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1. Úvod 

Téma kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem 

autorským („kolektivní správa“) jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že 

mě zajímá a jedná se o téma velice aktuální s ohledem na rapidní rozvoj nových 

technických prostředků a technologických postupů v posledních desetiletích, který 

přináší nové možnosti tvorby, výroby a užití autorských děl, a to zejména zvukových 

a zvukově-obrazových děl, a také s ohledem na masové užívání počítačových 

a komunikačních sítí a neopomenutelné on-line sdílení autorských děl prostřednictvím 

sítě internetu, které se v posledních letech po celém světě stává stále rozšířenějším 

a nadále se dá očekávat jeho nezadržitelný růst. Právě on-line sdílení autorských děl, 

které nerespektuje žádné teritoriální hranice a působnost národních právních úprav, 

vyžaduje v oblasti práva do budoucna nový přístup nezaložený na teritorialitě právní 

úpravy, která se v autorském právu (a zejména v kolektivní správě) dosud uplatňuje. 

Autorská díla mají nejen v právu, ale také ve společnosti specifické postavení. 

Uznání a odměna autora díla se může uskutečnit pouze skrze veřejnost, a to 

zveřejněním autorského díla, které se děje jeho užitím v televizi, v rozhlase, na veřejně 

přístupných místech jako jsou knihovny, restaurace a další a také při různých 

společenských příležitostech. Taková užití s sebou autorovi zajisté přinášejí uznání 

společenské, ale získání uznání prostřednictvím odměny za užití autorského díla není 

tak snadné a samozřejmé. Pokud autoři chtějí svá díla rozšiřovat na veřejnosti, jsou 

v dnešní společnosti jen stěží schopni individuálně vykonávat všechna svá práva 

náležející jim z autorských děl – tedy zejména kontrolovat veškeré případy užití svých 

autorských děl veřejností a řádné zaplacení odměny za užití těchto děl. V takové situaci 

má kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s autorským právem 

nezastupitelnou úlohu, neboť autorům zajišťuje správu jejich práv ve všech uvedených 

situacích. 

Širokou veřejností jsou institut kolektivní správy a aktivity kolektivních správců 

vnímány značně negativně. Přesto je však kolektivní správa v mnoha ohledech 

institutem účelným, oprávněným a nepostradatelným. Snaží se sledovat nejen zájmy 

autorů, z jejichž popudu historicky vznikla, ale také respektovat zájmy uživatelů, kteří 

prostřednictvím kolektivních správců získávají možnost legálně užívat autorská díla. 
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Cílem mé diplomové práce je poskytnout přehledný výklad kolektivní správy 

a zaměřit se na některé problémy kolektivní správy, které dosud nejsou právní úpravou 

vyřešené a na jejichž výklad nepanuje mezi odbornou veřejností jednoznačný názor. 

Dílčím cílem mé diplomové práce je také snaha o pochopení účelnosti a oprávněnosti 

existence kolektivní správy. 

Tato diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, v nichž se nejprve věnuji 

pojmu, funkci a historickému vývoji kolektivní správy ve světě i v České republice. 

Dále popisuji vlastní institut kolektivní správy, resp. kolektivního správce, kde zmiňuji 

předpoklady pro výkon kolektivní správy, způsob udělování oprávnění k výkonu 

kolektivní správy a v neposlední řadě také průběh státní kontroly jejího výkonu. 

Dále uvádím, jaká práva může kolektivní správce spravovat a jakým způsobem 

tak může činit, tj. na základě zákona nebo na smluvním základě. Následně zmiňuji, jak 

a jakým způsobem probíhá výkon kolektivní správy, jaké činnosti kolektivní správci při 

výkonu kolektivní správy uskutečňují a zaměřuji se na uzavírání smluv mezi 

kolektivními správci a uživateli děl a nakládání s výnosem z kolektivní správy. V další 

části práce představuji jednotlivé kolektivní správce, kteří v současnosti působí na 

území České republiky, a uvádím, jaká práva jsou oprávněni spravovat. 

V závěru práce se zaměřuji na současné problémy v oblasti kolektivní správy, 

především na otázku střetu kolektivní správy s pravidly na ochranu hospodářské soutěže 

a na několik dalších dosud nevyřešených otázek, jako jsou způsob užívání pseudonymu, 

institut náhradních odměn, způsob rozdělování odměn nositelům práv, způsob správy 

audiovizuálních děl nebo povinnost přihlášení jednotlivých předmětů ochrany 

k zastupování kolektivním správcem. 

Tato práce je dokončena k právnímu stavu v únoru 2011. 
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2. Pojem a funkce kolektivní správy práv autorských a práv 

souvisejících s právem autorským 

Kolektivní správa slouží k uplatňování a kolektivní ochraně majetkových práv 

autorských a majetkových práv souvisejících s právem autorským1 a umožnění 

zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti2. Je jí zastupování většího počtu osob, 

kterým přísluší majetkové právo autorské nebo majetkové právo související s právem 

autorským, oprávnění ze zákona k výkonu majetkových práv k dílu nebo výhradní 

oprávnění ze smlouvy k výkonu práva kolektivně spravovaného. Kolektivní správa 

slouží ke společnému prospěchu zastupovaných osob3. 

Každý majitel autorského nebo souvisejícího práva se může rozhodnout, zda 

bude svá majetková práva vykonávat individuálně nebo zda se nechá při jejich výkonu 

zastoupit kolektivním správcem. Výjimku tvoří pouze práva kolektivně spravovaná4, 

u nichž je vyloučena možnost jejich individuálního výkonu. Právě zde se tedy projevuje 

omezení soukromoprávní zásady smluvní volnosti, které je vyvolané především 

veřejným zájmem na zpřístupňování děl a uměleckých výkonů veřejnosti. 

Funkcí kolektivní správy je zajištění správy majetkových autorských práv 

a jiných majetkových práv uzavíráním licenčních smluv o užití příslušného díla 

a vybíráním a rozdělováním autorských odměn5. 

Při výkonu kolektivní správy nedochází k převodu práva ani poskytnutí licence 

mezi majitelem práva a kolektivním správcem. Kolektivnímu správci nevznikají žádná 

                                                 
1 Autorským právem rozumíme práva autora k jeho autorskému dílu a právy souvisejícími s právem 

autorským rozumíme (i) práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, (ii) právo výrobce 

zvukového záznamu k jeho záznamu, (iii) právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, 

(iv) právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání, (v) právo zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv a (vi) právo nakladatele 

na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu, jak uvádí 

§ 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („autorský zákon“). 
2 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. Občanské právo hmotné. Svazek III. 4. vyd. Praha : 

Wolters Kluwer, 2007, s. 255. 
3 Dle § 95, odst. 1 a 2 autorského zákona. 
4 Tato problematika je podrobně rozebrána v kapitole 4.1 Práva povinně kolektivně spravovaná. 
5 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 687. 
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práva, stává se pouze správcem práva náležejícího majiteli tohoto práva. Kolektivní 

správce toto právo zhodnocuje a uplatňuje v souladu se zákonem či smlouvou 

uzavřenou s majitelem práva. Uživatelé práv tedy nejednají o užití práva s jeho 

majitelem, ale s kolektivním správcem, který právo spravuje6.7 

Výkon kolektivní správy je nutné vymezit také výčtem činností, které nejsou 

výkonem kolektivní správy. Je to především tzv. umělecká agentáž, která představuje 

zprostředkování uzavření licenční smlouvy. Zprostředkování však může být 

kolektivním správcem vykonáváno jako vedlejší činnost. Vedle umělecké agentáže 

nejsou výkonem kolektivní správy ani činnosti organizační, jako úschova, právní 

služby, finanční podpora aj.8 

2.1 Historický vznik kolektivní správy a její vývoj v České republice 

První zmínky o kolektivní ochraně autorských práv můžeme nalézt na konci 

18. století ve Francii. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais zde v roce 1777 založil 

Kancelář na obranu práv dramatiků (Bureau de la législation dramatique), která se 

v roce 1829 přeměnila na Společnost divadelních autorů a skladatelů (Société des 

auteurs et compositeurs dramatiques – SACD) existující a činnou jako kolektivní 

správce dodnes. K ochraně práv autorů literárních děl sloužila Společnost spisovatelů 

(Société des gens de lettres – SGDL) vzniklá v roce 1838, která ve správě autorských 

práv také pokračuje až do současnosti. 

Průlom ve vývoji kolektivní správy nastal v roce 1847, kdy se hudební 

skladatelé Paul Henrion a Victor Parizot a textař Ernest Bourget v soudním sporu 

úspěšně domohli honorářů za užití svých děl v pařížském varieté Ambassadeurs. Soud 

v přelomovém rozhodnutí autorům přiznal právo na odměnu za užití jejich hudebních 

děl a určil také způsob odměňování, který si vyžádal kolektivní uplatňování těchto 

nových práv. Společnost textařů, skladatelů a hudebních nakladatelů (Société des 

                                                 
6 K tomu Nejvyšší soud v rozhodnutí č.j. 6 Tdo 1193/2003 upřesnil, že zákonnou podmínkou užití díla 

není pouhá žádost o udělení souhlasu s užitím díla podaná u ochranné organizace zastupující autora, ale 

pouze svolení autora s užitím díla, a dále uvedl, že „zákon s dodatečně dodaným souhlasem nespojuje 

možnost provádění díla.“ 
7 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 687. 
8 Dle § 95, odst. 3 autorského zákona. 
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auteurs, compositeurs et éditeurs de musique – SACEM), kterou tito umělci založili, 

působí od roku 1851 dodnes. 

Další společnosti kolektivně spravující autorská práva začaly v Evropě vznikat 

s koncem 19. a začátkem 20. století, a to zejména v souvislosti s rozvojem techniky, 

vznikem nosičů zvuku a rozhlasovým vysíláním a také úpravou autorských zákonů, 

která autorům dala právo udělovat svolení k veřejnému užití svých děl. Autoři už nebyli 

nadále schopní kontrolovat užití svých děl individuálně a ani uživatelé nebyli schopní 

získávat oprávnění k užití děl od jednotlivých autorů. Jediným možným řešením se stala 

kolektivní správa autorských práv. Nárůst počtu ochranných organizací vyústil 

v založení Mezinárodní konfederace společností autorů a skladatelů (Confédération 

internationale des sociétés d´auteurs et de compositeurs – CISAC), která k červnu 2010 

sdružovala 229 autorských společností ze 121 zemí světa a nepřímo tak reprezentovala 

více než 2,5 miliónu autorů. Další vývoj ochranných organizací vedl k vytváření 

samostatných organizací spravujících autorská práva v jednotlivých tvůrčích oborech, 

které v těchto oborech postupně získaly dominantní postavení. Proto byla již na počátku 

20. století v některých státech zdůrazňována problematika kolize norem o kolektivní 

správě autorských práv a norem práva na ochranu hospodářské soutěže a možného 

zneužití dominantního postavení kolektivních správců. Tento problém je diskutován 

dodnes. 

Vývoj kolektivní ochrany autorských práv na českém území sahá na začátek 

20. století, kdy v roce 1908 pražský advokát JUDr. Jan Löwenbach uveřejnil v časopise 

Hudební revue text své přednášky navrhující založení samostatné české ochranné 

autorské hudební organizace. JUDr. Löwenbach tak reagoval na situaci, kdy byli čeští 

skladatelé zastupováni rakouskými a německými ochrannými organizacemi nebo nebyli 

zastupováni vůbec. Snaha Löwenbachova následovníka, Karla Boleslava Jiráka, 

o založení první české ochranné organizace skončila v roce 1918 neúspěchem, a to 

zejména z obavy skladatelů a nakladatelů z vysokých nákladů na provoz takové 

organizace. 

Politická a ekonomická situace v zemi i postoj autorů a jejich vztah 

k zahraničním ochranným organizacím se změnil se vznikem samostatného 

Československa. Českoslovenští skladatelé, spisovatelé a hudební nakladatelé založili9 

                                                 
9 Podle zákona č. 70/1873 ř.z., o společenstvech pro napomáháni živnostem a hospodářství. 
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9. října 1919 zájmovou organizaci chránící autorská práva - Ochranné sdružení autorské 

československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů, zapsané společenstvo s ručením 

obmezeným v Praze (OSA). Ke vzniku organizace přispělo také přistoupení k saint-

germainské mírové smlouvě v roce 1919, kterou se Československo zavázalo k ochraně 

autorských práv a k členství v Bernské unii založené Bernskou úmluvou o ochraně 

literárních uměleckých děl ze dne 9. září 188610.11 

2.2 Obecný rámec právní úpravy kolektivní správy 

2.2.1 Mezinárodní a komunitární právní úprava 

Mezinárodní právo autorské institut kolektivní správy neupravuje. Důvodem pro 

absenci úpravy je fakt, že kolektivní správa je historicky vykonávána téměř výhradně na 

teritoriálním základě a potřeba výkonu práv na území jiného státu se řeší uzavírám 

recipročních smluv o zastupování mezi tuzemským a zahraničním kolektivním 

správcem, kteří spravují stejná majetková práva. 

Stejně tak chybí institucionální úprava kolektivní správy v právu komunitárním, 

kde byl však požadavek harmonizace národních právních úprav vznesen již před 

několika lety. V roce 2004 vydala Evropská komise („Komise“) sdělení12, ve kterém se 

zabývala správou autorských práv, mj. i kolektivní správou. Komise zde vyjádřila 

nutnost sjednocení národních právních úprav kolektivní správy na evropské úrovni13. 

