu IPI, kódu CAE nebo 

země, ze které autor pochází. 

Systém umožňuje upravit záznam už existujícího autora. Stlačením 

tlačítka Uprav autora v hlavním okně aplikace se otevře formulář pro 

úpravu záznamů autorů a nahrají se do něho parametry vybraného autora, 

které je možné upravit a uložit.  

Odebírat záznamy autorů ze systému lze jen v případě, že se jeho jméno 

nenachází v databázi jako původce některé ze skladeb. Pokud je toto 

splněné, je po stlačení tlačítka Odeber autora záznam autora natrvalo 

odebraný z databáze i s jeho případnou adresou. 

Vyhledávání hudebních záznamů 

Tato část se nachází ve spodní části sekce Evidence hudby a slouží 

k vyhledávání jednotlivých hudebních děl podle různých parametrů. 

Vyhledávání textových položek nebere do úvahy velká a malá písmena, je 

tedy možné zadávat řetězce pomocí malých písmen a budou vyhledány 

i záznamy obsahující velká písmena. Při vyhledávání textových položek 

není nutné zadávat celý řetězec přesně tak, jak je uložený v systému, ale 

stačí zadat libovolný podřetězec. 

Vyhledávání knihoven  

Knihovny je možné vyhledávat jen podle jména knihovny. Výsledky se 

uspořádávají vzestupně anebo sestupně podle jména knihovny. 

Vyhledávání kolekcí 

Kolekce je možné vyhledávat podle: 

� knihovny, do které kolekce patří 

� návěští kolekce 
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� názvu kolekce 

Výsledky vyhledávání kolekcí mohou být uspořádané vzestupně nebo 

sestupně podle selekčních údajů. 

Vyhledávání disků 

 Disky je možné vyhledávat podle: 

� knihovny, do které disk patří 

� kolekce, do které disk patří 

� čísla disku v kolekci 

� názvu disku 

Výsledky vyhledávání je opět možné uspořádat vzestupně anebo sestupně 

podle selekčních údajů. 

Vyhledávání skladeb  

Skladby je možné vyhledávat podle: 

� knihovny, do které skladba patří 

� kolekce, do které skladba patří 

� disku, na který skladba patří 

� názvu skladby 

� jména autora skladby 

� kódu ISRC skladby 

� kódu IPI autora 

� kódu OSA autora 

Výsledky je možné uspořádat vzestupně anebo sestupně podle všech 

vyhledávaných parametrů kromě kódu IPI a OSA autora. 
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3.8 Statistika použité hudby 

3.8.1 Statistika použití 

Statistika použití je jedním z modulů programu LMS. Slouží ke 

generování údajů o tom, kolikrát byla v daném období použita konkrétní 

skladba, resp. knihovna, kolekce, disk. Pro vygenerování statistiky je 

potřebné zadat rozsah, neboli pro jaký typ záznamů chceme statistiku 

vygenerovat. U knihovny, kolekce a disku je možné vybrat konkrétní 

položku anebo zaškrtnout možnost Všechny. Pak se vygeneruje statistika 

pro všechny údaje daného typu. U skladeb není možné vybrat konkrétní 

položku, dá se vygenerovat jen statistika pro všechny skladby. Rozsah 

může mít tyto hodnoty: 

� knihovna – vygeneruje se statistika použití vybrané knihovny/všech 

knihoven  

� kolekce - vygeneruje se statistika použití vybrané kolekce/všech 

kolekcí 

� disku - vygeneruje se statistika použití vybraného disku/všech disků 

� skladba - vygeneruje se statistika použití všech skladeb 

� období – období, za které chceme statistiku generovat. 

Po zadání parametrů statistiky se stlačením tlačítka Vygeneruj statistiku 

zobrazí výsledky statistiky, které vždy obsahují název položky a frekvenci 

použití této položky (viz Obrázek 10). Výsledky mohou být uspořádané 

vzestupně anebo sestupně podle frekvence použití anebo podle disku. 

Výsledky pro jednotlivé knihovny/kolekce/disky/skladby se zobrazují 

v horní tabulce na formuláři. Při výběru záznamu z této tabulky se do 

spodní tabulky nahrají informace o jednotlivých nahlášených skladbách. 
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Obrázek 10: LMS – sekce Statistika použití 

Výsledky je možné vytisknout anebo uložit do souboru pomocí tlačítka 

Vytiskni výsledky (seznam) - tisk údajů z horní tabulky a Vytiskni výsledky 

(hlášenky) - tisk údajů z dolní tabulky. Po stlačení tlačítka se zobrazí 

formulář, kde uživatel vybere, zda chce vygenerovat tiskovou sestavu 

anebo uložit výsledky ve formátu PDF. 

3.8.2 Finanční statistika  

Finanční statistika slouží pro vygenerování finančních podílů 

z jednotlivých nahlášených skladeb. Pro její vygenerování je potřeba 

zadat opět údaje o rozsahu, neboli pro jaký typ záznamů chceme 

vygenerovat podíly. U jednotlivých typů položek (knihovna, autor) je 

možné vybrat buď konkrétní záznam, nebo je možné zaškrtnout možnost 

Všechny, kdy se vygeneruje statistika pro všechny položky zadaného typu. 

Pro rozsah jsou k dispozici tyto možnosti: 

� knihovna – generování podílů, které se odvádí jednotlivým 
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knihovnám. Jedná se vždy o 50 % ze sumy, která byla nahlášená za 

použití skladby. Data se generují jen z hudebních sestav, které už byly 

zaplaceny 

� autor – generování podílů, které se odvádějí jednotlivým autorům. Tak 

jako u knihoven se jedná vždy o 50 % ze sumy, která byla nahlášená 

za použití skladby. V případě, že má skladba vícero autorů, 

rozpočítává se podíl mezi jednotlivé autory na základě jejich podílu na 

skladbě. Data se generují jen z hudebních sestav, které už byly 

zaplacené 

� období – doba, za kterou chceme statistiku vygenerovat 

� uspořádání výsledků – výsledky je možné uspořádat vzestupně anebo 

sestupně podle celkového podílu jednotlivých položek 

 

Obrázek 11: LMS – sekce Finanční statistika 

Po zadání parametrů statistiky se stlačením tlačítka Vygeneruj statistiku 

výsledky načtou. Výsledky se zobrazí v horní tabulce v hlavním okně 
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v sekci Finanční statistika. V případě, že je v horní tabulce vybraný 

některý z výsledků, zobrazí se ve spodní tabulce všechny nahlášené 

skladby, na základě kterých byla statistika vygenerovaná. V poli nad 

oběma tabulkami se po vygenerování statistiky vyplní tabulka s celkovými 

sumami. Ty jsou součtem příjmů z nahlášených skladeb (prostřednictvím 

hudebních sestav) a zaplacených paušálních plateb (viz Obrázek 11). 

Výsledky statistiky je možné vytisknout nebo uložit do souboru, stejně 

jako u předchozí statistiky použití hudby. 

Jedním z hlavních účelů sekce Finanční Statistika je možnost velmi 

snadného a rychlého zjištění výdělku jednotlivých knihoven uložených 

v LMS. Všechny spolupracující hudební knihovny dvakrát do roku zasílají 

obchodní výsledky (výdělky) kterých konkrétní zastupovaná knihovna 

v dané zemi za uplynulé pololetí dosáhla. FML rozesílá všem hudebním 

knihovnám, jejichž hudbu pro území ČR, SR a Polska zastupuje, detailní 

výpis o využívání jejich hudby spolu s finančními záznamy. Tento výpis 

se v LMS získá volbou konkrétního názvu knihovny a ohraničením 

časového období, za které chceme statistiku vygenerovat. Výsledky pro 

konkrétní partnerskou hudební knihovnu Macchiavelli Music Publishing 

a zvolené období od 1.1.2008 do 30.6.2008 ve formě tiskové sestavy je 

možné vidět na obrázku č. 12. V hlavičce jsou uvedené fakturační údaje 

Studia Fontána a konkrétní knihovny (Macchiavelli Music Publishing), 

pod ní je výpis záznamů všech Hudebních sestav, na kterých se objevila 

některá ze skladeb příslušících do fondu knihovny Macchiaveli Music 

Publishing. Záznamy obsahují datum zaevidování Hudební sestavy, 

identifikaci použité skladby (číslo CD a skladby, jméno autora, název 

skladby) a částku (bez DPH), jež byla za použití této skladby účtována 

klientovi. Library Licences označují paušální poplatky, neboli 

jednorázový roční obnos, který příslušnému klientovi umožňuje 

neomezené využívání hudebního obsahu z fondu knihovny Macchiavelli. 
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Podle smluv uzavřených mezi hudebními knihovnami si zastupující 

knihovna nechává polovinu vydělaných peněz a zastupovaná hudební 

knihovna dostává druhou polovinu. Po odečtení desetiprocentní daně 

(určené na základě platných smluv České republiky o zamezení dvojího 

zdanění v oboru daní z příjmu) tak FML vydělala za první pololetí roku 

2008 sobě i svému partnerovi částku 9 047,25 Kč. Tato suma (platby do 

zahraničí jsou realizovány v EUR, příp. USD) byla spolu s níže 

zobrazeným výpisem odeslána  na účet knihovny Macchiavelli Music 

Publishing. Podobné výpisy jsou rozesílány všem partnerským 

knihovnám. FML od nich samozřejmě dostává obdobné výpisy. 