                                                 
10 K úmluvě ve znění berlínské revize přistoupilo Československo s účinností ke dni 22. února 1921. 
11 HARTMANOVÁ, D. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským. 1. 

vyd. Praha : Linde, 2000, s. 11 a násl. 
12 Sdělení Komise COM (2004) 261 ze dne 16. dubna 2004, týkající se spravování autorských práv 

a s nimi souvisejících práv na vnitřním trhu („sdělení“). 
13 Kritika kolektivní správy uživateli práv se týkala především poplatků za užití práv a administrativních 

poplatků a jejich netransparentnosti a výkonu dohledu nad kolektivními správci. Kritika ze strany nositelů 

práv (zejména velkých nahrávacích společností) se vztahovala na povinné zastoupení kolektivním 

správcem při výkonu některých práv. Komise uvedla, že právní úprava kolektivní právy by měla být 

sjednocena zejména v oblasti vzniku a statusu kolektivních správců, vztahu kolektivních správců 

k uživatelům a nositelům práv a vnější kontroly kolektivních správců formou státního dohledu. Na závěr 

zmínila záměr navrhnout právní předpis týkající se některých aspektů kolektivní správy a principů dobré 

správy (good governance rules) kolektivních správců. 
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Na sdělení navázala Komise v roce 2005 doporučením14 týkajícím se on-line 

hudebních služeb, kde dále posílila nutnost harmonizace právní úpravy kolektivní 

správy. Uvedla, že „v době on-line využívání hudebních děl však komerční uživatelé 

vyžadují licenční politiku, která odpovídá všudypřítomnosti on-line prostředí a je 

použitelná na více územích“15. Komise zmínila, že nositelé práv by měli být oprávněni 

svěřit správu on-line práv k provozování on-line hudebních služeb kolektivnímu správci 

dle svého výběru a také v územním rozsahu dle svého výběru. Správa on-line práv by 

tak neměla být, vzhledem ke své charakteristice, omezena pouze na příslušného 

národního kolektivního správce a území příslušného státu. Objevují se však názory, že 

by se tento přístup mohl vyplatit pouze kolektivním správcům mezinárodní populární 

hudby a vedl by k omezení soutěže mezi kolektivními správci.16 

Přes doporučení Komise dosud nebyla představena žádná komplexní právní 

úprava kolektivní správy, která by harmonizovala odlišnou právní úpravu v jednotlivých 

státech Evropské unie („EU“). Několik směrnic z oblasti autorského práva a práv 

souvisejících s autorským právem na výkon práv prostřednictvím kolektivní správy 

odkazuje17, vždy však pouze ve vztahu k národní právní úpravě. 

                                                 
14 Doporučení Komise 2005/737/ES ze dne 18. května 2005, o kolektivní přeshraniční správě autorského 

práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby („doporučení“). 
15 Čl. (8) preambule doporučení. 
16 SMITKIEWICZ, J. Právo kolektivní správy v sousedících evropských státech Německu, Rakousku 

a Česku In KŘÍŽ, J. a kol. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. 1. vyd. Praha : 

Karolinum, 2008, s. 57. 
17 Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993, o koordinaci určitých předpisů týkajících 

se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu v čl. 9 

uvádí, že práva na kabelový přenos (tj. práva nositelů autorského práva a nositelů práv souvisejících 

s autorským právem udělit nebo odmítnout povolení provozovateli kabelového přenosu ke kabelovému 

přenosu díla) mohou být vykonávána pouze prostřednictvím kolektivní správy. Kolektivní správce 

spravující práva stejné kategorie je oprávněn tato práva ze zákona spravovat i v případě, že na něj nebyla 

převedena. V čl. 13 směrnice zmiňuje, že jí nejsou dotčeny předpisy členských států upravující činnost 

organizací pro kolektivní správu. 

Dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001, o právu na opětný prodej 

ve prospěch autora originálu uměleckého díla v čl. (28) preambule uvádí, že jednou z možností výkonu 

práva na opětný prodej je správa prostřednictvím kolektivního správce a členské státy musí zajistit, aby 

kolektivní správci jednali průhledným a účelným způsobem. Dle čl. 6 může být kolektivní správa 
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2.2.2 Česká právní úprava 

Přistoupení k EU a převzetí acquis communautaire duševního vlastnictví a také 

mezinárodních úmluv a smluv, jimiž je Česká republika vázána, si vyžádaly 

vypracování nového právního přepisu v oblasti autorských práv. Přesto, že do zákona 

č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, ve znění pozdějších 

předpisů, byly předpisy Evropských společenství („ES“) z oblasti duševního vlastnictví 

částečně zapracovány, stal se tento zákon v důsledku novelizací nepřehledným 

a nesystematickým. Situace si vyžádala přijetí nové jednotné právní úpravy. 

Stalo se tak zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů („autorský zákon“), který nahradil dřívější právní úpravu a do něhož bylo 

promítnuto všech pět dosavadních směrnic evropského komunitárního práva. 

Zohledněny byly také směrnice připravované18. Nový autorský zákon již plně odpovídá 

kontinentálnímu pojetí práva. Vedle toho, že obsáhl změny vycházející z předpisů ES19, 

                                                                                                                                               
autorských odměn za opětovný prodej originálu uměleckého díla členským státem stanovena jako 

povinná nebo dobrovolná. 

Podobně i směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001, o harmonizaci 

určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti v čl. (17) 

preambule stanoví, že je nezbytné, aby s ohledem na požadavky vyplývající z digitálního prostředí, 

kolektivní správci dosáhli vyššího stupně racionalizace a průhlednosti v dodržování pravidel hospodářské 

soutěže. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006, o právu na pronájem 

a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem 

(kodifikované znění) v čl. 5 odst. 3 a 4 uvádí, že správa práva na spravedlivou odměnu za pronájem 

a půjčování díla může být k výkonu svěřena kolektivnímu správci zastupujícímu autora nebo výkonného 

umělce. 
18 TELEC, I. Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona. Bulletin advokacie, 

2001, č. 2, s. 29; KŘÍŽ, J. Principy autorskoprávní ochrany v ČR na počátku členství v Evropské unii In 

WINTEROVÁ, A.; DVOŘÁK, J. Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha : ASPI 

Publishing, 2005, s. 146 a KŘÍŽ, J. Pět let nového autorského zákona - zkušenosti, pochybnosti, směr 

dalšího vývoje... In KINDL, M.; DVOŘÁK, J. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. 1. vyd. Praha : 

ASPI Publishing, 2005, s. 247. 
19 Např. nově zařadil práva výrobce zvukově obrazového záznamu, práva zveřejnitele k dosud 

nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv a právo nakladatele, větší ochranu 

nositelů práv souvisejících s právem autorským a prodlužení doby ochrany autorských děl na 70 let 
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přinesl do českého autorského práva také koncepci dualismu práv osobnostních a práv 

majetkových, kterou dřívější právní úprava neznala.20 

Kolektivní správu (dříve nazývanou hromadná správa) nyní upravuje Hlava IV 

autorského zákona. Oproti dřívější právní úpravě tedy kolektivní správa již není 

upravena v samostatném předpisu mimo autorský zákon. V této oblasti došlo 

k výraznému prosazení veřejného zájmu (právě část autorského zákona týkající se 

kolektivní správy obsahuje nejvíce norem veřejnoprávních), což se projevilo v tzv. 

publicizaci autorského práva a práv souvisejících s autorským právem, která představuje 

prosazování veřejného zájmu v soukromém právu21. 

3. Institut kolektivní správy 

V následující kapitole se budu zabývat institutem kolektivní správy, a to 

zejména zákonným a smluvním zastoupením kolektivním správcem, předpokladům 

výkonu a vlastnímu výkonu kolektivní správy, podmínkám a postupu udělování 

oprávnění k výkonu kolektivní správy a také dohledu nad činností kolektivních správců. 

3.1 Zastoupení kolektivním správcem zákonné a smluvní 

Osoby oprávněné k zastoupení kolektivním správcem, tzv. nositelé práv22, jsou 

(i) majitelé majetkového práva autorského k předmětu ochrany, (ii) zákonní 

vykonavatelé majetkových práv k dílu a (iii) osoby licenčně oprávněné. Majitelem 

majetkového práva autorského k předmětu ochrany se rozumí originární nabyvatel 

majetkového práva (tedy autor, výkonný umělec a výrobce zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu), dále převodní nabyvatel majetkového práva, dědic majetkového 

práva, další právní nástupci a příp. také stát u odúmrti. Zákonnými vykonavateli 

majetkových práv k dílu jsou zaměstnavatelé u zaměstnaneckých děl, objednatelé 

databází a kartografických děl a osoby, z jejichž podnětu a pod jejichž vedením je dílo 

vytvářeno a uváděno na veřejnost u kolektivních děl. Licenční nabyvatel může být 
                                                                                                                                               
po smrti autora. Českou iniciativou nevycházející z předpisů ES bylo zavedení nového institutu 

zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv do oblasti kolektivní správy. 
20 Sněmovní tisk č. 443 : Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů. 
21 TELEC, I. Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona. Bulletin advokacie, 

2001, č. 2, s. 32. 
22 Dle § 95, odst. 2 autorského zákona. 
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nositelem práva, tedy osobou oprávněnou k zastoupení kolektivním správcem, pouze 

v případě, že jeho výhradní licence je časově neomezená a nemůže být vyčerpána před 

uplynutím doby trvání majetkových práv, je územně neomezená nebo omezená alespoň 

na celé území České republiky a zahrnuje právo poskytnout podlicenci. Nositelem práva 

tedy mohou být jen ti licenční nabyvatelé, kterým vzniká takové odvozené licenční 

užívací oprávnění, které je fakticky staví do pozice majitele autorského práva.23 

Nositelé práv musí být při správě určitých práv, která taxativně vymezuje 

autorský zákon, zastoupeni kolektivním správcem povinně ze zákona. Při výkonu 

ostatních práv mohou být kolektivním správcem zastoupeni dobrovolně na základě 

uzavřené smlouvy nebo mohou tato práva vykonávat sami individuálně, bez zastoupení. 

Kolektivní správa je vykonávána na základě principu komise obdobného 

vztahům vznikajícím z komisionářských smluv, při kterém kolektivní správce jedná 

vlastním jménem a na účet nositelů práv. V právních úkonech tak kolektivní správce 

vystupuje a nabývá práva a povinnosti sám a takto nabytá práva a povinnosti je poté 

povinen na nositele práv převést. Mezi kolektivním správcem a nositelem práva vzniká 

soukromoprávní právní vztah, a to na základě uzavřené smlouvy fiduciární (svěřenecké) 

povahy o správě jeho majetkového práva. Mezi kolektivním správcem a nositelem 

práva tedy nevzniká poměr autorskoprávní. Kolektivní správce se stává „pouze 

komisionářem nositele práv, a to ve věci výkonu jeho zachovaných majetkových práv, 

který spočívá v hospodářském zhodnocování těchto práv jejich uplatňováním, popř. 

i neuplatňováním, vůči třetím osobám. Ani není licenčním nabyvatelem oprávnění k užití 

předmětu ochrany, a není proto ani jeho uživatelem.“24. 

Nejčastěji se uzavírá smlouva označovaná jako „smlouva o zastupování“25. 

Návrh této smlouvy je každý kolektivní správce povinen předložit jako přílohu žádosti 

o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy. 

                                                 
23 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 688. 
24 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 737. 
25 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) takový 

typ smlouvy nezná a nejbližší je takové smlouvě smlouva příkazní upravená v § 724 a násl. občanského 

zákoníku, příp. smlouva blízká jejímu komisionářskému podtypu, tedy smlouva o obstarání věci podle 

§ 733 a násl. občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že kolektivní správce jedná v souladu s § 100, 

odst. 2 autorského zákona vlastním jménem na účet nositele práva, musí s nositelem práv vždy uzavírat 

soukromoprávní vztah komisionářského charakteru, kdy se jedná o tzv. nepřímé zastoupení. 
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3.2 Předpoklady výkonu a výkon kolektivní správy 

Výkon kolektivní správy je v České republice možný pouze prostřednictvím 

právnické osoby, která přímo či nepřímo sdružuje nositele práv26, které zastupuje při 

výkonu kolektivní správy a je oprávněna ke kolektivní ochraně a uplatňování 

autorských práv a práv souvisejících s autorským právem27. Oprávnění uděluje na 

základě splnění řady hmotněprávních a procesněprávních podmínek příslušný správní 

orgán, kterým je Ministerstvo kultury České republiky („Ministerstvo kultury“). 

V případě, že žadatel podmínky splní, vzniká mu na udělení oprávnění právní nárok. 

Vedle zmíněného oprávnění se po kolektivním správci k výkonu kolektivní správy 

nevyžaduje získání žádného dalšího podnikatelského oprávnění. 

Přesto, že jsou kolektivní správci povinni získat veřejnoprávní oprávnění, mají 

právní povahu soukromoprávní. Jejich právní podoba by měla vyhovovat účasti 

zastupovaných nositelů práv na řízení kolektivního správce, musí tedy jít o právnickou 

osobu. Možnou právní formou takové právnické osoby je spolek nebo jiné občanské 

sdružení28, družstvo, společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost29, které 

nejsou založeny za účelem podnikání, jak požaduje autorský zákon. Kolektivním 

správcem může být i právnická osoba založená podle cizího právního řádu, pokud 

splňuje veškeré podmínky stanovené autorským zákonem pro kolektivní správce. 

V případě, že právnická osoba vykonává kolektivní správu bez příslušného 

oprávnění, tzn. neoprávněně, nejedná se vůbec o výkon kolektivní správy. Autorský 

zákon za takovou činnost nestanoví žádné sankce a nepostihuje činnost ani jako 

přestupek ani jako správní delikt. Pokud však právnická osoba takovou činnost 

vykonává bez příslušného oprávnění a jako podnikání, tedy provádí ji soustavně 

                                                 
26 Přímým sdružováním rozumíme členství v právnické osobě, které není požadováno autorským 

zákonem, ale může vyplývat ze zakladatelského dokumentu, stanov nebo vnitřních předpisů právnické 

osoby. Nepřímé sdružování představuje jinou prokazatelnou vazbu k právnické osobě než je členství. 
27 V souladu s § 97, odst. 1 a 2 autorského zákona. 
28 V souladu s § 2, odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů 

(„zákon o sdružování občanů“). 
29 Dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“). 

Společnost s ručením omezeným však může být nevhodná vzhledem k omezenému maximálnímu 

možnému počtu jejích společníků. 
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samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku30, 

může být taková činnost považována za neoprávněné podnikání podle předpisů 

o živnostenském podnikání a může také porušovat předpisy na ochranu hospodářské 

soutěže nebo předpisy trestního práva.31 

Před novelou autorského zákona v roce 2008 obsahoval autorský zákon také 

požadavek umístění sídla kolektivního správce na území České republiky. Tento 

požadavek byl však s ohledem na členství České republiky v EU problematický, protože 

mohl být považován za rozporný s komunitárním právem, zejména s principem volného 

pohybu služeb a zákazu jeho omezování32. Poté, co se ustanovení stalo předmětem 

upozornění ze strany Evropské komise, bylo z autorského zákona odstraněno33. 

3.2.1 Podmínky a postup udělování oprávnění k výkonu kolektivní správy 

Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě podané žádosti 

Ministerstvo kultury jako příslušný správní orgán ve správním řízení, které se podpůrně 

řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“). 

Povahově je oprávnění příbuzné koncesi, neboť se jedná o veřejnoprávní oprávnění 

opravňující k výkonu činnosti soukromoprávní povahy. Přesto, že je na udělení 

oprávnění při splnění podmínek stanovených autorským zákonem právní nárok, je 

správní uvážení možné, a to právě v otázce splnění zákonných podmínek. Rozhodnutí 

Ministerstva kultury o udělení či neudělení oprávnění je přezkoumatelné ve správním 

soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu34.35 

Na žádost o oprávnění k výkonu kolektivní správy se vztahují ustanovení 

autorského zákona, ale také ustanovení upravující obecné náležitosti podání dle 

                                                 
30 Dle § 2, odst. 1 obchodního zákoníku. 
31 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 690; 

CHALOUPKOVÁ, H.; HOLÝ, P. Autorský zákon : komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 134 

a 135. 
32 Dle čl. 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“). 
33 K odstranění ustanovení došlo zákonem č. 168/2008 Sb. s účinností od 19. května 2008. 
34 Dle § 65 a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů 

(„soudní řád správní“). 
35 CHALOUPKOVÁ, H.; HOLÝ, P. Autorský zákon : komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 137; 

TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 712. 
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správního řádu36. V žádosti je žadatel vedle identifikačních údajů především povinen 

vymezit práva, která chce kolektivně spravovat, a dále předměty těchto práv, příp. 

druhy děl, která zamýšlí kolektivně spravovat. Dále je žadatel povinen vymezit obory 

kolektivní správy, ve kterých si přeje působit. Vzhledem k tomu, že autorský zákon 

s výjimkou práv kolektivně spravovaných a práv v režimu rozšířené kolektivní správy 

nevyjmenovává ani demonstrativně všechny obory kolektivní správy, je pro žadatele 

jejich náležité vymezení významným, ale také nelehkým úkolem. Obor by měl být 

vymezen pomocí předmětu ochrany a k němu spravovaných majetkových práv 

autorských a práv s autorským právem souvisejících.37 

Nezbytnou přílohou žádosti je vzorový návrh smlouvy o zastupování nositelů 

práv, kterou je žadatel povinen předložit v případě, že hodlá zastupovat nositele práv 

dobrovolně kolektivně spravovaných38. Spolu s návrhem smlouvy předkládá žadatel 

také návrh rozúčtovacího řádu, který stanovuje způsob rozdělení a výplaty odměn 

vybraných kolektivním správcem mezi nositele práv. Dále předkládá žadatel návrh výše 

odměn (dříve nazývaný sazebník odměn), ve kterém uvede návrh výše odměn 

požadovaných po uživatelích předmětů ochrany za užití těchto předmětů, a odhad 

předpokládané výnosnosti kolektivně spravovaných práv a nákladů na výkon kolektivní 

správy, který má dokládat finanční účelnost kolektivní správy. Žadatel dále předkládá 

seznam nositelů práv, kteří mají zájem o kolektivní správu svých práv tímto žadatelem, 

příp. i seznam svých členů, kteří jsou nositeli práv. Závěrem žadatel různými veřejnými 

listinami či vnitřními rozhodnutími (např. výpisem z obchodního rejstříku, 

zakladatelskou smlouvou nebo stanovami) dokládá skutečnosti týkající se jeho osoby.39 

Ministerstvo kultury, jako orgán vykonávající dohled nad kolektivní správou, 

může a v některých případech musí oprávnění k výkonu kolektivní správy udělené 

v příslušném správním řízení žadateli zčásti nebo zcela odejmout. Odnětí oprávnění je 

možné pouze ze zákonem stanovených důvodů a v řízení, které Ministerstvo kultury 

zahajuje z úřední povinnosti. Oprávnění musí být (zčásti nebo zcela) odňato v případě, 

kdy Ministerstvo kultury zjistí, že žadatel již při udělení oprávnění k výkonu kolektivní 

správy nesplňoval předpoklady pro jeho udělení (nejčastěji institucionální podmínky) 

                                                 
36 Dle § 37 správního řádu. 
37 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 712. 
38 Dle § 98, odst. 3 autorského zákona. 
39 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 712 - 713. 
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nebo je v době udělení splňoval, ale přestal je splňovat po vydání rozhodnutí 

o oprávnění k výkonu kolektivní správy (např. kolektivní správce přestal sdružovat 

nositele práv). Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, musí Ministerstvo kultury před 

odnětím oprávnění poskytnout kolektivnímu správci lhůtu ke zjednání nápravy. 

Ministerstvo kultury je dále povinno odejmout oprávnění v případě, že o to kolektivní 

správce požádá.40 

Možnost správního uvážení ohledně odnětí oprávnění k výkonu kolektivní 

správy má Ministerstvo kultury v případě, že kolektivní správce neprovádí řádně výkon 

kolektivní správy a porušuje povinnosti stanovené autorským zákonem (ve vztahu 

k nositelům práv i k uživatelům předmětů ochrany). Ministerstvo kultury rozhoduje 

o odnětí oprávnění s ohledem na intenzitu porušování povinností kolektivním správcem 

a možnost odnětí je podmíněna dlouhodobějším porušováním povinností kolektivním 

správcem. Možnost odnětí oprávnění plní zejména funkci prevenční a sankční. 

Rozhodnutí o odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy, které Ministerstvo 

kultury vydá z důvodu porušování povinností při výkonu kolektivní správy, je 

přezkoumatelné ve správním soudnictví. Přezkum probíhá v řízení o žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu. Soud je také oprávněn rozhodnutí zrušit pro nezákonnost 

v případě, že správní orgán překročil zákonem stanovené meze správního uvážení nebo 

jej zneužil41.42 

3.3 Dohled nad činností kolektivních správců 

V oblasti kolektivní správy vykonává veřejnoprávní dohled nad plněním 

povinností stanovených autorským zákonem Ministerstvo kultury jako příslušný správní 

úřad. Dohled nad výkonem kolektivní správy probíhá u jednotlivých kolektivních 

správců v souladu s jim uděleným oprávněním k výkonu kolektivní správy. 

Při výkonu dohledu jsou kolektivní správci povinni poskytovat na výzvu 

Ministerstva kultury a v jím uložené přiměřené lhůtě informace, které si Ministerstvo 

kultury vyžádá, a také součinnost k umožnění výkonu dohledu. I bez výzvy 

                                                 
40 V takovém případě je však kolektivní správce v souladu s § 99, odst. 4 autorského zákona a s ohledem 

na oprávněné zájmy nositelů práv povinen pokračovat v kolektivní správě po dobu 6 měsíců od podání 

žádosti o odnětí oprávnění. 
41 V souladu s § 78 a násl. soudního řádu správního. 
42 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 724 – 725. 
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Ministerstva kultury jsou však kolektivní správci povinni plnit obecnou informační 

povinnost43. Pokud kolektivní správci neplní svou informační povinnost, povinnost 

poskytnout při výkonu dohledu součinnost či jinou povinnost stanovenou autorským 

zákonem, může jim Ministerstvo kultury uložit pokutu44. Dále je Ministerstvo kultury 

oprávněno uložit pořádkovou pokutu v případě, že kolektivní správce nesplní svou 

informační povinnost a povinnost součinnosti ani v dodatečně stanovené lhůtě po 

uložení povinnosti k nápravě, a to i opakovaně45. 

V případě, že Ministerstvo kultury při výkonu dohledu zjistí porušení povinností 

stanovených autorským zákonem, je dále oprávněno ukládat kolektivním správcům 

povinnosti k nápravě závadného stavu. Činí tak správním rozhodnutím, ve kterém 

stanovuje lhůtu ke splnění porušovaných povinností. Pokud kolektivní správce uloženou 

povinnost ve stanovené lhůtě nesplní, může mu Ministerstvo kultury uložit donucovací 

pokutu46. V úvahu v takovém případě přichází také konečná možnost nápravy 

spočívající v odnětí oprávnění k výkonu kolektivní správy47. Dá se však předpokládat, 

že v praxi by k tomuto řešení Ministerstvo kultury přistoupilo až při významném či 

dlouhodobém porušování zákonných povinností. 

Veškeré pokuty vybírané Ministerstvem kultury při dohledu nad výkonem 

kolektivní správy jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky a jejich použití 

je účelově vázáno. 

Autorskoprávní dohled není jedinou formou kontroly, kterou lze vykonávat ve 

vztahu ke kolektivním správcům. Nelze opomenout správní dozor Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže („ÚOHS“), který v rámci své pravomoci může dohlížet na 

dodržování pravidel hospodářské soutěže při výkonu kolektivní správy.48 V minulosti 

nebyly kompetence mezi Ministerstvem kultury a ÚOHS jasně rozděleny a vedly tak 

k pasivitě a zanedbání výkonu dohledu nad kolektivními správci ze strany Ministerstva 
                                                 
43 Dle § 103, odst. 3 a § 100, odst. 1 autorského zákona. 
44 Dle § 103, odst. 7 autorského zákona. Pokuta může být uložena až do výše 500.000 Kč, a to 

i opakovaně. Autorský zákon nestanoví maximální úhrnnou výši pokut, které lze uložit. 
45 Dle § 103, odst. 6 autorského zákona. Pořádková pokuta může být uložena až do výše 50.000 Kč 

a v úhrnu při opakovaném ukládání pořádkové pokuty maximálně do výše 200.000 Kč. 
46 Dle § 103, odst. 5 autorského zákona. Donucovací pokuta může být uložena až do výše 100.000 Kč 

a v úhrnu při opakovaném ukládání donucovací pokuty maximálně do výše 500.000 Kč. 
47 Dle § 99, odst. 2 autorského zákona. 
48 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 730. 
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kultury49. Pasivitu Ministerstvu kultury i ÚOHS opakovaně vytkl také veřejný ochránce 

práv50. Dnes již jsou kompetence mezi oběma ústředními orgány státní správy 

rozděleny, přesto však Ministerstvo kultury nepřímo dozoruje i ochranu hospodářské 

soutěže, např. při dozorování zákonné kontraktační povinnosti kolektivních správců. 

Problematika výkonu kolektivní správy ve vztahu k hospodářské soutěži bude 

dále detailněji rozebrána v sedmé kapitole této práce. 

4. Předměty ochrany kolektivní správy 

Jak bylo uvedeno výše, kolektivní správa slouží k uplatňování a kolektivní 

ochraně majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících s právem 

autorským. Rozsah činnosti kolektivních správců je určen souhrnem všech předmětů 

ochrany, ze kterých vznikají majetková práva autorská a práva související, a která 

mohou být předmětem ochrany jednotlivých kolektivních správců, dále vymezením 

účelu kolektivní správy v § 95 autorského zákona a nakonec obsahem oprávnění 

k výkonu kolektivní správy udělených Ministerstvem kultury. 

Předmětem ochrany kolektivní správy nemohou být předměty všech autorských 

práv51, ale jsou jím pouze (i) díla, (ii) umělecké výkony, (iii) zvukové záznamy a (iv) 

zvukově obrazové záznamy52. Okruh předmětů ochrany kolektivní správy je tedy 

taxativně vymezený a není možné ho rozšiřovat. Z výše uvedeného vyplývá, že 

kolektivní správa je vyloučena u rozhlasových a televizních vysílání, databází 

a počítačových programů. 

Nezbytnou podmínkou výkonu kolektivní správy děl a uměleckých výkonů53 je 

zveřejnění takových předmětů ochrany nebo jejich nabídnutí ke zveřejnění54. Právo 

rozhodnout o zveřejnění díla nebo uměleckého výkonu je výlučným osobnostním 

                                                 
49 TELEC, I. Okolnosti novely autorského zákona. Právní rádce, 2005, č. 3, s. 23. 
50 Souhrnná zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2004, s. 83 – 84; Souhrnná zpráva 

o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2005, s. 82. 
51 Tj. autorská díla definovaná v § 2 autorského zákona. 
52 Dle § 95, odst. 2 autorského zákona. 
53 Dle § 95, odst. 2 autorského zákona. 
54 Nabídnutím díla nebo uměleckého výkonu ke zveřejnění se rozumí písemné oznámení takového díla 

nebo uměleckého výkonu autorem či výkonným umělcem kolektivnímu správci, kterým dojde k jeho 

zveřejnění prostřednictvím výkonu kolektivní správy. 
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autorským právem a výlučným osobnostním právem výkonného umělce55 a jako takové 

je spojeno s osobou autora a výkonného umělce a zaniká jeho smrtí. Pokud by 

kolektivní správce vykonával kolektivní správu k nezveřejněným dílům nebo 

uměleckým výkonům, zasahoval by tím do osobnostních práv příslušných autorů 

a výkonných umělců. 

Z povahy zvukového a zvukově obrazového záznamu vyplývá, že jejich výrobce 

zmíněné osobnostní právo nemá a tyto předměty ochrany obsahují pouze složku práv 

majetkových. Kolektivní správu k nezveřejněným zvukovým a zvukově obrazovým 

záznamům není možné vykonávat jednoduše z toho důvodu, že zvukový nebo zvukově 

obrazový záznam není zveřejněný nebo ke zveřejnění nabídnutý. 

Kolektivní správu není možné vykonávat k výlučným osobnostním právům 

autorským nebo výlučným osobnostním právům výkonného umělce a je nezbytné 

zdůraznit, že kolektivní správu k právům majetkovým je možné vykonávat pouze za 

podmínky, že jiný než kolektivní výkon těchto práv není dovolený nebo účelný 

a zároveň je kolektivní výkon ku prospěchu autorů či výkonných umělců. 

4.1 Práva povinně kolektivně spravovaná 

V rámci kolektivní správy rozeznáváme tři režimy jejího výkonu, které 

se odlišují povahou právního titulu k zastupování autorů a výkonných umělců při 

výkonu kolektivní správy. Konkrétně rozlišujeme kolektivní správu práv povinně 

kolektivně spravovaných, rozšířenou kolektivní správu práv a kolektivní správu práv 

smluvní, tj. dobrovolnou.56 Jednotlivé režimy kolektivní správy se tedy liší mírou 

zachování autonomie nositelů práv a zájmu uživatelů na přístup k výsledkům duševní 

tvůrčí činnosti. 

Autorský zákon vymezuje taxativním výčtem ta majetková autorská práva 

a práva související s právem autorským, která je možné spravovat pouze v rámci 

kolektivní správy – tzv. povinně kolektivně spravovaná práva57. Individuální správa 

těchto práv je vyloučena, a to především z toho důvodu, že je prakticky velmi obtížná až 

nemožná. Uživatel díla tedy od nositele práva nemusí získat licenci k užití díla, ale stačí 

mu pouze sjednání užití díla s kolektivním správcem práva a zaplacení odměny za užití 

                                                 
55 Dle § 11, odst. 1 a § 70, odst. 1 autorského zákona. 
56 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 693. 
57 § 96, odst. 1 autorského zákona. 
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díla.58 V případě, že povinně kolektivně spravované majetkové právo vykoná osobně 

ten, komu takové právo ze zákona patří, tj. nositel práva, bude dohoda o výkonu 

takového práva neplatná pro rozpor se zákonem.59 

Úpravou povinně kolektivně spravovaných práv je omezena možnost nositelů 

práv autonomně rozhodovat o užití některých svých předmětů ochrany a o podmínkách 

takového užití. Proto je z pohledu nositelů práv institut povinné kolektivní správy často 

vnímán spíše negativně. Podle Telce a Tůmy je však takové omezení autonomie 

odůvodněno „hodnotově rovnocenným soukromým zájmem na umožnění výkonu 

některých hospodářských činností, při kterých nezbytně dochází k užívání předmětů 

chráněných autorským zákonem, a veřejným kulturním zájmem na šíření tvůrčích 

a jiných nehmotných plodů ve společnosti“60. Vždyť dle autorského zákona je účelem 

samotné kolektivní správy vedle uplatňování a kolektivní ochrany majetkových práv 

autorských a práv souvisejících s právem autorským také umožnění zpřístupňování 

předmětů těchto práv veřejnosti. 