 

Obrázek 12: LMS - tištěný výstup ze sekce Finanční statistika pro partnerskou knihovnu Machiavelli 

3.8.3 Platební statistika 

Platební statistika slouží pro generování souhrnných údajů o platbách 

jednotlivých klientů. Pro vygenerování statistiky je potřebné zadat údaje, 

na jejichž základě chceme statistiku vygenerovat: 
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� celkový nahlášený finanční příjem – statistika se generuje na základě 

všech dostupných hudebních sestav od vybraného klienta 

� celkový zaplacený finanční příjem – statistika se generuje jen na 

základě hudebních sestav, které byly nahlášené a zároveň zaplacené 

� celkový nezaplacený finanční příjem – statistika se generuje jen na 

základě hudebních sestav, které byly nahlášené, ale zatím nebyly 

zaplacené 

V rámci volby Rozsah statistiky je možné vybrat možnost Klient nebo 

Všichni. Je možné časově ohraničit období, za které chceme statistiku 

vygenerovat. V případě, že chceme získat statistiku na základě všech 

dostupných záznamů, máme možnost zaškrtnout pole )eomezené. 

Výsledky mohou být uspořádány podle celkové sumy vzestupně anebo 

sestupně. 

Po zadání parametrů statistiky se stlačením tlačítka Vygeneruj statistiku 

zobrazí výsledky statistiky. V horní tabulce na panelu s výsledky se 

objeví seznam klientů se sumami podle typu statistiky. V případě, že je 

vybraný konkrétní klient, bude v tabulce pouze jediný řádek. V poli nad 

tabulkou se zobrazí celkový součet sum všech klientů, pro které se 

statistika generovala. Pokud uživatel vybere v horní tabulce záznam 

o určitém klientovi, naplní se dolní tabulka seznamem hudebních sestav, 

které se podílejí na celkové peněžní sumě pro vybraného klienta. Pokud je 

statistika vygenerována, je možné použít tlačítko Vytiskni výsledky 

(Seznam), resp. Vytiskni výsledky (hlášenky) pro vygenerování tiskové 

sestavy tak, jako v případě předešlých statistik. 
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Obrázek 13: LMS - sekce Platební statistika 

Na obrázku 13 vidíme výsledky platební statistiky (typ: celkový 

nahlášený finanční příjem) pro vybraného klienta (Hachette Filipacchi) za 

období od 1.11.2006 do 26.11.2008. Celkem za uvedené období klient 

využil do svých kampaní hudbu za 29 000,- Kč. Výsledky lze převést do 

tisknutelného formátu tlačítkem Vytiskni výsledky (hlášenky). Výsledek 

pak vypadá jako na obrázku 14. 

 

Obrázek 14: LMS - Platební statistika - Hlášenky (pro klienta Hachette Filipacchi) 
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3.9 Druhy a formy zpřístupňování informací 

Studio Fontána nabízí několik druhů služeb a produktů a forem jejich 

zpřístupnění uživatelům. Jednoduše je lze rozdělit do dvou kategorií – 

online a offline způsob zpřístupnění. Mezi online způsoby patří stahování 

hudby z internetu, informační bulletiny, rešeršní služby. Do offline služeb 

lze zařadit klasický papírový katalog a systém externích pevných disků.  

3.9.1 Online způsoby zpřístupnění informací 

Online metodou zpřístupnění informací se rozumí takový přístup, který je 

k dispozici dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu (24/7) – stahování 

hudby z internetu, nebo takový způsob, který je realizován především 

pomocí internetu (příp. po telefonu) – online informační bulletiny, online 

zpracování hudebních rešerší, zákaznická podpora. 

A. Stahování hudby z fondů hudebních knihoven z internetu 

FML nabízí svým klientům přístup k hudbě z některých knihoven, které 

zastupuje, prostřednictvím online katalogů. Součástí těchto katalogů je 

i vyhledávací aparát, který umožňuje specifikovat parametry vyhledávané 

hudby. Vstup do katalogů, vyhledávání a poslech hudby je možný bez 

registrace. Pro stahování hudby je registrace nutná. Odkazy na online 

katalogy jsou vždy umístěné na domovských stránkách webových 

prezentací konkrétních hudebních knihoven. 

Studio Fontána vytvořila v roce 2004 jeden z prvních online katalogů 

s názvem Fontana Music Search (http://www.studiofontana.com/cgi-

bin/main2), který obsahoval nahrávky z kolekcí Fontana Music Library 

a Sound-Pol Music Library. V té době to byl moderní nástroj 

k vyhledávání hudby, který si našel mnoho příznivců z řad klientů. 

Katalog existuje dodnes, ale má již značnou konkurenci v mladších 

a modernějších verzích, které dnes vytváří většina partnerských knihoven. 

Uživatelům Studia Fontána je dohromady k dispozici pět online 

vyhledavačů hudby. Vedle Fontana Music Search to je online katalog 
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německé knihovny Sonoton, který je nazván Sonofind 

(www.sonofind.com), vyhledavač z dílny francouzských partnerů Musique 

& Music (http://www.musicforprod.com/fontana/) a tři vyhledavače 

pocházející z Velké Británie. Jeden z produkce knihovny DeWolfe 

(http://www.dewolfe.co.uk/musicsearch/index.php), druhý od Focus music 

(http://www1.playfocusmusic.com/pages/home/index.cfm) a třetí od 

Boosey & Hawkes 

(http://music.booseytracks.com/search/html/musiksuche.php). 

K využívání všech těchto online databází hudby je zapotřebí registrace. 

Fontána je, po dohodě s příslušnými knihovnami, pro území ČR 

administrátorem (country admin) všech výše uvedených katalogů, tzn. 

oznámení o registraci nového uživatele obdrží a zpracovává odpovědný 

pracovník ve Studiu Fontána. K udělení souhlasu s registrací (tedy ke 

stahování hudby z vybraného online katalogu) musí být s uživatelem 

uzavřena licenční smlouva. Licenční smlouva uživatele k ničemu 

nezavazuje. Je spíše jistým druhem regulace vztahu mezi ním (uživatelem) 

a poskytovatelem služeb (online katalog, resp. Studio Fontána). 

V případě, že uživatel nemá o smlouvu zájem, přístup mu je odepřen. 

Z uvedených pěti systémů se do čtyř registruje přímo sám uživatel, 

v jednom systému je registrace uskutečňována přes osobu administrátora 

(katalog knihovny DeWolfe). Podrobné schéma znázorňující postup při 

registraci uživatele do online hudební databáze je k dispozici níže 

(diagram 3).  

Jedná se o vývojový diagram, který vyjadřuje logickou strukturu procesu. 

Pro jeho tvorbu se využívá speciálních symbolů: 

1. symboly zpracování - obdélník (akce, proces), kosočtverec 

(rozhodování, větvení) 

2. symboly dat – lichoběžník (vstup/výstup dat),   uložení dat,  

 tištěný vstup/výstup (dokument) 
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3. symboly spojení – úsečka nebo úsečka zakončená šipkou (tok dat) 

4. zvláštní symboly – obdélník s oblými rohy (mezní značka – začátek, 

konec) (KUČEROVÁ, 2003) 

 

Diagram 3: Vývojový diagram - registrace nového uživatele do online katalogu hudby 

Klienty nejvíce využívaný online katalog je Sonofind. Jeho 

prostřednictvím lze totiž najednou prohledávat třináct katalogů zároveň 

(Fontana Music Library, Sound-Pol, Sonoton, Boosey & Hawkes, 

Musique & Music, Focus Music, Parry Music, Cute Music, Dennis Music, 
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Spain is Music, Sprint Music, Stock Music, Strip Sounds). Obsahuje tedy 

obrovské množství hudby a uživatel má téměř vždy jistotu, že zde najde 

hudbu, jakou právě potřebuje. Vyhledávat hudbu v systému Sonofind lze 

jednoduše vybráním určité kategorie ze seznamu (Atmospheres, 

Brass/Concert Band, Children, Christmas, Classical Composers, Classical 

Genres, Comedy, Commercials, Corporate, Dance Music Contempory/ 

Traditional/ Historic/National, Drama, Effects, Era, Fanfares, Film Styles, 

Fine Arts/Esoteric Music, Folk & Blues, Funk, Historical, 

Holidays/Special Occasions, Hunting/Riding, Industrial & Urban, Jazz, 

Links/Stings, Live Entertainment, Marches, Mechanical Instruments, 

Military /War/ Aftermath, Miscellaneous, Moods, Movement, Nature 

& Environment, News & Current Affairs, Palm Court/Parlor, Politics, 

Pop/Popular Music, Promos/Trailers, Religious, Rock, Romantic, Sea, 

Sports, Surround Sound, Technology&Space, TV Lifestyle&Leisure, TV 

Showbiz & Entertainment, Urban Music, Urban&Rural, Vocal/Voices, 

Web & Hard Drive Only, Well known tunes, World Music - by country, 

World Music by Style) nebo vložením vlastního klíčového slova do pole 

pro kreativní vyhledávání (Creative Search). Pomocí filtrů pro náladu 

(Mood), nástroje (Instruments), zvuk (Sounds), tempo (Tempo), velikost 

hudební skupiny (Size of Group) a délky (Duration) je možné zpřesnit 

výsledek vyhledávání. Pomocí funkce rozšířeného vyhledávání (Advanced 

Search) je možné vyhledávat podle autorů, obalů CD, ale i podle 

uživatelových vlastních poznámek. Vyhledanou hudbu si uživatel může 

ukládat do tzv. projektů (seznamů skladeb), které mohou být uživatelem, 

pro lepší orientaci v nich, libovolně pojmenovány. Projekty jsou uloženy 

v rámci konkrétního uživatelského účtu. Lze se k nim opakovaně vracet, 

měnit je, mazat a zakládat nové. Projekty (jejich obsah) se dají poslat 

elektronickou poštou, vytisknout, stáhnout všechny skladby z projektu 

najednou. Záznamy ze všech projektů lze řadit abecedně nebo podle 

pořadového čísla skladeb. 
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Dalším vyhledavačem, který slučuje několik katalogů dohromady, je 

Music for Prod od partnerské knihovny z Francie (Musique & Music; 

ZIK). Prohledávat se dá najednou šest katalogů (ZIK, Artful, Primrose, 

Focus, Westar, Soundiva). Vyhledávat skladby nebo alba lze zadáním 

klíčového slova (pole Keywords), vybráním jednoho z nabízených žánrů 

(Genres), zvolením rychlosti (Tempo) a/nebo zvolením verze skladby 

(Version). Zvolit lze i jednu konkrétní knihovnu, v jejímž fondu chce 

uživatel hledat. Ikona označená jako options (volby) nabízí další tři 

vyhledávací pole, které uživatel využije, zná-li název skladby, název alba 

nebo číslo CD, které hledá. Také v tomto katalogu lze vytvářet a pracovat 

s vlastními seznamy vybraných skladeb (zde označených jako playlist). 

Všechny tři online katalogy britských partnerů (DeWolfe, Focus, 

Boosey & Hawkes) se od německého a francouzského liší tím, že 

zpřístupňují fond pouze jedné knihovny, a to své. V principu však fungují 

stejně. Pouze registrace do online katalogu DeWolfe je poněkud 

komplikovanější. Uživatel vyplní registrační formulář. Data z něj jsou 

odeslána příslušnému administrátorovi určenému pro území, z něhož se 

uživatel registruje. Administrátor pak údaje vyhodnotí, zjistí, zda je 

uživatel klientem, nebo zda je třeba s ním uzavřít licenční smlouvu. 

V případě, že je uživatel klientem, administrátor mu účet založí. 

Online databázemi hudby samozřejmě disponují i další zahraniční 

knihovny, které Studio Fontána zastupuje. S nimi ale zatím Studio 

Fontána nevyjednalo smlouvu o zastupování jejich online katalogu, nemá 

k nim administrátorský přístup, tj. nemůže svým klientům umožnit 

stahování hudby přímo z katalogů těchto partnerů: 

Groove Addicts: http://www.grooveaddicts.com/prodmusic/ 

Primrose Music: http://www.musicforprod.com/PRIMROSE/html/index.php 

Westar Music: http://www.westarmusic.com/online-search.html 
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Boosey & Hawkes: 

http://music.booseytracks.com/search/html/musiksuche.php?country=CZ 

Artful Music: http://www.musicforprod.com/ARTFUL/html/index.php 

Telemusic: http://www.telemusic.fr/index.php 

Encore Merci: 

http://www.encoremerci.com/flash_content/section1/recherche.php  

615 Music Library: http://www.615music.com/core/music_search.cfm 

Některé z výše uvedených katalogů jsou i přesto pro klienty FML dostupné, a to 

přes sdružené vyhledavače Sonofind nebo Music for Prod. 

B. Informační bulletiny (newslettery), zákaznická podpora 

Klienti FML jsou pravidelně prostřednictvím informačních bulletinů zasílaných 

emailem informováni o novinkách ve fondu, o nových vyhledavačích a o nových 

albech umístěných na serveru ftp ke stažení. 

Zaměstnanci FML zajišťují i zákaznickou podporu. Klienti vznášejí dotazy 

telefonicky nebo emailem. Otázky spadají do okruhu pomoci při vyhledávání 

určité skladby (hudební rešerše), cen za použití hudby a poradě s prací 

s některým z hudebních vyhledavačů. Rešerše je realizována ze všech 

dostupných zdrojů, které má FML k dispozici. Klientovi je výsledek rešerše 

(skladby ve formátu MP3, v kvalitě 56 kbps) zaslán emailem. Klient si skladby 

poslechne a určí, zda některá z nich odpovídá jeho požadavku. V případě, že ano, 

je mu vybraná skladba poslána v nejvyšší kvalitě (ve formátu MP3 320 kbps, 

WAV nebo AIFF, příp. na CD) a je mu udělena licence na její použití (viz 

obrázek 15). V případě, že si klient nevybere, rešerše se opakuje, případně se na 

základě klientovi specifikace upraví parametry hledané skladby. Rešerše může 

být i neúspěšná, klient se pro žádnou skladbu nerozhodne. 
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Obrázek 15: Zpracování rešerše – vyhledání hudby dle klientových kritérií 

3.9.2 Offline způsoby zpřístupnění informací 

Za offline způsoby přístupu k informacím z fondů FML jsou v případě 

této práce považovány takové materiály, které jsou dostupné jednak bez 

připojení k internetu a jednak samostatně, bez potřeby podpory ze strany 

hudební knihovny. 

A. Papírový katalog 

V minulosti se ukázalo, že pro mnoho klientů jsou klasické tištěné 

katalogy přehlednější a informace v nich dosažitelnější než z katalogu 

v elektronické podobě. V listopadu 2004 byla proto po pečlivých úvahách 

o smyslu tištěného soupisu děl v době, kdy se svět ubírá cestou 

digitalizace, zahájena práce na přípravě v pořadí druhého tištěného 

katalogu (Fontana and Sound-Pol Music Libraries Catalogue 2006). 



~ 62 ~ 

 

Fontana Music Library se rozhodlo vyjít vstříc potřebám oběma skupinám 

klientů. Těm, kteří dávají přednost obvyklé formě katalogu i těm, kteří 

preferují práci s médii v elektronické podobě (online hudební vyhledavače 

knihoven na internetu, externí pevné disky, USB přenosný disk). Katalog 

byl navržen v moderním duchu a zároveň s důrazem na vysoký stupeň 

přehlednosti. Katalog je rozdělen do třech hlavních sekcí - sekce 

produkční hudby, klasické hudby a sekce zvukových efektů. U každého 

CD je pro upřesnění obsahu uveden popisek v základních jazykových 

variantách (čeština, angličtina, francouzština a němčina) a zároveň je 

k dispozici náhled obalu příslušného CD. Jednotlivé žánry nesou 

v katalogu jednotnou charakteristickou barvu uvedenou na začátku 

a potom na okraji jednotlivých stránek. Díky tomu je pohyb v knize 

rychlý a přesný. Na konci katalogu je k dispozici podrobný seznam všech 

zvukových efektů vydaných ve FML. Vedle seznamu zvukových efektů 

obsahuje katalog ještě rejstřík všech autorů s jejich kódy IPI a CAE. 

Součástí katalogu jsou rovněž propagační materiály FML. Rychlost 

zastarávání informací je v případě papírového katalogu značná. Katalog 

byl koncipován na období dvou až tří let a obsahoval i tituly, které byly 

sice součástí edičního plánu, ale nebyly v době vydání katalogu ještě 

vyrobené (tzv. future release). Po vydání katalogu tak došlo k situaci, že 

některá nevydaná alba uvedená v katalogu nebyla vůbec zrealizována 

a matou tak klienty i partnerské knihovny, neboť v katalogu o nich 

záznam je, ale reálně přitom neexistují. Tato zkušenost rozhodla o tom, že 

další, v pořadí třetí, tištěný katalog (Fontana Music Library, Sprint Music 

Library and Sound-Pol Music Library Catalogue 2009) již v tiskové 

podobě vyroben nebude. Je však připravena varianta aktualizovaného 

katalogu v elektronické podobě ve formátu pdf. Nový katalog je logickým 

pokračováním katalogu předchozího. Má stejnou grafickou úpravu 

s modernějším designem (viz obrázek 16).  