Úprava práv povinně kolektivně spravovaných je výhodná také pro uživatele 

předmětů ochrany, protože se nemusí obávat, že vůči nim budou vznikat nároky 

jednotlivých nositelů práv, jak by tomu mohlo být při individuální správě takových 

práv. Budou vůči nim vznikat pouze nároky kolektivního správce. Povinně kolektivně 

spravovaná jsou veškerá dále uvedená práva, i pokud náleží smluvně nezastupovaným 

nositelům práv. 

Mezi práva povinně kolektivně spravovaná patří konkrétně: (i) právo na odměnu 

za (a) užití uměleckého výkonu, zaznamenaného na zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům61, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového 

nebo televizního vysílání62, (b) užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním 

účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo 

                                                 
58 CHALOUPKOVÁ, H.; HOLÝ, P. Autorský zákon : komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 132 
59 KŘÍŽ, J. a kol. Autorský zákon : komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9. 2005. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2005, s. 245 
60 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 693. 
61 Vydáním zvukového záznamu k obchodním účelům se rozumí rozšiřování rozmnoženin takového 

záznamu prodejem. 
62 Přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání se rozumí přenos, který uskutečňuje osoba odlišná 

od vysílatele. 
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televizního vysílání, (c) zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě 

zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho 

obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu63, (d) zhotovení 

rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro vlastní vnitřní potřebu 

právnické osoby či podnikající fyzické osoby pomocí přístroje k zhotovování tiskových 

rozmnoženin na papír nebo podobný podklad, a to i prostřednictvím třetí osoby64, (e) 

opětný prodej originálu díla uměleckého65 a (f) půjčování originálu nebo rozmnoženiny 

vydaného díla66; dále k právům kolektivně spravovaným patří (ii) právo na přiměřenou 

odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu výkonného umělce 

zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam; a (iii) právo na užití 

kabelovým přenosem děl, živých výkonů a výkonů zaznamenaných na zvukový nebo na 

zvukově obrazový záznam s výjimkou takových výkonů, jejichž zvukový záznam byl 

vydán k obchodním účelům, a dále s výjimkou případů, kdy právo na kabelový přenos 

vykonává vysílatel ke svému vlastnímu vysílání, bez ohledu na to, zda jde o jeho vlastní 

práva nebo o práva, která vykonává na základě licenční smlouvy uzavřené s nositelem 

práva67.68 

Příslušný kolektivní správce ze zákona povinně zastupuje nositele práv při 

výkonu výše uvedených práv i při příp. vymáhání nároku na náhradu škody a na vydání 

bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu těchto práv69. Pouze kolektivní 

správce je aktivně legitimován domáhat se nároku na náhradu škody a vydání 

                                                 
63 V takovém případě náleží odměna nejen autorovi nebo výkonnému umělci, ale také výrobci zvukového 

či zvukově obrazového záznamu. 
64 Odměna kromě autora náleží i nakladateli, který dílo vydal, příp. zveřejniteli dosud nezveřejněného 

díla. 
65 Na tzv. náhradní odměnu má autor nárok pouze v případě, že je prodej uskutečňován v souladu s § 24 

autorského zákona, tedy prostřednictvím provozovatele galerie, dražebníka nebo jiné osoby soustavně 

obchodující s uměleckými díly a dílo je prodáváno za kupní cenu 1 500 EUR a více. Výši odměny 

stanovuje sazebník, který je přílohou autorského zákona. 
66 Odměna je placena v souvislosti s využitím zákonné knihovní licence. 
67 Předmětem kolektivní správy je v tomto případě nejen odměna, ale i vlastní licence. Kolektivní správce 

poskytuje kabelovým televizím smlouvou také oprávnění k užití předmětů ochrany. 
68 CHALOUPKOVÁ, H.; HOLÝ, P. Autorský zákon : komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 132 

a násl. 
69 Dle § 96, odst. 2 autorského zákona. 
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bezdůvodného obohacení. Kolektivní správce ve vztahu k povinně kolektivně 

spravovaným právům zastupuje všechny, tzn. i smluvně nezastupované nositele práv, 

a to vlastním jménem a na účet nositelů práv. Povinné zastoupení je nezbytné z toho 

důvodu, že kolektivní správce zaujímá na trhu monopolní postavení a právě povinné 

zastoupení mu zabraňuje zneužívat jeho monopolního postavení (např. neuzavřením 

zprostředkovatelských smluv s nositeli práv) a chrání hospodářskou soutěž.70 

Odměny vybrané při výkonu povinné kolektivní správy kolektivní správce 

rozděluje a vyplácí pouze těm nositelům práv, jejichž práva kolektivně spravuje na 

základě smlouvy, nebo kteří se u něj za tímto účelem přihlásili k evidenci71. 

Předpokladem rozúčtování a vyplacení výnosů z výkonu kolektivní správy je aktivita ze 

strany nositele práv, který se sám u kolektivního správce přihlásí a přihlásí i své 

předměty ochrany. Vzhledem k tomu, že kolektivní správce i nositel práva jsou subjekty 

práva soukromého, platí, že každý nositel práva by měl pečovat o svá práva sám 

a spravovat je s péčí řádného hospodáře. Neexistuje žádné ospravedlnění požadavku, 

aby kolektivní správce pečoval o práva nositelů práv, kteří svá práva řádně nespravují. 

Pokud není odměna nositeli práva vyplacena, promlčuje se právo na její výplatu 

ve tříleté lhůtě72. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy měly být výnosy 

v souladu s rozúčtovacím řádem kolektivního správce nositeli práva vyplaceny.73 

4.2 Práva dobrovolně (smluvně) kolektivně spravovaná 

V případě práv, která nemusí být povinně spravována, se nositelé práv mohou 

rozhodnout, zda budou tato svá práva vykonávat individuálně nebo prostřednictvím 

kolektivního správce na základě uzavřené smlouvy (spravování těchto práv kolektivním 

správcem závisí na dispozičním úkonu jeho nositele). Vedle kolektivní správy práv 

povinně kolektivně spravovaných tedy rozeznáváme správu práv smluvní. Její výkon 

je v zásadě volný a omezený pouze její účelností a dovoleností a nelze ji vykonávat 

pouze k výlučným osobnostním právům autorským a výlučným osobnostním právům 

výkonného umělce, což vyplývá z osobní povahy těchto práv. 

                                                 
70 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 731. 
71 Dle § 96, odst. 3 autorského zákona. 
72 V souladu s § 101 občanského zákoníku. 
73 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 695. 
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Jak již bylo zmíněno výše, v případě smluvní správy práv je právní vztah mezi 

kolektivním správcem a nositelem práva vztahem soukromoprávním vznikajícím ze 

„smlouvy o zastupování“ uzavírané podle ustanovení občanského zákoníku 

o nepojmenovaných smlouvách. Mezi kolektivním správcem a nositelem práva zásadně 

nevzniká žádný poměr autorskoprávní. 

Na rozdíl od práv povinně kolektivně spravovaných, osobní výkon práv 

dobrovolně kolektivně spravovaných kolektivním správcem, tj. uzavření smlouvy přímo 

zastoupenou osobou a ne v zastoupení kolektivním správcem, nezakládá neplatnost 

dohody o výkonu takového práva. Může tím však dojít k porušení závazkového vztahu 

mezi zastoupenou osobu a kolektivním správcem.74 

4.3 Rozšířená kolektivní správa práv 

Vedle povinné a dobrovolné kolektivní správy práv rozeznává autorský zákon 

dále právní institut tzv. rozšířené kolektivní správy práv. Využívá se v případech 

hromadného užívání předmětů ochrany, kdy je sjednávání individuálních licenčních 

smluv obtížné. Takovým užíváním jsou zejména hromadná provozování 

a zpřístupňování děl, uměleckých výkonů a zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů75. Pokud kolektivní správce poskytne hromadnou licenční smlouvou oprávnění 

k užívání některých v autorském zákoně vymezených předmětů ochrany, poskytuje tím 

navíc také oprávnění k užití takových předmětů ochrany smluvně nezastupovaných 

nositelů práv. Licence tedy opravňuje k užití předmětů ochrany všech nositelů práv – 

smluvně zastupovaných i nezastupovaných. Smluvně nezastupovaní nositelé práv se 

poté nacházejí ve stejném postavení, jako nositelé práv smluvně zastupovaní. 

Stejně jako u povinně kolektivně spravovaných práv, i zde ustanovení 

autorského zákona chrání zájmy uživatelů předmětů ochrany tím, že zajišťuje, že při 

výkonu jejich hospodářské činnosti vůči nim nebudou vznikat nároky jednotlivých 

nositelů práv. Právní úprava také zohledňuje veřejný kulturní zájem na šíření tvůrčích 

a netvůrčích nehmotných plodů ve společnosti.76 

                                                 
74 KŘÍŽ, J. a kol. Autorský zákon : komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9. 2005. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2005, s. 245. 
75 Konkrétně jsou jimi taxativně vymezené způsoby užití uvedené v § 101, odst. 9 autorského zákona. 
76 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 756. 
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Zároveň je však posílena pozice smluvně nezastupovaných nositelů práv tím, že 

jsou oprávněni účinky rozšířené kolektivní správy pro konkrétní případ nebo pro 

všechny případy (i do budoucna) vyloučit77. Vyloučení musí takový nositel práv učinit 

jednostranným právním úkonem samostatně vůči kolektivnímu správci a samostatně 

vůči uživateli. Ne vždy je však takové vyloučení snadnou záležitostí, obzvláště 

ve vztahu k uživatelům předmětů ochrany, kteří nositeli práva nemusí být známí. 

V takovém případě se nositel práva musí spoléhat na dobrou vůli kolektivního správce, 

který by zájemce o užití předmětu ochrany měl informovat, kdo skutečně takový 

předmět ochrany spravuje.78 Následkem vyloučení je povinnost uživatele předmětů 

ochrany opatřit si souhlas k užití předmětu ochrany přímo od nositele práv. 

5. Činnost kolektivních správců 

V této kapitole se budu zabývat činností kolektivních správců, tedy způsobem, 

jakým kolektivní správci kolektivní správu vykonávají, obsahem činnosti kolektivních 

správců, uzavírání hromadných a kolektivních smluv a nakládáním s výnosy 

z kolektivní správy. 

5.1 Způsob výkonu kolektivní správy 

Kolektivní správce je povinen vykonávat kolektivní správu soustavně79, což 

vylučuje příležitostné či krátkodobé zastupování nositelů práv. Autorský zákon přímo 

výslovně uvádí, že takové příležitostné či krátkodobé zastupování není výkonem 

kolektivní správy80. Pokud by kolektivní správce nevykonával kolektivní správu 

soustavně, mohl by mu orgán dohledu uložit pokutu nebo odejmout oprávnění k výkonu 

kolektivní správy. Dále je kolektivní správce povinen vykonávat kolektivní správu jako 

hlavní předmět své činnosti81. Spolu s hlavní činností však může kolektivní správce 

vykonávat i činnosti vedlejší, např. uměleckou agentáž a různé činnosti organizační, 

                                                 
77 S výjimkou případu dle § 101, odst. 9, písm. d) autorského zákona, tj. k provozování rozhlasového 

nebo televizního vysílání určitého druhu děl, uměleckých výkonů, zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů. 
78 ŠALAMOUN, M. Kolektivní správa – formace a deformace autorské vůle. Právní rozhledy, 2004, č. 6, 

s. 209. 
79 V souladu s § 97, odst. 3 autorského zákona. 
80 Jak uvádí § 95, odst. 3 autorského zákona. 
81 V souladu s § 97, odst. 4 autorského zákona. 
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jako jsou úschova, právní služby, finanční podpora aj. Tyto vedlejší činnosti mohou být 

vykonávány jako podnikání dle obchodního zákoníku. 

Kolektivní správce vykonává kolektivní správu v tzv. nepřímém zastoupení 

nositelů práv, tedy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, ale na účet nositelů 

práv82. 

Výkon kolektivní správy není podnikáním a není možné ji vykonávat 

výdělečně83. Kolektivní správa je chápána jako činnost pomocná a v takovém případě 

nemůže být vykonávána za účelem zisku. Přesto má však kolektivní správce právo 

požadovat úhradu sloužící k náhradě účelně vynaložených nákladů. 

Kolektivní správa je založena na zásadě osobního výkonu kolektivní správy, ze 

které je připuštěno několik výjimek. Tuzemský kolektivní správce může na základě 

uzavřené reciproční smlouvy o zastupování přenést výkon kolektivní správy v zahraničí 

na zahraničního kolektivního správce, který v zahraničí spravuje shodná práva. 

Pro tuzemského kolektivního správce takové zastupování představuje hospodárnější 

možnost výkonu kolektivní správy v zahraničí a uživatelům předmětů ochrany 

usnadňuje získání licence k užití všech předmětů ochrany spravovaných kolektivním 

správcem, tj. nejen těch tuzemských. Uvedený systém recipročního zastoupení je 

nejrozvinutější v hudebním průmyslu. 

V současnosti také dochází k uzavírání tzv. nové generace smluv o zastupování 

při výkonu kolektivní správy, které mají umožnit uživateli práv nabytí tzv. 

multiteritoriální licence (tzn. teritoriálně neomezené licence) opravňující uživatele práv 

k užití díla v on-line prostředí od jednoho kolektivního správce. Uplatní se pouze v on-

line prostředí, kdy dochází k užití díla prostřednictvím sítě internetu, což má 

přeshraniční autorskoprávní důsledky.84 Tato činnost je však v rozporu s uzavíráním 

recipročních smluv, které kolektivním správcům neumožňuje poskytovat licenci 

s celosvětovým územním rozsahem. Kolektivní správci tuto situaci překonávají tím, že 

uzavírají s jinými kolektivními správci mnohostranné smlouvy, ve kterých se navzájem 

                                                 
82 V souladu s § 97, odst. 3 a § 100, odst. 2 autorského zákona. 
83 V souladu s § 97, odst. 3 a § 100, odst. 2 autorského zákona. 
84 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 703 – 705. 
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zmocňují a opravňují uzavírat s uživateli práv licence o užití děl v počítačových sítích 

s účinky pro území všech smluvních stran příslušné smlouvy85. 