Obsahuje stejné části jako katalog předchozí – rejstřík autorů, seznam 

všech CD (tzv. chronologický index), kategorie hudby – produkční, vážná 
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a zvukové efekty, abecední seznam zvukových efektů. Vše zůstalo 

prakticky zachováno. Jen popisky u jednotlivých CD už nejsou ve čtyřech 

jazycích, ale pouze ve dvou (češtině a angličtině). Neobjevila se žádná 

výrazná pozitivní zpětná vazba na čtyřjazyčný popis, proto došlo k jeho 

zjednodušení. Nejnovější katalog je k dispozici v digitální formě, jejíž 

podoba je uzpůsobena pro možnosti tisku. Klienti, kteří mají raději 

fyzickou podobu katalogu, si ho mohou sami vytisknout. 

  

Obrázek 16: Katalogy 2006 a 2009 - titulní strany 

Katalog bude k dispozici ke stažení na webových stránkách Studia 

Fontána a zároveň na serveru ftp. Každý půlrok se bude aktualizovat, 

budou do něj vkládány záznamy o nových přírůstcích vydaných ve FML, 

Sprint Music Library a Sound-Pol Music Libary. Stejně tak bude 

doplňován i rejstřík autorů. 

B. Systém přenosných pevných disků 

Fontana Music Library systémem přenosných pevných disků nabízí řešení 

okamžitého vyhledávání skladeb v režimu offline z celé kolekce FML 

a Sound-Pol Music Libraries a dalších knihoven, které dodaly informace 

o své produkci v elektronické podobě. Jedná se o způsob vyhledávání 
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skladeb založený na užití velkokapacitních pevných disků (500 GB) 

a doporučeném softwaru iTunes od firmy Apple Computer Inc. Externí 

pevný disk spolu s daty nabízí FML klientům za cenu samotného pevného 

disku, tj. cca 3000,- Kč. Je možná i varianta, že klient dodá vlastní externí 

pevný disk, na nějž mu jsou data zdarma nahrána. Rychlost samotného 

přenosu dat je závislá na objemu dat - kolik a jak velkých knihoven má 

být na disku umístěno. Klient si může zvolit konkrétní knihovny, jejichž 

produkci chce na pevném disku mít. Naplnění celého 500 GB disku trvá 

přibližně pět hodin. FML doporučuje použít při práci s hudbou uloženou 

na externím pevném disku program  iTunes. Všechna alba zde mohou být 

přehledně zobrazena a klient může hudbu rychle a efektivně vyhledávat. 

Součástí tohoto systému jsou pravidelné aktualizace (update) obsahu 

pevných disků. Update probíhá prostřednictvím FTP serveru, na němž 

jsou nová alba vystavena a připravena ke stažení klientem. O každé nové 

dostupné aktualizaci je klient upozorněn e-mailem. Druhým přenosným 

paměťovým zařízením, které Fontana Music Library svým klientům 

nabízí, je USB flash disk. Na tomto disku o kapacitě 2 GB je klientům 

k dispozici kompletní kolekce ruchů, která čítá 22 CD. Tento úplný 

soubor ruchů je klientům poskytován za cenu cca 20 000,- Kč, která 

zahrnuje pořizovací hodnotu USB paměťového zařízení.  

4. Autorská práva 

Jitka Hurych popisuje důležitost volného přístupu k informacím 

v demokratické společnosti pro všechny občany. Zároveň s tím ale 

připomíná nezbytnou ochranu intelektuálního vlastnictví jednotlivců. 

Znamená to chránit vlastnictví děl vyjadřujících unikátní myšlenky 

autorů, kteří mají právo na finanční kompenzaci za svou tvůrčí práci. Aby 

tvůrčí díla nemohla být nelegálně reprodukována bez svolení jejich 

autorů, byly ustanoveny zákony na ochranu autorského práva. 

V elektronickém světě je velmi těžké plně zajistit autorské právo, protože 

internet umožňuje a usnadňuje mnohonásobnou reprodukci dat a informací 
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bez povolení a bez finanční úhrady. Navíc je autorské právo problémem 

globálních rozměrů, protože je interpretováno různým způsobem 

v různých zemích a různých kulturách [Hurych, 2003]. 

4.1  Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 

Autorský zákon (dále také jako AZ) upravuje nejen vlastní právo autorské 

a práva související s autorským právem, tedy práva výkonných umělců 

k jejich uměleckým výkonům, práva výrobců zvukových záznamů k jejich 

záznamům, práva rozhlasových a televizních vysílatelů, nově i práva 

výrobců zvukově obrazových záznamů apod., nýbrž i právo pořizovatele 

k jím pořízené databázi a také oblast ochrany práv a kolektivní správu 

autorských práv a práv souvisejících s právem autorským, dosud řešenou 

samostatně v zákoně o hromadné správě autorských práv a práv 

autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 

[Česko. 2000]. 

Autorský zákon nově zakotvuje dualistickou koncepci pojetí práv, a to 

práv osobnostních (morálních) na straně jedné a práv majetkových na 

straně druhé. Doba trvání majetkových práv se tímto zákonem obnovuje 

tak, aby autorské právo na území ČR mělo stejnou dobu trvání a ochrany 

jako totéž právo v zemích Evropské unie. Kromě tradičních prostředků 

ochrany autorského práva, jako jsou nástroje práva občanského, trestního 

či správního, zákon předkládá některé prostředky nové. Jedná se zejména 

o nárok na zákaz neoprávněné výroby rozmnoženin či jejich odbytu, 

dovozu apod., dále nárok na stažení neoprávněně vyrobených 

rozmnoženin či napodobenin díla a jejich zničení. Celkově tento zákon 

posiluje právní jistotu i vymahatelnost práva. 

Autorský zákon je svým pojetím i obsahem plně kompatibilní 

s obdobnými právními předpisy ve vyspělých zemích zejména zemí 

v Evropě. Za velký přínos lze považovat zejména koncepční změny, jež by 

měly vyloučit uzavírání neplatných smluv a v tomto důsledku i v rovině 
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obecné pak zákon přináší posílení právní jistoty všech subjektů 

autorskoprávních vztahů. 

Novela Autorského zákona je dalším krokem k harmonizaci českého 

autorského práva s právem Evropské unie, zejména v oblasti digitálního 

šíření děl, práva na odměnu v souvislosti s půjčováním autorských děl, 

práva na odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla 

a v oblasti ochrany autorských práv. Nově jsou upraveny skutkové 

podstaty přestupků a správních deliktů právnických osob a podnikajících 

fyzických osob. Podstatnou měrou se zvyšují pokuty za přestupky, které 

mohou v některých případech dosáhnout až 150 tisíc Kč [ŠEBESTA, 2006]. 

4.1.1 Duševní vlastnictví 

Ráda bych zde pro úplnost připomněla, co rozumíme pod pojmem duševní 

vlastnictví, jehož se AZ vlastně týká: 

Mezinárodně se práva k nehmotným statkům označují standardně pojmem 

duševní vlastnictví. Tento pojem užívá zejména Úmluva o zřízení Světové 

organizace duševního vlastnictví (WIPO) z roku 1967, která jím rozumí 

práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných 

umělců, ke zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání. Dále sem řadí 

práva k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, 

k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním obchodním známkám 

a známkám služeb, k obchodním firmám a obchodním názvům, práva na 

ochranu proti nekalé soutěži, jakož i všechna ostatní práva vztahující se 

k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké.  

Výsledky duševní tvůrčí činnosti jsou tak obecně a téměř bez jakýchkoli 

omezení přístupné, a proto nabývá právní regulace vztahů v této oblasti 

stále většího významu. Pro oblast právní ochrany ve sféře duševního 

vlastnictví je tak zcela podstatným a nezastupitelným elementem snaha 

směřující k vytvoření systému ochrany výsledků duševní tvůrčí činnosti 

[HOLCOVÁ, 2005. s. 3]. 
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4.1.2 Základ AZ 

Základem pro obecnou úpravu autorského práva je Občanský zákoník - 

zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zvláštním zákonem 

a základním právním předpisem je pak Autorský zákon - zákon 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů. AZ je budován na základě 

požadavku harmonizace s právem ES vtahujícímu se k autorskému právu. 

Do zákona byly zapracovány i zásady teprve připravovaných směrnic 

(o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv souvisejících 

v informační společnosti a o právu autora na výnosech z opětovného 

prodeje originálu výtvarného díla - tzv. právo na slušné vypořádání) 

[HOLCOVÁ, 2005. s. 6].  

4.1.3 Úprava AZ 

AZ upravuje jednak práva autora k jeho dílu (právo autorské), práva 

související s právem autorským, jimiž jsou práva výkonného umělce k jím 

vytvořenému uměleckému výkonu (performances), práva výrobce 

zvukového záznamu k jeho záznamu (phonograms), právo výrobce 

zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu (broadcasting), práva 

rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, 

právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba 

trvání majetkových práv, právo nakladatele na odměnu v souvislosti se 

zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu. Součástí 

platné právní úpravy je ochrana uvedených práv a též kolektivní správa 

práv autorských a práv souvisejících s autorským právem. Hlavní zásadou 

autorského práva je teritorialita právní ochrany, což znamená, že se 

autorské právo ČR použije i na zahraniční autory, jestliže budou jejich 

díla užita na území ČR a rovněž i na zahraniční osoby, které budou díla 

českých nebo zahraničních autorů užívat na území ČR [BOHÁČEK, 2001]. 
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4.1.4 Předmět ochrany 

Předmětem ochrany autorského práva obecně je podle § 2 odst. 1 dílo 

literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora, je vyjádřeno v jakékoli objektivně 

vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, 

v tvůrčí formě literární, vědecké nebo umělecké, nezávisle na rozsahu 

díla, jeho účelu, či významu, a není vyloučeno z autorskoprávní ochrany 

zákonem (srov. § 3). K tomu, aby byl splněn pojmový znak vyjádření díla 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, je 

nepodstatné, zda jde o vyjádření trvalé nebo jen dočasné, v hmotné či 

nehmotné podobě. Autorskými díly jsou např. díla slovesná, divadelní, 

výtvarná, kartografická, hudební, audiovizuální, díla architektonická, díla 

užitého umění [HOLCOVÁ, 2005. s. 5]. 

4.1.5 Autor 

Autor je fyzická osoba, která vlastní tvůrčí činností vytvořila dílo 

vyhovující pojmovým znakům uvedeným v § 2 odst. 1, příp. 2 (srov. § 5). 

Osoba právnická schopnost tvůrčí činnosti pojmově postrádá, a může tak 

být pouze odvozeným subjektem práva autorského, a to i v případě, že 

u díla zaměstnaneckého, či díla vytvořeného na objednávku ze zákona 

získá právo výkonu autorských majetkových práv. Dílo nemusí být 

vytvořeno pouze jedinou osobou, ale může vzniknout též společnou tvůrčí 

činností dvou či více autorů. Pokud touto společnou tvůrčí činností dvou 

nebo více autorů vznikne dílo jako dílo jediné, jde o dílo spoluautorů, 

k němuž spoluautorům přísluší autorské právo společně a nerozdílně 

[HOLCOVÁ, 2005. s. 9]. 

Autor má ke svému dílu výlučné právo autorské. Autor je původním 

subjektem práva autorského k autorskému dílu. Autorské právo, jakož 

i autorskoprávní ochrana autorovi vzniká okamžikem vyjádření díla 

v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Autorskoprávní ochrana je 

ochranou ryze neformální. Podmínkou vzniku autorského práva (i trvání 
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tohoto práva) není vydání ani jiné zveřejnění díla, ani vyjádření díla 

v hmotné podobě, dočasně či trvale, ani splnění jakýchkoli formálních 

náležitostí (např. registrace, zápis do rejstříku autorských děl, zaplacení 

poplatků, či uvedení tzv. copyrightové výhrady autorského práva 

obsahující symbol ©, jméno subjektu autorského práva a rok zveřejnění 

díla). 

Autorské právo je výlučným právem absolutní povahy a jako takové 

působí proti všem. Zákon je koncipován na dualistickém principu a na 

koncepci nepřevoditelnosti autorského práva. Autorská práva se člení na 

osobnostní (morální; například právo na vlastní autorství; tato osobnostní 

práva nelze převádět, to znamená, že nelze převést právo, aby se někdo 

například vydával za autora díla) a výlučná práva majetková (práva na 

obchodní a jiné užívání všeho druhu, která lze převádět, lze s nimi 

obchodovat víceméně jako s každou jinou věcí). Nově je formulován 

§ 11 odst. 4, dle kterého osobnostní práva (tedy i právo na autorství) smrtí 

autora zanikají. Podle odst. 5 si však po smrti autora nikdo nesmí 

osobovat autorství k dílu, musí být autor díla uveden, nejde-li o dílo 

anonymní a dílo nesmí být užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. 

Ochrany se bude moci domáhat osoba autorovi blízká a dále příslušný 

kolektivní správce a právnická osoba sdružující autory daného typu (např. 

hudební skladatele), i kdyby doba trvání majetkových práv autorských již 

v té době uplynula [HOLCOVÁ, 2005. s. 11]. 

4.1.6 Užití díla 

Za užití díla ve smyslu autorskoprávním se považuje jednání, jímž se 

zprostředkuje smyslové vnímání díla, včetně rozmnožování. Rozlišuje se 

mezi užitím děl pro vlastní osobní potřebu a mezi užitím veřejným, 

o které jde vždy, přesahuje-li užití meze užití soukromého, tj. rámec 

osobního soukromí. Množství jednotlivých způsobů užití děl je velmi 

široké. Náleží sem zejména rozmnožování, rozšiřování, pronájem, 

půjčování, vystavování a sdělování veřejnosti. Autorská díla jsou 
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v současné době rozmnožována a rozšiřována nejen v klasické (např. 

tiskové) podobě, nýbrž jsou zpřístupňována veřejnosti též v elektronické 

formě, analogové či digitální, a to i způsobem, že kdokoli může mít k dílu 

přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou 

nebo jinou obdobnou sítí – tj. včetně internetu. Ke každému ze způsobů 

užití je zásadně vyžadován souhlas autora, popř. toho, kdo vykonává 

autorská práva k dílu, tj. buď autora, nebo jiného nositele autorského 

práva k dílu. Zákon zásadně ve svém ustanovení § 12 odst. 1 vyžaduje 

udělení oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence) jiné osobě formu 

smlouvy, a to smlouvy licenční s tím, že bez takového oprávnění může 

jiná osoba dílo užít pouze v případech stanovených zákonem. Podle § 30 

odst. 2 písm. a) do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní 

potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla. Právo na 

volné zhotovení rozmnoženiny (napodobeniny, záznamu) díla pro svou 

osobní potřebu je vázáno na podmínku, že si rozmnoženinu 

(napodobeninu, záznam) zhotoví sám ten, jehož vlastní osobní potřebě má 

sloužit. Rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita 

k jinému účelu. Nelze tak poskytnout rozmnoženinu pořízenou pro vlastní 

osobní potřebu ani k dalšímu rozmnožování pro realizaci osobní potřeby 

další osoby, i kdyby šlo o osoby jí blízké. Takové jednání by již bylo 

neoprávněným zásahem do práva autorského [HOLCOVÁ, 2005. s. 13]. 

4.1.7 Licenční smlouva 

AZ upravuje licenční smlouvu jako jednotný a jediný smluvní typ. 

Licenční smlouvou oprávněná osoba poskytuje – zpravidla za úplatu – jiné 

osobě oprávnění k užití díla (oprávnění k výkonu práva dílo užít), tedy 

licenci. Autor může poskytnout licenci jako výhradní, nebo jako 

nevýhradní. Nebude-li sjednáno jinak a nepůjde-li o licenční smlouvu 

nakladatelskou, půjde o licenci nevýhradní. U nevýhradní licence může 

autor udělit oprávnění jakémukoli dalšímu subjektu a taktéž sám může 

dílo užít, u výhradní licence je autor povinen se zdržet udělování svolení 
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k užití díla jiným osobám a současně i užití díla (výhradnost úplná), popř. 

– je-li tak sjednáno – musí se zdržet pouze udělování svolení, avšak sám 

dílo užít může (výhradnost omezená). Autor může udělit licenci buď 

omezeně na jednotlivý způsob či jednotlivé způsoby užití, nebo licenci 

neomezenou – ke všem způsobům užití. Písemná forma je k platnosti 

licenční smlouvy nutná, pokud jde o výhradní licenci a dále u licencí 

kolektivních a hromadných udělovaných kolektivními správci. Pokud není 

sjednáno jinak, může licenci využít pouze nabyvatel. K poskytnutí 

podlicence se vyžaduje souhlas autora. Licenční smlouva nakladatelská 

(viz příloha č. 1) je licenční smlouva, kterou autor poskytuje nabyvateli 

licence k rozmnožování a rozšiřování díla slovesného, hudebně 

dramatického nebo hudebního, výtvarného, díla fotografického či díla 

vyjádřeného způsobem podobným fotografii, pokud nejde o užití díla 

v provedení výkonnými umělci. Podlicenční smlouvou poskytuje 

nabyvatel licence oprávnění k výkonu práva užít dílo (podlicenci, běžně 

označovanou jako sublicence) další osobě, aniž by přitom došlo ke změně 

smluvních stran. Nabyvatel licence může udělit podlicenci pouze se 

souhlasem autora [HOLCOVÁ, 2005. s. 16]. 