Problém těchto mnohostranných smluv odhaluje až jejich hodnocení z hlediska 

komunitárního soutěžního práva. Smlouvy by mohly být považovány za porušující čl. 

101 SFEU (dříve čl. 81 Smlouvy o ES), protože soutěžitelé přímo nebo nepřímo určují 

obchodní podmínky, mohou tak ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejich 

důsledkem může být narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu EU. Takové 

dohody jsou neslučitelné s vnitřním trhem a proto jsou v hospodářské soutěži zakázané. 

K jejich platnosti by bylo nutné udělení výjimky Komisí ES ve smyslu čl. 101 odst. 3 

SFEU (dříve čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES)86.87 

Dále je možné tzv. účelné zastoupení mezi tuzemskými kolektivními správci 

v případě, kdy smluvně pověřený kolektivní správce může kolektivní správu k danému 

právu pro jiné kolektivní správce vykonávat účelněji. Pokud by však takový výkon 

kolektivní správy nebyl účelnějším, byla by smlouva o jejím výkonu neplatná pro 

rozpor se zákonem. 

Vedle účelného zastoupení existuje také zastoupení v případě, kdy uživatel 

předmětu ochrany uzavírá licenční smlouvu s více kolektivními správci a požaduje 

zastoupení pouze jediným kolektivním správcem. Ostatní kolektivní správci jsou poté 

povinni s určeným kolektivním správcem uzavřít smlouvu o zastoupení. 

Poslední formou zastoupení je zastoupení při inkasní činnosti kolektivního 

správce (tedy zastoupení při výběru odměn). Na základě oprávnění Ministerstva kultury 

může jeden kolektivní správce vybírat odměny u některých povinně kolektivně 

spravovaných práv pro všechny autory nebo výkonné umělce. 

                                                 
85 Mezi takové smlouvy patří např. Smlouva o simulcastingu a Santiagská smlouva z roku 2000 

a Barcelonská smlouva z roku 2001. 
86 Taková, avšak časově omezená, výjimka byla udělena pro tzv. Smlouvu o simulcastingu po úpravě 

jejího textu, a to po zakotvení práva uživatele zvolit si smluvního kolektivního správce a uvolnění 

stanovené výše licenčních odměn. Před Komisí ES od r. 2004 probíhalo obdobné řízení také ve vztahu 

k tzv. Santiagské smlouvě. V roce 2008 Komise v rozhodnutí ve věci COMP/C-2/38.698 – CISAC, ze 

dne 16. července 2008 rozhodla, že zvláštní doložky obsažené v recipročních smlouvách o vzájemném 

poskytnutí licence uzavřené celkem 24 evropskými kolektivními správci vedou k segmentaci oblastí pro 

udělování licencí na striktně domácí území a porušují tak ustanovení komunitárního soutěžního práva. 

Komise za toto porušení komunitárního soutěžního práva neuložila žádné pokuty. 
87 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 703. 
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5.2 Obsah činnosti kolektivních správců 

Autorský zákon stanovuje obsah činnosti kolektivních správců při výkonu 

kolektivní správy tak, že v § 100 autorského zákona kogentně vyjmenovává povinnosti 

kolektivních správců k nositelům práv a vedle těchto povinností dále rozlišuje 

povinnosti uživatelů předmětů ochrany spravovaných kolektivním správcem ve vztahu 

k takovému kolektivnímu správci. Souhrn všech těchto povinnosti dle Kříže „vyplývá 

nejen z věcné podstaty kolektivní správy88, ale zohledňuje i skutečnosti zákonného 

monopolu a činí opatření proti jeho zneužití“89. 

Základní zásadou výkonu kolektivní správy, která se uplatňuje u všech 

povinností kolektivních správců, je jednat při výkonu činností v rámci kolektivní správy 

s péčí řádného hospodáře, odborně a v rozsahu oprávnění uděleného Ministerstvem 

kultury. Vzhledem k tomu, že kolektivní správce hospodaří se spravovanými právy 

jiných osob, musí zajistit výkon kolektivní správy na náležité odborné a profesní úrovni, 

která zaručí jeho efektivitu. Ve vztahu k nositelům práv vystupuje kolektivní správce 

jako jejich zástupce při výkonu jejich majetkových práv s cílem zaručit jim přínos 

spočívající v trvalém a pravidelném hospodářském zhodnocování jejich práv. Za tímto 

účelem vede kolektivní správce i své jednání s uživateli předmětů ochrany, které má 

především zajistit včasné a pravidelné hrazení poplatků za užití předmětů ochrany. 

Řádný výkon kolektivní správy předpokládá také uplatňování zásady hospodárnosti 

výkonu kolektivní správy, která je založena na co nejnižších nákladech a vyvážení 

vynaložených nákladů přínosem pro nositele práv.90 

Nejvýznamnější povinností kolektivních správců je bezesporu tzv. zákonná 

kontraktační povinnost, která představuje opakované uzavírání smluv s uživateli 

předmětů ochrany91. Zákonná kontraktační povinnost také zajišťuje veřejný zájem státu 

na zpřístupňování nehmotných statků chráněných autorským zákonem. Na jejím 

                                                 
88 Popsané v § 95 autorského zákona. 
89 KŘÍŽ, J. a kol. Autorský zákon : komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9. 2005. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2005, s. 253. 
90 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 730. 
91 Kontraktační povinnost však není bezvýhradně povinná. Jak je uvedeno v rozhodnutí NS 5 Tdo 

156/2005 ze dne 12. dubna 2005: „…kontraktační povinnost příslušného kolektivního správce je 

obecně…omezena zejména tím, že tyto smlouvy musí být uzavírány kolektivním správcem „s péčí řádného 

hospodáře, odborně a v rozsahu uděleného oprávnění“ a také „za přiměřených a rovných podmínek“…“. 
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základě je kolektivní správce povinen spravovat ze zákona povinně kolektivně 

spravovaná práva všech nositelů práv bez výjimky. Kolektivní správce není oprávněn 

správu takových práv odmítnout z toho důvodu, že by při jeho monopolním postavení 

vznikajícím při správě povinně kolektivně spravovaných práv takové odmítnutí mohlo 

vést k narušení hospodářské soutěže. Výjimkou, kdy kolektivní správce kontraktační 

povinnost nemá, je situace, ve které je uzavření smlouvy v rozporu s oprávněnými 

společnými zájmy nositelů práv nebo má být smlouvou poskytnuto oprávnění 

k jednotlivě určenému předmětu ochrany, což je v rozporu s oprávněnými zájmy 

nositele práv k takovému předmětu ochrany. Další takovou výjimkou je možnost 

odmítnutí uzavření smlouvy s právnickou osobou, která sdružuje pouze zanedbatelný 

počet uživatelů.92 

Dále rozeznáváme zvláštní formu kontraktační povinnosti, která se vztahuje 

k právům dobrovolně kolektivně spravovaným. Taková práva může jejich nositel 

spravovat sám, ale pokud o jejich správu požádá kolektivního správce, je kolektivní 

správce povinen mu vyhovět a zastupovat nositele práv za rovných, tedy obvyklých 

podmínek, za jakých zastupuje ostatní nositele práv. Stejně jako v předchozím případě 

se tím zabraňuje zneužití dominantního postavení kolektivního správce uplatňováním 

rozdílných podmínek vůči nositelům práv. 

V procesu ekonomického zhodnocování majetkových práv nositelů práv 

svěřených kolektivním správcům ke spravování mají kolektivní správci 

neopomenutelnou povinnost vybrat výnosy za užití předmětů ochrany, která spravují, 

a tyto výnosy rozúčtovat mezi nositele práv v souladu se svým rozúčtovacím řádem. 

Vedle těchto významných povinností mají kolektivní správci také řadu 

povinností informační povahy. Jsou povinni vést rejstřík smluvně zastoupených nositelů 

práv a nositelů práv přihlášených u kolektivního správce k evidenci, dále vedou rejstřík 

spravovaných předmětů ochrany a na žádost jsou povinni informovat, zda vykonávají 

kolektivní správu k určitému předmětu ochrany a vydat o tom písemné potvrzení. 

Kolektivní správci mají také povinnost zveřejňovat seznam návrhů odměn za užití 

předmětu ochrany. 

Poslední skupinu povinností kolektivních správců představují povinnosti 

související s veřejnoprávním dohledem Ministerstva kultury nad výkonem kolektivní 

                                                 
92 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 734. 
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správy. Jde o povinnosti informační, na jejichž základě je kolektivní správce povinen 

zveřejňovat řádnou účetní závěrku a zprávu auditora k ní a také informovat ministerstvo 

o změnách údajů v žádosti o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy. Dále sem 

patří také povinnosti kontrolní, které zaručují informovanost Ministerstva kultury 

o ukončených soudních a správních řízeních vedených s kolektivními správci a přístup 

k některým dokumentům, o které Ministerstvo kultury kolektivní správce požádá.93 

5.3 Hromadné a kolektivní smlouvy 

Kolektivní správce uděluje uživatelům předmětů ochrany oprávnění k užití 

těchto předmětů na základě hromadné nebo kolektivní licenční smlouvy. Ke své 

platnosti vyžadují hromadné i kolektivní licenční smlouvy písemnou formu a použijí se 

na ně obecná ustanovení o autorskoprávní licenční smlouvě, pokud není autorským 

zákonem stanoveno jinak. Licence k užití předmětů ochrany, kterou smlouvami 

kolektivní správce poskytuje, je licencí nevýhradní94 a kolektivní správce ji tedy může 

poskytnout neomezenému počtu uživatelů, kteří však nejsou oprávněni ji dále převést, 

pokud to není ve smlouvě s kolektivním správcem výslovně uvedeno. 

Hromadnou licenční smlouvu kolektivní správce využívá, pokud chce 

jednotlivým uživatelům předmětů ochrany poskytnout oprávnění k užití všech předmětů 

ochrany, k nimž pro nositele práv spravuje práva (tedy k předmětu určenému hromadně, 

svému tzv. „repertoáru“95). Právo užívat repertoár kolektivního správce se vztahuje 

nejen na repertoár existující v době uzavření hromadné licenční smlouvy, ale také na 

užívání předmětů ochrany, které kolektivní správce získá teprve v budoucnu za trvání 

hromadné licenční smlouvy. Svolení k užití repertoáru je udělováno uživatelům 

hromadně ke všem spravovaným předmětům ochrany zpravidla za paušální autorskou 

odměnu.96 

Kolektivní licenční smlouvy uzavírá kolektivní správce se sdruženími, která 

sdružují větší množství uživatelů předmětů ochrany. Kolektivní správce je povinen tuto 

                                                 
93 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 737. 
94 Poskytování výhradní licence by bylo v rozporu se samotným účelem kolektivní správy, neboť by došlo 

k poskytnutí oprávnění užívat předměty ochrany pouze jedinému uživateli. 
95 Licenční smlouvu (i kolektivní licenční smlouvu) je možné sjednat také k užití předmětu určeného 

jednotlivě – individuálně, v praxi se však jedná o situaci málo obvyklou. 
96 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 749. 
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smlouvu uzavřít v případě, že počet uživatelů sdružených ve sdružení není 

zanedbatelný. V opačném případě kolektivní správce kontraktační povinnost nemá 

a rozhodnutí o uzavření kolektivní licenční smlouvy závisí na jeho vůli. Práva 

a povinnosti vůči kolektivnímu správci nevznikají sdružením, ale přímo jednotlivým 

členům těchto sdružení (a to i v případě, že se stanou členy sdružení až po uzavření 

kolektivní licenční smlouvy).97 Kolektivní licenční smlouva může být uzavřena jako 

hromadná nebo individuální. 

Kolektivní licenční smlouvy běžně obsahují základní smluvní podmínky 

výpočtu výše licenční odměny za užití předmětů ochrany. Ze samotného povolení 

uzavírat kolektivní licenční smlouvy je možné dovozovat, že takovéto kolektivní 

stanovování odměn není v rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže98. 

V případě, že se sjednává výše licenční odměny při uzavírání smlouvy s jednotlivci, 

bylo by tak logické, že se odměna bude sjednávat individuálně. K tomu však ÚOHS 

ve svých rozhodnutích uvedl, že „pravidla na ochranu hospodářské soutěže vylučují 

určení výše odměny na základě individuálního jednání mezi kolektivním správcem a 

jednotlivými uživateli“, a že „výši odměn musí kolektivní správce stanovit na základě 

jasného a průhledného návrhu odměn shodně pro všechny uživatele při shodném plnění 

a rozdílně při rozdílném plnění“ 99. 

Při sjednávání hromadných nebo kolektivních licenčních smluv mohou uživatelé 

v jednání s kolektivními správci využít služeb tzv. zprostředkovatelů kolektivních 

a hromadných smluv, kteří jsou k tomuto účelu jmenovaní Ministerstvem kultury z řad 

nezávislých odborníků.100 

5.4 Výnos z kolektivní správy 

Nositelům práv přísluší ze zákona za užití předmětu ochrany majetkové právo, 

a to právo na odměnu. Kolektivní správci mají při stanovování, vybírání, příp. 

vymáhání odměn od uživatelů předmětů ochrany i při rozúčtování a vyplácení 

                                                 
97 CHALOUPKOVÁ, H.; HOLÝ, P. Autorský zákon : komentář. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 145. 
98 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 753. 
99 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 736. 
100 V současnosti působí v České republice tři zprostředkovatelé: Milan Kopecký, JUDr. Zdeňka Hůlová 

a JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D (informace dostupné z: 

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=361 dle stavu k 27. únoru 2011). 
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vybraných odměn jednotlivým nositelům práv nezastupitelnou úlohu. Autorský zákon 

taxativně vyjmenovaná práva na odměnu za užití předmětů ochrany, která patří k tzv. 

povinně kolektivně spravovaným právům, jež nemohou být vykonávána individuálně 

samotnými nositeli práv101. Tato úprava je kogentní a správa těchto práv musí být 

vykonávána pouze kolektivními správci. Jak již bylo uvedeno výše, tento způsob správy 

práv zahrnuje také činnosti kolektivních správců spočívající v domáhání se nároků 

z bezdůvodného obohacení či náhrady škody související s výkonem práv v rozporu se 

zákonem. Ani tyto nároky nemůže nositel práva uplatnit individuálně. V případě 

povinné kolektivní správy práv jsou proto kolektivní správci povinni zastupovat při 

výkonu kolektivně spravovaných práv každého nositele práva, i pokud nositel práva 

s kolektivním správcem neuzavřel příslušnou smlouvu o zastupování. Chrání se tak 

práva nositelů práv, kteří nejsou aktivně legitimováni domáhat se nároku na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení. 