Nabyvatelem licence je v případě FML nakladatel, jímž je Zdeněk Nedvěd 

– Studio Fontána. V nakladatelské smlouvě uzavřené mezi autorem 

a nakladatelstvím Zdeněk Nedvěd – Studio Fontána je výslovně uvedeno, 

že autor poskytuje nakladateli touto smlouvou výhradní licenci k užití díla 

za účelem zhodnocení autorových majetkových práv především za účelem 

úplatného poskytování podlicencí k užití díla třetím osobám. Nakladatel je 

oprávněn dílo sám užít, případně poskytnout podlicenci k jeho užití třetí 

osobě s oprávněním poskytnout další podlicenci. Nakladatel může 

poskytovat podlicenci k užití díla buď konečným uživatelům (přímo či 

prostřednictvím kolektivního správce) nebo tzv. sub-nakladatelům, tedy 

osobám, které shodně jako nakladatel podnikají v oblasti obchodování 

s oprávněními k užití hudebních děl (odst. 1.2 v Licenční smlouvě; příloha 

č. 1). 
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Dále je ve smlouvě uvedeno, že autorovi náleží podílová odměna za 

poskytnutí licence dle této smlouvy ve výši 0 % z čistých výnosů 

nabyvatele (FML) z poskytování podlicencí v rozsahu synchronizačních 

práv (odst. 3.1c v Licenční smlouvě). V případě užití díla třetí osobou 

(např. reklamní agentura) ve smyslu synchronizace je nutné požádat 

o svolení k užití (a následně vyrovnat synchronizační práva) jak 

nakladatele, tak vydavatele. Jelikož je ale v obou případech shodný – 

Zdeněk Nedvěd – Studio Fontána, je situace jednoduchá a přehledná. 

Odtud plyne ono vlastnictví trojích autorských práv k dílům obsaženým 

v hudebních knihovnách (resp. FML).  

4.1.8 Trvání autorských majetkových práv 

Obecná doba trvání autorských majetkových práv je po dobu autorova 

života a 70 let po jeho smrti. Majetková práva výkonného umělce trvají 50 

let od vytvoření výkonu. Pro stanovení běhu doby trvání majetkových 

práv je nutné zjistit nejen rok vytvoření uměleckého výkonu, ale 

především rok jeho zveřejnění. Pokud jde o trvání práv výrobců ať již 

zvukových, či zvukově obrazových záznamů, obsahuje zákon obdobnou 

úpravu jako u výkonných umělců s tím, že rozhodující pro počítání je 

směrodatné pouze pořízení záznamu [HOLCOVÁ, 2005. s. 18]. 

4.1.9 Hudba 

Hudební díla jsou dle ustanovení § 2 odst. 1 AZ předmětem práva 

autorského. Dle AZ jsou pak samostatně chráněna také práva výrobců 

zvukových záznamů jakožto práva související s právem autorským. Stejně 

tak jako i jiná masově užívaná, vyráběná a oblíbená díla jsou i hudební 

nahrávky předmětem porušování autorských práv, a to jak jednotlivci, tak 

organizovanými skupinami. Z nezákonné výroby vinylových desek, audio 

kazet, CD, CDR a DVD, jež jsou souhrnně nazývány „hudební nosiče“, 

plynou obrovské zisky. V oblasti hudebního průmyslu se pojem pirátství 

týká neautorizovaného kopírování a v tomto kontextu spadá do čtyř 

kategorií: 
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1. Prosté pirátství – je neautorizované duplikování originální nahrávky 

pro komerční zisk bez souhlasu držitele práv. Obal pirátských kopií je 

odlišný od originálu. Pirátské kopie jsou často kompilace, jako jsou 

„greatest hits“ (nejlepší hity) určitého umělce, nebo kolekce určitého 

žánru, jako třeba taneční skladby.  

2. Bootlegy – jsou neautorizované nahrávky živých nebo rozhlasových 

vystoupení. Ty jsou duplikovány a prodávány – často za vysokou cenu – 

bez svolení umělce skladatele nebo nahrávací společnosti.  

3. Padělky – jsou kopírovány a baleny tak, aby co možná nejlépe 

připomínaly originál. Původní značky a loga výrobce jsou často 

reprodukovány tak, aby spotřebitel uvěřil, že si kupuje legální výrobek.  

4. Internetové pirátství – hudební nahrávky zkomprimované, odesílané 

a přenášené po celém světě prostřednictvím internetu bez placení těm, kdo 

do tvorby investovali [HOLCOVÁ, 2005. s. 26]. 

4.2 Ochranné organizace 

Studio Fontána jakožto nakladatel hudebních děl a zároveň správce práv 

k dílům zastupovaných zahraničních knihoven pro území ČR vstupuje 

prostřednictvím smluv do vztahu se dvěma českými autorskými 

organizacemi, a to OSA (http://www.osa.cz) a Intergram 

(http://www.intergram.cz). 

4.2.1 Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním (OSA) 

Ochranný svaz autorský byl založen v roce 1919 českými skladateli, 

textaři a hudebními nakladateli. Hlavní činností OSA je kolektivní správa 

autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. Jde zejména 

o udělování souhlasu k užití děl, výběr a výplaty autorských odměn 

autorům, dědicům a hudebním nakladatelům. OSA jedná na základě 

autorského zákona, oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR a také 

na základě smluv o zastupování. Hlavní činností je správa dvou skupin 

práv: 
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1. Práva dobrovolně kolektivně spravovaná podle autorského zákona 

Autor má právo volby, zda si tato práva bude spravovat sám nebo je 

přenechá ke správě OSA. Těmito právy rozumíme: 

� právo na výrobu a prodej zvukových nebo zvukově obrazových nosičů  

� právo na zpřístupňování hudebních děl na Internetu a v mobilních 

sítích  

� právo na veřejné provozování hudebních děl živě (např. koncert, 

disko, taneční zábava apod.)  

� právo na vysílání hudebních děl rozhlasem nebo televizí  

� právo na veřejné provozování hudebních děl prostřednictvím 

technických zařízení (např. CD/DVD/MP3 přehrávač, televizor, rádio 

apod.)  

� právo na pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla (např. 

videopůjčovny) 

2. Práva povinně kolektivně spravovaná podle autorského zákona  

OSA spravuje tato práva přímo ze zákona. Autor si je nemůže vykonávat 

sám. Těmito právy rozumíme: 

� právo na odměnu při kabelovém přenosu hudebních děl  

� právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním hudebního díla pro 

osobní potřebu, při dovozu a prvním prodeji nenahraných zvukových 

a zvukově obrazových nosičů (nenahrané, tzv. „čisté“ CD, 

videokazety apod.) a přístrojů k zhotovení rozmnoženin (DVD 

přehrávače, magnetofony, PC apod.)  

� právo na přiměřenou odměnu za pronájem a půjčování rozmnoženin 

hudebního díla (např. videopůjčovny) 
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Uživatelé mohou prostřednictvím OSA získat souhlas k provozování 

všech hudebních děl. V opačném případě by museli oslovit jednotlivé 

autory, dědice a hudební nakladatele. 

Studio Fontána uzavírá licenční smlouvy s autory děl vydávaných pod 

návěštím FN a SPRT, které mimo jiných náležitostí obsahují i přesný 

seznam skladeb (autorských děl). Taková smlouva je vyhotovena 

v několika kopiích – pro autora, nakladatele (Fontána) a pro OSA, jakožto 

kolektivního správce k dílům hudebním. Autor je pak ještě povinen 

odevzdat na OSA tzv. ohlášku díla (viz příloha č. 6). Podáním příslušné 

smlouvy a ohlášek dochází k registraci konkrétních hudebních děl na 

OSA, a tím i k předání souhlasu k výkonu kolektivní správy majetkových 

autorských práv. 

Smlouvy o zastupování uzavírané mezi Fontana Music Library a jejími 

zahraničními partnery (hudebními knihovny), které ustavují Fontánu 

teritoriálním zástupcem práv konkrétní zahraniční hudební knihovny 

a jejích děl na území ČR, jsou také v jednom vyhotovení odevzdávány na 

OSA. Díky tomu může OSA přidělovat příslušné odměny z veřejného 

provozování i zahraničním autorům, kteří nejsou přímo členy OSA. 

4.2.2 Intergram 

Společnost Intergram je občanským sdružením, které zastupuje výkonné 

umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu 

majetkových práv, která jim vyplývají z autorského zákona. Spolu 

s Ochranným svazem autorským představuje nejvýznamnější ochrannou 

organizaci na území České republiky. Toto sdružení bylo založeno až 

v roce 2001 a je tedy mnohem mladší než zmiňovaná OSA.  Intergram byl 

založen organizací IFPI ČR a současnými kolektivními členy: 

� Herecká asociace 

� Svaz autorů a interpretů  

� Umělecké sdružení ARTES 
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� Unie profesionálních zpěváků ČR  

� Unie orchestrálních hudebníků ČR  

� Společnost koncertních umělců, člen AHUV  

Členem společnosti Intergram se může stát každá právnická nebo fyzická 

osoba se sídlem nebo  trvalým bydlištěm na území České republiky nebo 

některého jiného členského státu Evropských Společenství nebo jiné 

smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru a zároveň je: 

− výkonným umělcem, který nahrává zvukové nebo zvukově obrazové 

záznamy, které se veřejně užívají 

− výrobcem zvukových nebo zvukově obrazových záznamů či snímků 

Aby se mohl nějaký nakladatel (výrobce zvukových záznamů nechat 

zastupovat společností Intergram, musí s ním nejprve uzavřít tzv. Smlouvu 

o zastupování práv výrobce zvukových záznam. K ní je zapotřebí přiložit 

doklad o existenci firmy, tzn. kopii živnostenského listu nebo výpisu 

z obchodního rejstříku. Muzikanti, kteří se chtějí nechat zastupovat, 

vyplňují Smlouvu o zastupování práv výkonných umělců. Na základě 

uzavření smlouvy o zastupování je nakladateli a výkonným umělcům 

pravidelně vyplácena odměna plynoucí z povinných plateb z veřejného 

provozování zvukových záznamů. 

V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce 

i výrobce zvukových záznamů, platí, že podíl výkonných umělců a podíl 

výrobců činí shodně 50 % z vybraných odměn. 

Příjmy výkonných umělců plynou dle Vyúčtovacího řádu společnosti 

Intergram z následujícího: 

a) rozhlasové a televizní vysílání zvukových snímků vyrobených pro 

obchodní účely a hudebních zvukově obrazových snímků – videoklipů 

b) prodej a výměna pořadů vyrobených rozhlasovými a televizními 

vysílateli, které obsahují snímky vyrobené pro obchodní účely 
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c) vysílání již vysílaných uměleckých výkonů zaznamenaných na 

zvukově obrazový nebo zvukový záznam jiný než vydaný k obchodním 

účelům (tzv. reprízné) 

d) prodej a výměna pořadů vyrobených rozhlasovými a televizními 

vysílateli, které obsahují umělecké výkony vytvořené pro tyto 

vysílatele 

e) užití zaznamenaných uměleckých výkonů ve filmových dílech, k nimž 

práva spravuje Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české 

kinematografie a Národní filmový archiv 

f) další způsoby užití zaznamenaných uměleckých výkonů, u nichž je 

možné určit konkrétního příjemce platby, obvykle na základě smlouvy 

s uživatelem 

g) sdělování snímků veřejnosti jejich provozováním ze zvukových 

záznamů vydaných pro obchodní účely nebo z hudebních zvukově 

obrazových záznamů – videoklipů a jeho přenosem 

h) sdělování snímků veřejnosti provozováním rozhlasového nebo 

televizního vysílání 

i) příjmy v souvislosti s rozmnožováním zaznamenaných výkonů pro 

osobní potřebu 

j) pronájem rozmnoženin zaznamenaných výkonů 

k) přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

l) další způsoby užití zaznamenaných výkonů, u nichž není možné určit 

konkrétního příjemce platby 

Příjmy výrobců zvukových záznamů plynou z následujícího: 

a) rozhlasové a televizní vysílání zvukových snímků vyrobených pro 

obchodní účely a hudebních zvukově obrazových snímků – videoklipů 

b) prodej a výměna pořadů vyrobených rozhlasovými a televizními 
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vysílateli, které obsahují snímky vyrobené pro obchodní účely 

c) další způsoby užití zaznamenaných výkonů, u nichž je možné určit 

konkrétního příjemce platby, obvykle na základě smlouvy 

s uživatelem  

d) sdělování snímků veřejnosti jejich provozováním ze zvukových 

záznamů vydaných pro obchodní účely nebo z hudebních zvukově 

obrazových záznamů – videoklipů a jeho přenosem 

e) sdělování snímků veřejnosti provozováním rozhlasového nebo 

televizního vysílání 

f) rozmnožování snímků pro osobní potřebu 

g) přenos rozhlasového nebo televizního vysílání 

h) další způsoby užití snímků, u nichž není možné určit konkrétního 

příjemce platby 

Každá jednotlivá skladba (audio nahrávka) se do mezinárodní ISRC 

databáze dostane prostřednictvím správně vyplněného a na Intergram 

doručeného )ahrávacího protokolu (viz příloha č. 7) – Identifikaci 

nahrávky podle ISRC. Tento protokol je vyplňován výrobcem zvukového 

záznamu (zde plní tuto funkci FML) ve spolupráci s interprety, kteří se na 

nahrávkách podíleli. Nedílnou součástí nahrávacího protokolu je 

i vlastnoruční podpis všech participujících interpretů a výrobce. 

V případě, že jeden z podpisů chybí, nemůže být skladba do systému 

ISRC zanesena. Součástí formuláře je samozřejmě i vlastní ISRC kód, 

sestávající z kódu státu (CZ pro všechny nahrávky vyrobené v České 

republice), kódu výrobce (přidělený společností Intergram na základě 

Žádosti o přidělení ISRC kódu výrobce – prvního vlastníka), kódu roku 

(konečné dvojčíslí roku vydaní nahrávky) a kódu nahrávky (pětimístná 

číselná řada, kterou generuje sám výrobce; v případě FML se jedná 

o třímístné označení pořadového čísla alba a dvoumístné označení pořadí 

konkrétní skladby). Každý výrobce vyhotovuje dva exempláře každého 



~ 79 ~ 

 

nahrávacího protokolu, originál a kopii. Originály jsou poté odevzdány do 

Evidence a odměny zastupovaných, kde probíhá jejich zpracování 

a zanesení do mezinárodní databáze kódů ISRC. Kopie jsou výrobci 

potvrzeny a ponechány. Každý výrobce zodpovídá za to, že každý jím 

navrhnutý ISRC kód je jedinečný, nebyl již v minulosti přidělen. 

Nahrávací protokol slouží též k potřebám vyúčtování odměn vybraných za 

užití nahrávek vysíláním na území ČR.  

5. Trendy a perspektivy dalšího rozvoje systémů 

zvukových bank  

Představitelé zvukových banky si uvědomují, že hmotné CD nosiče 

představují zastaralé médium, které je ve věku digitální hudby na ústupu, 

a našly proto vhodné alternativy – online katalogy, digitalizovanou hudbu 

na externím pevném disku či USB přenosném paměťovém zařízení. 

Nedílnou součástí práce zvukových bank je, kromě poskytování hudby 

a licencí k nim, péče o zákazníky. Jen osobitým přístupem 

a individualizací služeb je možné uživatele nejen získat, ale především 

neztratit. Zvukové banky se tak snaží co nejvíce s uživateli komunikovat, 

pokoušejí se zjistit jejich konkrétní potřeby a požadavky. Chtějí vědět, 

jakou hudbu klienti konkrétní země nejvíce využívají, o jakou naopak 

nejeví zájem, jaké žánry jim chybí atd. Jednotlivé zvukové banky se 

zajímají také o úspěch jejich hudby v zastupitelských knihovnách 

v zahraničí. Vyměňují si proto různě strukturované dotazníky a získávají 

tak zpětnou vazbu. 

5.1 Ústup od vydávání CD 

Většina hudebních knihoven postupně omezuje produkci hudebních CD. 

Důvodů je několik. Za hlavní lze považovat digitalizaci a modernizaci 

hudebního, filmového, televizního a reklamního průmyslu, jenž tvoří 

hlavní uživatelskou základnu zvukových bank. Klienti chtějí mít 

k dispozici co nejvíce hudby nebo alespoň přístup k ní. CD jsou ve větším 
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množství neskladná a špatně se v jejich obsahu orientuje. Uživatelé často 

dávají přednost hudbě v digitální podobě, která je snadno uložitelná 

a zejména vyhledatelná. Klasická CD tak odmítají a následně o ně nejeví 

zájem ani samotné knihovny. Odbyt tedy není ani na straně klientů, ani 

partnerů. Dochází k situaci, že z vyrobených např. pěti set kusů jednoho 

titulu zůstává až 70 % skladem. S tím souvisí další důvod omezování 

produkce CD, a tím je relativně vysoká cena i stanovený minimální náklad 

vyráběných CD (min. 500 kusů). Výroba se omezuje jen na tituly, které 

mají podle vydavatele předpoklad k tomu, aby měly u klientů úspěch. 