Přestože autoři nemohou svá práva individuálně vykonávat, měli by zůstat 

aktivní při uplatňování práva na výplatu výnosů z výkonu kolektivně spravovaných 

práv. Podmínkou pro vyplacení výnosů je totiž zveřejnění předmětu ochrany a dále 

uzavření smlouvy o zastoupení s kolektivním správcem nebo přihlášení se k evidenci 

u kolektivního správce. Autorský zákon dále dle zásady vigilantibus iura scripta sunt 

podmiňuje vyplacení výnosů nositelů práv sdělením nezbytných informací 

kolektivnímu správci, neboť kolektivní správce není povinen (ani schopen) sám 

vyhledávat neznámé nositele práv za účelem vyplacení výnosů. 

Nejasnou zůstává otázka, zda nositelé práv musí vedle uzavření smlouvy nebo 

přihlášení se k evidenci ohlásit k evidenci také jednotlivé předměty ochrany. Autorský 

zákon tuto povinnost nositelům práv přímo neukládá, přesto by však měli nositelé práv 

prosazovat a pečovat o své soukromoprávní zájmy spíše než kolektivní správce a měli 

by tedy své předměty ochrany k evidenci přihlásit.102 

V případě, že práva nositelů práv spravuje kolektivní správce, uzavírá s uživateli 

předmětů ochrany licenční smlouvy v zastoupení nositelů práv a také svým jménem 

                                                 
101 Jedná se o práva na odměnu uvedená v § 96, odst. 1, písm. a) a b) autorského zákona. Činnosti, tedy 

způsoby užití předmětů ochrany, za které podle tohoto ustanovení vybírají kolektivní správci odměny, 

zahrnují užití předmětů ochrany dle § 12, odst. 4, písm. a), c), d) a f) bod 1., 2. a 3. autorského zákona, 

opětný prodej díla uměleckého a pronájem předmětu ochrany. 
102 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 695. 
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vybírá od uživatelů předmětů ochrany příslušné odměny za užití předmětů ochrany. 

Jedná se převážně o odměny smluvní, které jsou s uživateli předmětů ochrany předem 

dohodnuty v licenčních smlouvách a jsou zásadně věcí smluvní svobody stran, a dále 

o odměny stanovené autorským zákonem a vybírané z povinně kolektivně 

spravovaných práv, kam patří tzv. náhradní odměny. 

Smluvní odměny se stanovují na základě návrhu výše odměn (dříve nazývaného 

sazebník odměn), který kolektivní správce povinně vypracovává již při podávání žádosti 

o oprávnění k výkonu kolektivní správy. Při sjednávání smluvních odměn (a při 

sjednávání licenčních smluv s uživateli předmětů ochrany obecně) je kolektivní správce 

dále limitován zákonnými požadavky přiměřenosti a rovnosti odměny (i ostatních 

podmínek licenčních smluv). Smluvní odměna musí být stejná pro všechny uživatele, 

kteří užívají předměty ochrany shodným nebo podobným způsobem a rozdílná pro ty, 

kteří užívají předměty ochrany rozdílným způsobem nebo za rozdílných podmínek.103 

Tato pravidla se uplatní při sjednávání kolektivní licenční smlouvy, ale také 

v případě, že se sjednává výše licenční odměny při uzavírání smluv s jednotlivci. Jak 

bylo uvedeno v předchozí kapitole, dle ÚOHS musí kolektivní správce stanovit výši 

odměn na základě návrhu odměn shodně pro všechny uživatele. Stejným způsobem 

probíhá sjednávání výše odměn také v případě hromadných licenčních smluv104. 

Poslední činností kolektivních správců je rozúčtování vybraných výnosů a jejich 

výplata, která dle Telce a Tůmy: „představuje konečnou fázi v procesu ekonomického 

zhodnocení majetkových autorských práv svěřených kolektivnímu správci“105. Způsob 

rozúčtování výnosů z příslušného období vybraných kolektivními správci za užití 

předmětů ochrany mezi jednotlivé nositele práv je vnitřní záležitostí každého 

kolektivního správce a probíhá v souladu s jeho rozúčtovacím řádem, který obsahuje 

základní pravidla pro rozúčtování106. Tato pravidla musí podle autorského zákona 

                                                 
103 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 735 a 736. 
104 V souladu s § 101, odst. 10 autorského zákona také v případě hromadných smluv přihlíží kolektivní 

správce při rozdělování a vyplácení odměn vybraných na základě hromadných smluv pro smluvně 

nezastupované nositele práv k těm nezastupovaným autorům, kteří se u něj přihlásili k evidenci 
105 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 732. 
106 Dle § 100, odst. 1, písm. j) autorského zákona. Rozúčtovací řád je souhrnem pravidel pro kalkulaci 

a výplatu výnosů nositelům práv zastoupených příslušným kolektivním správcem, které má přispět ke 

spravedlivému, hospodárnému a nenáhodnému rozdělení výnosů 
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vylučovat svévolný postup při rozdělování výnosů a zároveň přihlížet k uplatnění 

zásady podpory kulturně významných děl a výkonů a uskutečnit se hospodárně 

a zohlednit oprávněné zájmy nositelů práv. Rozúčtovací řády kolektivní správci povinně 

vypracovávají spolu s návrhem odměn při podávání žádosti o oprávnění k výkonu 

kolektivní správy. 

Vedle rozdělení výnosů se rozúčtovací řád používá také pro rozdělení příjmů 

z vydaného bezdůvodného obohacení. Veškeré příslušenství výnosu, jako jsou úrok 

z prodlení a smluvní pokuta, se rozúčtovává a vyplácí spolu s výnosem107. Ke krytí 

nákladů účelně vynaložených na výkon kolektivní správy je kolektivní správce 

oprávněn srážet z vybraných autorských odměn a z případných příjmů z bezdůvodného 

obohacení režijní srážky za účelně vynaložené náklady. 

V praxi je rozúčtování výnosů nesnadným účetním procesem, zejména 

v důsledku uzavírání hromadných a kolektivních licenčních smluv, které udělují 

oprávnění k užití předmětů ochrany nejčastěji za paušální autorskou odměnu108. 

Rozúčtování takto vybraných výnosů může probíhat tzv. adresně, kdy je konkrétní 

vybraný výnos přiřazen ke konkrétnímu předmětu ochrany, což je však spíše výjimečné, 

nebo častěji tzv. neadresně, kdy se bodově ohodnotí užité předměty ochrany a hodnota 

jednoho bodu představuje podíl na vybraných výnosech. 

Pro rozúčtování a výplatu výnosů je nezbytné evidovat, jaké předměty ochrany 

byly uživateli užity. Kolektivní správci vedou takovou evidenci na základě podkladů 

povinně předkládaných uživateli předmětů ochrany. V praxi se užívá několik metod 

evidence užití předmětů ochrany, a to metoda úplného seznamu užitých předmětů 

ochrany, metoda reprezentativního odhadu a metoda náhradní evidence109. 

Kolektivní správce, který je oprávněn vybírat odměny i pro autory zastoupené 

jinými kolektivními správci, je povinen rozdělit část výnosů náležející těmto autorům 

                                                 
107 S pohledávkou na autorskou odměnu a jejím příslušenstvím lze nakládat v souladu s občanským 

zákoníkem, neboť se na ní vztahuje § 121, odst. 3 občanského zákoníku. 
108 Uživatelé předmětů ochrany s uzavřenou hromadnou licenční smlouvou mají proto povinnost sdělit 

kolektivnímu správci zpětně údaje o skutečně užitých předmětech ochrany, neboť ve chvíli uzavření 

hromadné licenční smlouvy nemusí být jasné, které předměty ochrany uživatelé skutečně užijí. Kolektivní 

správce tuto informaci musí získat, aby mohl splnit svou povinnost nenáhodného a spravedlivého 

rozúčtování výnosů mezi uživatele práv. 
109 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 733. 



37 

 

příslušnému kolektivnímu správci, který autory zastupuje110. Tento kolektivní správce 

výnosy dále rozděluje jednotlivým nositelům práv. 

U některých odměn stanovuje sám autorský zákon pravidla pro rozdělení výnosu 

mezi jednotlivé skupiny nositelů práv, tj. autory, výkonné umělce a výrobce zvukových 

nebo zvukově obrazových záznamů111. Činí tak zejména proto, že v těchto případech 

jsou nositelé práv zastupováni různými kolektivními správci. 

V případě nositelů práv, kteří jsou zastupováni jinými kolektivními správci 

v České republice a v zahraničí a tuzemští kolektivní správci mají se zahraničními 

kolektivními správci uzavřenou smlouvu o vzájemném zastupování, se vybírání 

a rozúčtování odměn za užití děl zahraničních nositelů práv, k nimž došlo na území 

České republiky (a naopak), většinou provádí shodným způsobem, jak bylo popsáno 

výše. 

V souvislosti s rozmnožováním díla nebo uměleckého výkonu pro osobní 

potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby (či podnikající fyzické 

osoby) náleží nositeli práva tzv. náhradní (dodatková) odměna, která představuje 

majetkové autorské právo související se základním majetkovým právem užít dílo nebo 

umělecký výkon112. Dodatková odměna představuje náhradu za možné snížení 

hospodářského zisku, ke kterému může docházet proto, že masové rozmnožování 

zveřejněných děl pro osobní či vlastní vnitřní potřebu vede k poklesu zájmu o vyrobené 

rozmnoženiny děl a ve svém důsledku snižuje odměnu autorů (např. autorů 

odměňovaných podle počtu prodaných rozmnoženin). Samotné rozmnožování pro 

osobní či vlastní vnitřní potřebu však není zásahem do výlučných majetkových práv 

nositele práva, protože se nejedná o užití díla či uměleckého výkonu v rámci autorského 

zákona, ale jde o bezesmluvní užití díla či uměleckého výkonu zahrnující tzv. volné 

užití a rozmnožování na papír nebo na podobný podklad113. Právo na odměnu 

v souvislosti s rozmnožováním díla nebo uměleckého výkonu pro osobní či vlastní 

                                                 
110 Dle § 98, odst. 7 autorského zákona. 
111 Dle § 104 autorského zákona. 
112 Dle § 25 a § 71, odst. 3 autorského zákona. 
113 Dle § 30 a 30a autorského zákona. 
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vnitřní potřebu je právem povinně kolektivně spravovaným a nositel práva se ho tedy 

nemůže domoci individuálně.114 

Způsob rozmnožování díla nebo uměleckého výkonu, při kterém nositeli práva 

náleží náhradní odměna, určuje autorský zákon přesně a podrobně. Rozmnožení díla 

nebo uměleckého výkonu se musí vždy uskutečnit za pomoci technického zařízení jako 

je např. kopírovací přístroj nebo optický zapisovací přístroj a dílo musí být povahově 

způsobilé k rozmnožování způsoby uvedenými v autorském zákoně. Povinnost hradit 

odměnu příslušnému kolektivnímu správci má několik různých osob. Patří mezi ně 

výrobci přístrojů k zhotovování rozmnoženin zvukových nebo zvukově obrazových 

záznamů děl, přístrojů k zhotovování tiskových rozmnoženin děl a výrobci nenahraných 

nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů děl a jejich dovozci ze třetích 

zemí nebo jejich příjemci z členských států EU, příp. dopravci nebo zasílatelé těchto 

přístrojů nebo nosičů. Dále mezi povinné osoby patří také poskytovatelé 

rozmnožovacích služeb ve vztahu k tiskovým rozmnoženinám za úplatu. 

Institut náhradních odměn je dále rozebrán v kapitole 7 této práce. 

6. Jednotlivá občanská sdružení oprávněná k výkonu 

kolektivní správy 

V současnosti působí v České republice na základě oprávnění udělených 

Ministerstvem kultury šest níže uvedených kolektivních správců, všichni v právní formě 

občanských sdružení115: 

• DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. („DILIA“); 

• INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s. („INTERGRAM“); 

• GESTOR - ochranný svaz autorský („GESTOR“); 

• Ochranná asociace zvukařů - autorů, o.s. („OAZA“); 

                                                 
114 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 267 a násl. a s. 

600. 
115 Registrace a provoz občanských sdružení se řídí zákonem o sdružování občanů. Občanská sdružení 

vznikají dle § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 zákona o sdružování občanů registrací u Ministerstva vnitra České 

republiky. 
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• Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného umění, 

architektury a obrazové složky audiovizuálních děl („OOA-S“); a 

• OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. 

(„OSA“). 

Po přijetí nového autorského zákona, který nahradil původní úpravu hromadné 

správy autorských práv bylo do autorského zákona začleněno přechodné ustanovení116, 

jehož cílem bylo uvést oprávnění k výkonu kolektivní správy udělená jednotlivým 

kolektivním správcům do souladu s novou právní úpravou. K vydání souladných 

oprávnění v zákonné lhůtě 90 dnů od nabytí účinnosti nového autorského zákona však 

u všech kolektivních správců nedošlo a místo toho Ministerstvo kultury přimělo 

kolektivní správce podat nové žádosti o udělení (již existujících) oprávnění. Někteří 

právníci zastávají názor, že nově vydaná oprávnění udělená kolektivním správcům 

nejsou pro řádný výkon kolektivní správy dostačující v důsledku překážky rei iudicata, 

z toho důvodu jsou neplatná a dle Tycové-Rambouskové „uživatele by … neměl nikdo 

nutit odvádět odměny organizacím, které nedrží platné oprávnění“117. Jiní s tímto 

názorem nesouhlasí a považují oprávnění minimálně v části za bezvadná, neboť práva 

kolektivních správců byla v nových rozhodnutích rozšířena a překážka rei iudicata by 

se v této situaci uplatnila pouze tam, kde se nová a původní oprávnění překrývají. 

Původní oprávnění by tedy vedle nových oprávnění zůstala v platnosti118. 

                                                 
116 § 106, odst. 7 autorského zákona: „Oprávnění k výkonu hromadné správy udělená podle dosavadních 

předpisů se považují za oprávnění ke kolektivní správě práv podle tohoto zákona. Obsah a rozsah těchto 

oprávnění uvede ministerstvo do souladu s tímto zákonem a vydá příslušným osobám do 90 dnů od nabytí 

účinnosti tohoto zákona oprávnění nová.“ 
117 TYCOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, L. Kolektivní správci autorských práv nedrží platné oprávnění 

k činnosti. Právní rádce, 2003, č. 7, s. 76 a násl. a TYCOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, L.; POLČÁK, S. 

Problém kolektivní správy. Právní rádce, 2004, č. 5, s. 18. 

Tento názor vychází z odůvodnění nálezu Ústavního soudu ze dne 27. března 2003 sp. zn. IV. ÚS 690/01, 

které uvádí, že: „Skutečnost, že stěžovatel sám podal žádost o udělení předmětného oprávnění podle § 98 

citovaného zákona, kterýžto návrh posléze vzal zpět poté, co mu ministerstvo rozhodnutím … částečně 

vyhovělo, …, potom nemůže na tento závěr o esenciálním pochybení ministerstva sehrávat jakýkoliv vliv, 

neboť toto řízení nemělo být vůbec zahájeno, resp. řízení o této žádosti mělo být právě s ohledem na 

existenci přechodného ustanovení a jeho obsah zastaveno“. 
118 OSTROUCHOV, P. K neplatnosti oprávnění k výkonu kolektivní správy, Právní rádce, 2003, č. 11, 

s. 73. 
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Nová oprávnění vydalo Ministerstvo kultury včas pouze OSA, DILIA, 

INTERGRAM a později také GESTOR, a to na základě žádostí o udělení nových 

oprávnění, které uvedení kolektivní správci podali. DILIA obdržela v roce 2005 ještě 

souladné oprávnění vyhovující požadavkům přechodného ustanovení. Souladné 

oprávnění bylo vydáno také OOA-S, a to až v roce 2009 poté, co se OOA-S domáhalo 

ochrany před nečinností Ministerstva kultury u Ústavního soudu ČR. Výše uvedené se 

nevztahuje na oprávnění OAZA, které je v tomto ohledu bezvadné, neboť bylo vydáno 

až za účinnosti nového autorského zákona. 

V následujících kapitolách stručně shrnuji základní charakteristiku a působnost 

všech kolektivních správců působících v České republice. 

6.1 DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s. 

Občanské sdružení DILIA bylo založeno roku 1949 jako občanské sdružení 

autorů a dalších nositelů autorských práv. Jako kolektivní správce působí DILIA od 

roku 1996. 

DILIA vykonává kolektivní správu na základě celé řady rozhodnutí Ministerstva 

kultury119. Hlavní předmět činnosti DILIA tvoří výkon kolektivní správy práv autorů 

k dílům literárním, dramatickým, hudebně-dramatickým, choreografickým, 

pantomimickým a audiovizuálním, kdy DILIA zastupuje režiséry audiovizuálních děl. 

Dále DILIA zastupuje autory scénické hudby vytvořené pro užití v díle dramatickém, 

choreografickém a pantomimickém, autory děl vědeckých, kartografických a dabingové 

režiséry, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních děl v jiném jazyce. 

DILIA je oprávněna vykonávat povinnou kolektivní správu k právu na odměnu 

za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě grafického vyjádření 

(pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin) a k právu na užití kabelovým 

přenosem děl. 

                                                 
119 Oprávnění č.j. 10334/2006 ze dne 27. října 2006, oprávnění č.j. 12228/2008 ze dne 18. prosince 2008, 

oprávnění č.j. 18975/2008 ze dne 18. prosince 2008, oprávnění č.j. 380/1/2001 ze dne 5. listopadu 2001, 

oprávnění č.j. 380/2/2001 ze dne 6. listopadu 2006 ve znění rozhodnutí č.j. 4542/2007 ze dne 27. března 

2007, oprávnění č.j. 380/2001 ze dne 3. června 2005, oprávnění č.j. 5361/1/2005 ze dne 30. prosince 

2005, oprávnění č.j. 7641/2005 ze dne 26. května 2005, oprávnění č.j. 8881/2006 ze dne 31. října 2006, 

oprávnění č.j. 10690/97 ze dne 1. října 1997 a oprávnění č.j. 6860/2003 ze dne 6. května 2003. 
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Dobrovolnou kolektivní správu je DILIA oprávněna vykonávat sdělováním děl 

autorů veřejnosti provozováním děl ze záznamu nebo jejich přenosem, vysíláním děl 

rozhlasem nebo televizí, provozováním nebo přenosem rozhlasového nebo televizního 

vysílání děl, zpřístupňováním děl v nehmotné podobě (a to způsobem, kdy kdokoli 

může mít k dílu přístup v místě a čase podle své vlastní volby zejména počítačovou 

nebo obdobnou sítí) a živým nedivadelním provozováním a přenosem literárních děl. 

Ministerstvo kultury udělilo DILIA také oprávnění k výkonu dobrovolné kolektivní 

správy práv na půjčování a pronájem originálu nebo rozmnoženiny děl literárních, 

dramatických, hudebně-dramatických, choreografických, pantomimických, 

audiovizuálních, děl dabingových režisérů a scénické hudby zaznamenané na zvukově 

obrazový záznam. 

Dále je DILIA ve vztahu k autorům scénické hudby oprávněna k rozdělování 

odměn za rozmnožování děl pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu nebo jiného záznamu na nenahraný nosič takového záznamu a za 

pronájem těchto děl, přičemž tyto odměny je oprávněna vybírat OSA. Ve vztahu 

k dílům slovesným (tj. literárním, dramatických a vědeckým) a dílům kartografickým je 

DILIA oprávněna ke sdělování děl způsobem, kdy kdokoli může mít k dílu přístup 

v místě a čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí 

a k elektronickému rozmnožování těchto děl. 

6.2 INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců 

zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s. 

Občanské sdružení INTERGRAM bylo založeno roku 1990 profesními 

organizacemi výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů a v roce 1996 získalo 

oprávnění zastupovat držitele tzv. příbuzných práv, tedy výkonné umělce a výrobce 

zvukových a zvukově obrazových záznamů při výkonu kolektivní správy jejich 

majetkových práv120. Nahradilo tak původní nefunkční Ochranné středisko výkonných 

                                                 
120 Původní oprávnění bylo nahrazeno novým rozhodnutím Ministerstva kultury o udělení oprávnění 

k výkonu kolektivní správy podle autorského zákona ze dne 23. března 2001, č.j. 3209/2001, které je 

platné dodnes. 
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umělců působící v rámci OSA především jako rozúčtovací středisko odměn za prodej 

nahraných nosičů.121 

INTERGRAM místo výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově 

obrazových záznamů poskytuje oprávnění k výkonu práva užít jejich umělecké výkony 

a záznamy a vybírá pro ně za toto užití odměny, které mezi výkonné umělce a výrobce 

zvukových a zvukově obrazových záznamů rozděluje. INTERGRAM vykonává 

kolektivní správu majetkových práv uvedených subjektů jako jediný subjekt na území 

České republiky a nikdo jiný, ani sami výkonní umělci a výrobci tak nesmí činit 

individuálně. 

Konkrétně INTERGRAM povinně kolektivně spravuje (i) právo na odměnu za 

užití uměleckého výkonu, který je zaznamenaný na zvukový záznam vydaný 

k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem takového 

vysílání, (ii) právo na odměnu za užití zvukového záznamu, vydaného k obchodním 

účelům, vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem takového vysílání, (iii) právo 

na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového 

nebo zvukově-obrazového záznamu na nenahraný nosič záznamu, dále (iv) právo na 

přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného 

umělce na zvukovém nebo zvukově-obrazovém záznamu, a konečně (v) právo na užití 

živých výkonů, výkonů zaznamenaných na zvukový záznam, zvukově obrazových 

a zvukových záznamů (nevydaných k obchodním účelům) kabelovým přenosem. 

Dobrovolně kolektivně spravuje INTERGRAM právo na vysílání již vysílaných 

uměleckých výkonů na zvukovém záznamu nevydaném k obchodním účelům, dále 

právo na provozování uměleckých výkonů ze zvukového a zvukově obrazového 

záznamu (videoklipu) vydaného k obchodním účelům a právo k provozování 

rozhlasového nebo televizního vysílání uměleckých výkonů, zvukových záznamů nebo 

zvukově obrazových záznamů. 

6.3 GESTOR - ochranný svaz autorský 

GESTOR vznikl v roce 1997 jako občanské sdružení a od roku 1998 je 

kolektivním správcem práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla 

                                                 
121 POPELKOVÁ, V. Ochrana práv výkonných umělců a výrobců zvukových záznamů (Intergam). 1. vyd. 

Praha : Grada Publishing, 1998, s. 11 a násl. 
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uměleckého122. Autorský zákon demonstrativně uvádí, jaká díla jsou díly výtvarnými, 

jejichž opětný prodej zakládá jejich autorovi právo na odměnu, a zároveň taxativně 

vyjmenovává, že se právo na odměnu nevztahuje na díla architektonická vyjádřená 

stavbou, díla užitého umění a rukopisy spisovatelů a skladatelů. 

GESTOR je k výkonu kolektivní správy výše uvedeného práva oprávněn na 

základě rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 24. května 2002 vydaného pod č.j. 

5106/2001. 

V rámci kolektivní správy je GESTOR na území České republiky jediným 

kolektivním správcem práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla 

uměleckého a zastupuje tedy všechny autory a dědice, jejichž originály děl splňují 

podmínky stanovené autorským zákonem. Zároveň Ministerstvo kultury toto právo 

specifikovalo jako právo povinně kolektivně spravované a jeho správu tak není 

oprávněn vykonávat žádný jiný subjekt, než GESTOR, tj. ani samotní autoři či dědicové 

práv. 

6.4 Ochranná asociace zvukařů - autorů, o.s. 

Občanské sdružení OAZA vzniklo v roce 2003 jako profesní organizace, která 

na principu dobrovolného členství sdružuje autory a jiné nositele práv k dílům zvukařů 

– autorů (tzv. mistrů zvuku). Prvotním cílem činnosti OAZA bylo získat oficiální 

uznání profesní skupiny mistrů zvuku za autorskou tvůrčí profesi a uznání, že mistři 

zvuku tvoří při splnění nároků kladených na autorské dílo umělecká díla v režimu 

autorského zákona.123 

Ministerstvo kultury po vydání rozsudku Městského soudu v Praze udělilo 

OAZA rozhodnutím č.j. 10145/2003 ze dne 15. listopadu 2006 oprávnění k výkonu 

kolektivní správy práv osob, jimž přísluší majetkové právo autorské k dílům mistrů 

zvuku. 

                                                 
122 Dle § 24 autorského zákona. 
123 Snaha OAZA byla zahájena podáním žádosti o oprávnění k výkonu kolektivní správy v roce 2003 

a pokračovala správní žalobou podanou k Městskému soudu v Praze poté, co Ministerstvo kultury žádost 

OAZA zamítlo pro neúčelnost výkonu kolektivní správy práv mistrů zvuku. Městský soud v Praze v roce 

2005 uznal práva mistrů zvuku, když uvedl, že mistři zvuku vytváří při splnění nároků kladených na 

autorské dílo umělecká díla a zrušil rozhodnutí Ministerstva kultury a vrátil mu věc k dalšímu řízení. 
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OAZA povinně kolektivně spravuje (i) právo na odměnu za zhotovení 

rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově 

obrazového záznamu přenesením jeho obsahu na nenahraný nosič, (ii) právo na 

přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla zaznamenaného na 

zvukový nebo zvukově obrazový záznam 124 a (iii) právo na užití díla kabelovým 

přenosem. 

Dobrovolně kolektivně spravuje OAZA právo na rozmnožování díla, právo na 

rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla, právo na zpřístupňování díla veřejnosti 

způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní 

volby, zejména počítačovou nebo obdobnou sítí, dále právo na nedivadelní provozování 

díla živě nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla, právo na vysílání díla 

rozhlasem či televizí a právo na provozování rozhlasového či televizního vysílání. 

6.5 Ochranná organizace autorská – Sdružení autorů děl výtvarného 

umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl 

OOA-S je občanské sdružení zastupující umělce - autory oboru výtvarného, 

architektonického a děl audiovizuálně užitých či jejich dědice při kolektivní správě 

jejich práv. OOA-S je držitelem oprávnění Ministerstva kultury k výkonu kolektivní 

správy již od roku 1997, v současnosti působí na základě rozhodnutí Ministerstva 

kultury č.j. 10334/2006 ze dne 27. října 2006, č.j. 8881/2006 ze dne 31. října 2006 a č.j. 

MK-S 2797/2009 OAP ze dne 5. srpna 2009. 

OOA-S povinně kolektivně spravuje (i) právo na užití kabelovým přenosem děl, 

(ii) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla na 

zvukově obrazovém záznamu, (iii) právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro 

osobní potřebu na podkladě zvukově obrazového záznamu a (iv) právo na odměnu za 

zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě grafického vyjádření. 

Dále spravuje OOA-S několik dobrovolně kolektivně spravovaných práv, a to 

právo na rozmnožování díla, právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, 

právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla a právo na odměnu za půjčování 

originálu nebo rozmnoženiny výtvarného díla, právo na vystavování originálu nebo 
                                                 
124 První dvě povinně kolektivně spravovaná práva zahrnují pouze oprávnění k rozdělování odměn 

nositelům autorských práv k dílům mistrů zvuku, které je oprávněna vybírat OSA pro práva k dílům 

hudebním. 
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rozmnoženiny díla, právo na sdělování díla veřejnosti jeho zpřístupňováním v nehmotné 

podobě (včetně zpřístupňování zejména počítačovou nebo obdobnou sítí), dále právo na 

provozování díla ze záznamu a jeho přenos, právo na vysílání díla televizí, právo na 

přenos televizního vysílání a právo na provozování televizního vysílání díla. 

OOA-S spravuje také právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní 

potřebu na podkladě jiného než zvukového či zvukově obrazového záznamu, ale pouze 

při rozdělování odměn, které vybírá OSA nositelům autorského práva k dílům 

výtvarným. 

6.6 OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. 

Občanské sdružení OSA bylo založeno československými skladateli, spisovateli 

a hudebními nakladateli již v roce 1919 a patří tak k jedněm z nejdéle působících 

kolektivních správců na našem území. V současné době zastupuje domácí i zahraniční 

autory hudebních děl při výkonu jejich autorských práv125. 

OSA vykonává kolektivní správu na základě oprávnění Ministerstva kultury 

uděleného rozhodnutími č.j. 4449/2001 ze dne 28. února 2001, č.j. 1306/2003 ze dne 

30. ledna 2003 a č.j. 10334/2006 ze dne 27. října 2006. 

OSA povinně kolektivně spravuje (i) právo na odměnu za zhotovení 

rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově-obrazového 

záznamu, (ii) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny 

díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam126 a (iii) právo na užití 

kabelovým přenosem děl hudebních s textem či bez textu (s výjimkou hudebně 

dramatických děl). 