Ostatní se vyrábějí pouze virtuálně. Existují jen v digitální podobě, ale 

klientům jsou samozřejmě k dispozici. Jelikož ale stále existují uživatelé, 

kteří dávají přednost práci s fyzickými CD nosiči, musí být postaráno 

i o ně. Studio Fontána se rozhodlo, že všechny svoje projekty, dostupné 

dosud pouze v digitální podobě, vydá vlastním nákladem samo. Pořídilo 

proto přístroj Disc Publisher PRO od firmy PRIMERA Technology, Inc. 

Disc Publisher PRO je systémem pro duplikaci médií, který samostatně 

vypálí a potiskne až 100 CD nebo DVD najednou. 

5.2 Hudba v digitálních formátech distribuovaná na pevných 

discích 

V souvislosti s poklesem zájmu o fyzické CD nosiče nabízejí hudební 

knihovny klientům digitální hudbu na externích pevných discích. 

Výhodou disků je jejich kapacita, která pojme hudbu z několika set CD 

spolu s doprovodnými informacemi. Uživatel může mít k dispozici hudbu 

z několika hudebních knihoven uloženou na jednom místě. Na výběr je 

mezi formáty MP3, WAV a AIFF. Záleží na klientovi, jaký druh formátu 

si zvolí. Nezájem o fyzické CD nosiče vyjadřují i některé hudební 

knihovny. Oznámily, že hudební CD už nebudou ani rozesílat, ani 

přijímat. Namísto toho budou poskytovat (a zároveň požadovat od všech 

partnerských knihoven) veškerá nová alba jen v digitálním formátu. 
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5.3 Poradenský servis, služby na míru 

Těžiště  komunikace s, i potencionálními, uživateli je přesvědčit je o tom, 

že zvuková banka je pro ně tím správným řešením a hlavně, že její 

pracovníci jsou připraveni ochotně poskytnout poradenský servis 

a optimální řešení klientova problému. V rámci služby online 

zpřístupňování hudby např. FML svým klientům nabízí školení pro 

začátečníky, během něhož je pomocí prezentace názorně představen 

postup při práci s online katalogem. Podrobný návod lze zaslat 

i elektronickou poštou. Jakékoli další problémy, které se objeví později 

při vlastní práci s vyhledavačem, je možné telefonicky konzultovat 

s personálem Studia Fontána. Formou „řešení na míru“ je např. uzavření 

licenční smlouvy zahrnující roční paušální poplatek za využívání hudby 

z konkrétních hudebních knihoven. Klient zaplatí na období jednoho roku 

dopředu a může hudbu neomezeně používat. Jiným typem individuálního 

přístupu může být výběr hudby dle konkrétních zákazníkových požadavků 

a jeho poskytnutí ve vybraném formátu (na CD, v MP3 – online nebo na 

pevném disku). 

5.4 Online vyhledavače 

Internetová prezentace je v dnešním globalizovaném světě samozřejmostí. 

Zároveň slouží jako brána do prostředí online katalogů hudebních 

knihoven. Hlavní výhodou online katalogů je jejich neomezená 

dostupnost. Získaly si velkou oblibu, což se neprojevuje pouze na 

zvyšujícím se množství registrovaných klientů, ale také na rostoucím 

počtu samotných katalogů. Před čtyřmi lety existoval na internetu pouze 

katalog FML a Sonoton, bereme-li v úvahu pouze knihovny uvedené 

v této diplomové práci. Dnes svou hudbu online nabízí téměř každá 

zvuková banka, ať už přímo přes vlastní vyhledavač, nebo 

zprostředkovaně připojením se k nějakému sdruženému vyhledavači (např. 

k Sonofind nebo Music for Prod). Dá se tedy logicky předpokládat, že 
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budoucnost hudebních knihoven se bude z velké části odehrávat právě zde 

– v prostředí online katalogů.  
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6. Závěr 

Během sběru informací pro tvorbu diplomové práce o hudebních 

knihovnách a konkrétně o knihovně Studia Fontána jsem vycházela 

především z praxe. Písemné dokumentace k tomuto tématu je velmi málo, 

a to nejen v Česku, ale i v zahraničí.  

Ve Studiu Fontána je pozoruhodná úroveň poskytovaných služeb 

a množství používaných technologií. Z analýzy informačních procesů, 

fondů a informačních služeb hudební knihovny Studia Fontána vyplynulo, 

že za úspěchem hudebních bank stojí zejména jejich žánrová rozličnost 

a jednoduchost zpřístupnění vybraného hudebního dokumentu. Dalším 

důležitým faktorem zdaru je rozsah a kvalita fondu, který je zajišťován 

z vlastních a zahraničních zdrojů. Současným trendem je digitalizace 

fondů. Hudební CD jsou převáděna do digitálních zvukových formátů 

(MP3, AIFF, WAV) a opatřována doprovodnými informacemi (metadaty). 

Výroba klasických CD je kontinuálně utlumována a nahrazována digitální 

hudbou (na přenosných paměťových zařízeních, CD nebo DVD). 

Předpokládá se, že budoucnost zvukových bank se bude odehrávat 

výhradně ve virtuálním prostředí a hmotné hudební nosiče přestanou být 

používány. Velký rozmach zaznamenávají online hudební katalogy 

zvukových bank. Tyto hudební databáze jsou uživatelům zvukových bank 

neomezeně (z hlediska času, místa i objemu dat) k dispozici. Uživatelé 

tento způsob zpřístupnění hudby hojně využívají a hodnotí velmi kladně. 

Neméně významným činitelem, jenž působí na kvalitu vztahů mezi 

zvukovou bankou a jejími uživateli, jsou poskytované služby. Je 

udržována vysoká úroveň služeb a jejich množství se neustále rozšiřuje 

a přizpůsobuje požadavkům klientů a trhu. Je kladen důraz na individuální 

přístup a udržování kontaktu s uživateli. 

Zejména flexibilita a sledování trendů v oblasti ICT, novinek v autorsko-

právním oboru a udržování úzkého kontaktu se zákazníky může moderní 
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firmě podnikající ve sféře hudebního průmyslu - jakou zvuková banka 

bezesporu je - umožnit plnění nároků kladených informační společností 

(neustálý snadný přístup k informacím, bezpečná a rychlá komunikace, 

individuální přístup) a zabezpečit prosperitu. 
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Použité zkratky / slovník 

AAC (Advanced Audio Coding) – kompresní audio formát. Vyznačuje se lepší 

kompresí při zachování srovnatelné kvality s MP3, větším počtem audio kanálů 

(48) a širší nabídkou dostupných vzorkovacích frekvencí pro zajištění lepšího 

výsledného zvuku. 

AIFF (Audio Interchange File Format) - kompresní audio formát od firmy Apple 

Computer Inc. 

Byte – nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač samostatně pracovat. 

Skládá se z 8 bitů. 

ICT – zkratka pro informační a komunikační technologie. 

CD (Compact Disc) – kompaktní disk; médium používané k digitálnímu 

záznamu dat. 

Datový tok (bitrate) – jednotka charakterizující míru komprese zvuku a kvality 

záznamu. Udává, kolik kilobitů je použito k záznamu jedné sekundy zvuku (kb/s 

nebo kbps pro kilobit per second)  

FML (Fontana Music Library) - hudební knihovna společnosti Studio Fontána. 

FTP (File Transfer Protocol) - protokol pro přenos souborů po internetu. 

GB (gigabyte) - objem dat, kterému odpovídá 1 000 000 000 bajtů. 

Hlášenka (Hudební sestava) – formulář k nahlášení použitých skladeb, na 

jejímž základě probíhá fakturace použité hudby konkrétním klientům. 

Jingl – znělka, krátký hudební předěl (např. v radiovém nebo televizním 

vysílání). 

LMS  (Library management System) – katalogizační a rozúčtovací počítačový 

program sestavený „na míru“ pro Studio Fontána a její zvukovou banku 

MB (megabyte) – objem dat, kterému odpovídá 1 000 000 bajtů.  
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Popisek ID3 (ID3 tag) – přídavná informace připojená k hudebnímu souboru. 

Typicky obsahuje jméno a autora skladby, rok vydání, pořadí v albu nebo žánr. 

Kromě textových informací může obsahovat i obrázek nebo jiná data. 

Ztrátová komprese – zvuk odlišný od původního zdroje s odstraněnými 

vysokými frekvencemi a zvuky, které lidské ucho špatně vnímá. 

WAV – přípona zvukových souborů; elektronická verze libovolného audio 

záznamu používaná v MS Windows. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Licenční smlouva  

Příloha č. 2: Hudební sestava (hlášenka) 

Příloha č. 3: Ceník 

Příloha č. 4: Ediční plán 

Příloha č. 5: Obal DVD Traditional folk music from all over the world 

Příloha č. 6: Ohláška díla na OSA 

Příloha č. 7: Nahrávací protokol ISRC (formulář pro Intergram) 

  