K právům, která OSA spravuje dobrovolně kolektivně, patří právo na 

rozmnožování a rozšiřování zvukových záznamů hudebních děl a hudební složky 

zvukově obrazových záznamů, právo na zpřístupňování hudebních děl (zejména 

počítačovou nebo obdobnou sítí), právo na nedivadelní provozování a přenos 

                                                 
125 OSA zastupuje více než pět tisíc českých autorů a téměř milion zahraničních autorů a dalších majitelů 

autorských práv. 
126 U prvních dvou oprávnění vybírá OSA odměny jako jediný kolektivní správce pro všechny nositele 

příslušných práv. Ostatním kolektivními správcům, zastupujícím nositele zmíněných práv, takto nabyté 

odměny rozúčtovává. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, jedná se v tomto případě o nucené 

zastoupení při inkasní činnosti kolektivního správce. 
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provozování hudebních děl živě nebo ze zvukového a zvukově obrazového záznamu, 

právo na vysílání hudebních děl rozhlasem či televizí a právo na provozování 

rozhlasového či televizního vysílání hudebních děl. Dále, na základě rozšíření 

oprávnění k výkonu kolektivní správy, OSA dobrovolně kolektivně spravuje právo na 

pronájem originálu nebo rozmnoženiny hudebního díla na zvukovém nebo zvukově 

obrazovém záznamu a právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny hudebního díla 

na zvukovém nebo zvukově obrazovém záznamu. 

7. Současné problémy kolektivní správy 

V závěru této práce, po představení institutu kolektivní správy, bych se ráda 

zaměřila na některé problematické oblasti v tomto odvětví autorského práva. 

7.1 Vliv činnosti kolektivních správců na hospodářskou soutěž 

Při výkladu kolektivní správy nelze nezmínit specifický vliv činnosti 

kolektivních správců na hospodářskou soutěž, a to jak na národní, tak i komunitární 

úrovni. 

Kolektivní správci se při správě autorských práv a práv souvisejících s právem 

autorským často nacházejí v postavení faktického nebo dokonce zákonného 

monopolisty, příp. faktického dominanta. U dobrovolné kolektivní správy, při které 

kolektivnímu správci konkurují osoby nezastoupené kolektivním správcem 

vykonávající svá práva individuálně, hovoříme o dominantním postavení kolektivního 

správce. Konkurenční tlak nezastoupených nositelů práv je totiž spíše výjimečný 

a kolektivní správce se proto nachází ve výrazně dominantním postavení. V případě 

povinné kolektivní správy, při které je kolektivní správce jako jediný oprávněn 

spravovat daná práva, se jedná o monopolní postavení. V České republice se uplatňuje 

faktický monopol kolektivních správců pro správu jednotlivých kategorií práv a tzv. 

legální monopol v postavení kolektivních správců127. Vlastní dominantní či monopolní 

postavení subjektu na trhu však nebývá obecně v soutěžním právu zakázáno. Zakázáno 

bývá až zneužití takového dominantní či monopolní postavení, které vede nebo může 

                                                 
127 V České republice je zákonný monopol zakotven § 98, odst. 6, písm. c) autorského zákona, který ho 

stanovuje jako jednu z podmínek pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy. Ministerstvo kultury 

žadateli udělí oprávnění pouze v případě, že jiná osoba nevykonává na základě oprávnění kolektivní 

správu k témuž předmětu ochrany, k němuž chce kolektivní správu vykonávat žadatel. 
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vést k narušení hospodářské soutěže a ke střetu s národními a komunitárními pravidly 

na ochranu hospodářské soutěže. 

Monopolní postavení kolektivních správců bývá nejčastěji odůvodňováno 

efektivitou kolektivního zastoupení ve vztahu k nositelům práv i k uživatelům předmětů 

ochrany, kteří uzavírají smlouvy o zastoupení a o užití předmětů ochrany pouze 

s jedním kolektivním správcem. Pro všechny zúčastněné je z ekonomického hlediska 

bezpochyby nejvýhodnější uzavírat smlouvu s jediným subjektem. 

Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, při výkonu kolektivní správy se 

uplatňuje dvojí veřejnoprávní dohled, a to dohled nad dodržováním povinností 

z autorského zákona vykonávaný Ministerstvem kultury a také dozor nad dodržováním 

pravidel hospodářské soutěže vykonávaný ÚOHS, příp. Evropskou komisí. Na národní 

úrovní je tedy postavení kolektivních správců ve vztahu k hospodářské soutěži určováno 

rozhodovací praxí ÚOHS, na komunitární úrovni pak judikaturou Evropského soudního 

dvora („ESD“) a správní praxí Komise. 

7.1.1 Komunitární právní úprava hospodářské soutěže ve vztahu ke 

kolektivní správě 

Ochrana hospodářské soutěže je v komunitárním právu upravena zejména v čl. 

101128 a dále také v čl. 102 SFEU (dříve čl. 81 a 82 Smlouvy o ES). Oba články se řadí 

mezi pravidla platná pro podniky, ale žádný z nich (ani jiné ustanovení SFEU) však 

pojem podnik blíže nedefinuje. Dlouhou dobu proto panoval názor, že se tyto články na 

práva autora nevztahují. 

                                                 
128 Článek 101, odst. 1 uvádí, že: „S vnitřním trhem jsou neslučitelné, a proto zakázané, veškeré dohody 

mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které by mohly ovlivnit obchod 

mezi členskými státy a jejichž účelem nebo důsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské 

soutěže na vnitřním trhu, zejména ty, které 

a) přímo nebo nepřímo určují nákupní nebo prodejní ceny anebo jiné obchodní podmínky; 

b) omezují nebo kontrolují výrobu, odbyt, technický rozvoj nebo investice; 

c) rozdělují trhy nebo zdroje zásobování; 

d) uplatňují vůči obchodním partnerům rozdílné podmínky při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří 

partneři znevýhodněni v hospodářské soutěži; 

e) podmiňují uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle 

obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.“. 
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Pojem podnik ve smyslu komunitárního soutěžního práva definovala až 

rozhodovací praxe ESD, když stanovila, že se entita stává podnikem po splnění dvou 

základních podmínek. První podmínkou je trvalá činnost ekonomické povahy sledující 

určitý hospodářský cíl, kterým vždy nemusí být dosažení zisku. Druhou podmínkou je 

autonomie v jednání podniku, při které může subjekt nezávisle určovat své chování na 

trhu. 

Návaznost na práva autora poté orgány EU dovodily zejména v rozhodnutí 

Magill129, ve kterém shledaly, že výše uvedená ustanovení SFEU mohou (za 

výjimečných okolností) postihnout soutěžně deliktní výkon autorského práva.130 Jak již 

bylo zmíněno, pouhé dominantní či monopolní postavení není v rozporu s pravidly na 

ochranu hospodářské soutěže. Deliktním výkonem autorského práva je tedy až zneužití 

dominantní či monopolní postavení soutěžitelů, které může mít vliv na obchod mezi 

členskými státy EU a tím vést k vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže 

a ke střetu s komunitárními pravidly na ochranu hospodářské soutěže, přičemž újma 

může být způsobena zastoupeným nositelům práv i uživatelům předmětů ochrany. 

ESD se v této souvislosti opakovaně vypořádával s otázkou, zda dominantní či 

monopolní postavení nositele práv k duševnímu vlastnictví automaticky znamená 

postavení hospodářské dominance či hospodářského monopolu, které může vyústit 

v narušení hospodářské soutěže. ESD tuto otázku zodpověděl v případě Parke, Davis & 

Co. v. Probel131, týkajícím se patentové ochrany, a shodně také v rozhodnutí ve věci 

Deutsche Grammophon v. Metro132, ve kterém uvedl, že „výrobce zvukových nosičů, 

kterému náleží právo příbuzné právu autorskému, nezaujímá dominantní postavení ve 

smyslu čl. 86 Smlouvy (nyní čl. 102 SFEU – pozn. aut.) pouze výkonem svého výlučného 

práva na distribuci chráněných výrobků“ a v rozhodnutí ve věci Sirena v. Eda133 dále 

upřesnil, že ke konstituování dominantního postavení je nezbytné, aby majitel měl „moc 

                                                 
129 Rozhodnutí ESD ve věci C-241/91 P a C-242/91 P Radio Telefis Eireann (RTE) a Independent 

Television Publications (ITP) v. Komise, ze dne 6. dubna 1995. 
130 UTĚŠENÝ, P. Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české 

právní úpravě. Právní rádce, 2002, č. 11, Praktická příručka, s. II. 
131 Rozhodnutí ESD ve věci 24/67, ze dne 29. ledna 1968. 
132 Rozhodnutí ESD ve věci 78/70 Deutsche Grammophon Gesselschaft GmbH v. Metro-SB-Groβmärkte 

GmbH & Co. KG, ze dne 8. června 1971. 
133 Rozhodnutí ESD ve věci 40/70 Sirena S.r.l. v. Eda S.r.l., ze dne 18. února 1971. 
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zabránit zachování účinné soutěže na větší části daného trhu, berouc v úvahu zejména 

možnou existenci a postavení výrobce nebo distributora, který distribuuje obdobné nebo 

nahraditelné výrobky“.134 O dominantní či monopolní postavení podniku 

vykonávajícího práva duševního vlastnictví tedy půjde až tehdy, když na relevantním 

trhu nebude existovat žádný substituční výrobek nebo služba. Uvedené názory potvrdil 

ESD i v dalších rozhodnutích, jako Volvo v. Erik Veng135, Télémarketing136 a EMI 

Records v. CBS137. 

Vlastní nabytí dominantního či monopolního postavení soutěžitelů však nevede 

ke střetu s komunitárními pravidly na ochranu hospodářské soutěže. Střet nastává až 

v případě deliktního výkonu autorského práva, kdy dojde ke zneužití dominantního či 

monopolního postavení. K rozhodnutí o tom, zda kolektivní správci svým jednáním 

porušili komunitární pravidla na ochranu hospodářské soutěže je nezbytné posoudit 

řadu aspektů. Jelikož čl. 102 SFEU vypočítává jednání porušující pravidla na ochranu 

hospodářské soutěže pouze demonstrativně138, bližší vymezení musela poskytnout 

judikatura ESD. Judikatura v této souvislosti popisuje tzv. behaviorální zneužití 

spočívající v chování oslabujícím strukturu trhu a tzv. strukturální zneužití 

uskutečňované chováním dominantního podniku, který strukturu trhu již ovlivňuje 

a jeho cílem je ještě více poškodit soutěžní prostředí. Tento přístup vyjadřuje snahu 

                                                 
134 UTĚŠENÝ, P. Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2005. s. 42. 
135 Rozhodnutí ESD ve věci 238/87 AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd., ze dne 5. října 1988. 
136 Rozhodnutí ESD ve věci 311/84 Centre Belge d´Etudes du Marché-Télémarketing SA (CBEM) 

v. Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, ze dne 3. října 1985. 
137 Rozhodnutí ESD ve věci 51, 86, 96/75 EMI Records Ltd. v. CBS (UK) Ltd., ze dne 15. června 1976. 
138 Článek 102 uvádí, že: „S vnitřním trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit 

obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na 

vnitřním trhu nebo jeho podstatné části. Takové zneužívání může zejména spočívat: 

a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných 

nerovných obchodních podmínek; 

b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů; 

c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou 

někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži; 

d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle 

obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí. 
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ESD a dalších orgánů EU o rozšiřující výklad čl. 102 SFEU spočívající mj. 

v zohlednění nepřímých dopadů jednání podniku např. na sekundárním trhu.139 

Kolektivní správci dotčení tímto výkladem SFEU se snaží bránit rozhodovací 

praxi orgánů EU poukazem na čl. 106, odst. 2 SFEU (dříve čl. 86 Smlouvy o ES)140, 

který podle jejich názoru vyjímá činnost kolektivních správců z působnosti čl. 102 

SFEU. Dle názoru ESD vyjádřeného v rozhodnutí BRT v. SV SABAM a NV Fonior141 

v otázce specifického postavení kolektivního správce „přísluší…národnímu soudci 

posoudit, zda podnik, který se dovolává ustanovení článku 90, odstavec 2 (nyní čl. 106, 

odst. 2 SFEU – pozn. aut.) pro prosazení výjimky z pravidel Smlouvy, byl skutečně 

pověřen členským státem správou služeb obecného hospodářského zájmu“. K tomu ESD 

dále uvedl, že „toto nemůže být případ podniku, který stát nepověřil žádným posláním 

a který spravuje soukromé zájmy, i když se jedná o práva k duševnímu vlastnictví 

chráněná zákonem“ a navázal tak na dřívější rozhodnutí Komise v případě GEMA142. 

V této věci Komise shrnula, že německý kolektivní správce GEMA není veřejným 

podnikem ani podnikem ve smyslu čl. 106, odst. 2 SFEU, neboť GEMA nebyl udělen 

žádný legální monopol pro výkon kolektivní správy a německý autorský zákon 

umožňoval jinému domácímu či zahraničnímu kolektivnímu správci získat povolení 

k výkonu kolektivní správy, a to i k témuž předmětu ochrany spravovanému GEMA. 

Komise v tomto případě nezohlednila postavení GEMA jako faktického monopolu ani 

její pověření výkonem služeb obecné kulturní a sociální povahy a vyjádřila tak, že 

dostatečným legitimačním důvodem k aplikaci čl. 106, odst. 2 SFEU není naplňování 

veřejného kulturního zájmu v podobě zpřístupňování kulturních práv široké veřejnosti 

či neziskový motiv.143 

                                                 
139 UTĚŠENÝ, P. Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2005. s. 62 a násl. 
140 Článek 106, odst. 2 uvádí, že: „Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského 

zájmu nebo ty, které mají povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, 

zejména pravidlům hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky 

plnění zvláštních úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla 

v rozporu se zájmem Unie.“ 
141 Rozhodnutí ESD ve věci 127/73, ze dne 21. března 1974. 
142 Rozhodnutí Komise ve věci 71/224/EHS, ze dne 2. června 1971. 
143 UTĚŠENÝ, P. Tržní moc a duševní vlastnictví v evropském soutěžním právu. 1. vyd. Praha : C. H. 

Beck, 2005. s. 174 a násl. 
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Orgány EU uznávají, že efektivní ochrana autorských práv kolektivními správci 

předpokládá co největší koncentraci kolektivní správy do jednoho či několika málo 

kolektivních správců, kteří se tak dostávají do monopolní či dominantní pozice na trhu. 

Taková pozice však nesmí vést ke zneužití postavení na trhu, jak ESD popsal 

v rozhodnutí BRT v. SV SABAM a NV Fonior, když uvedl, že podnik zneužívá svého 

postavení tím, že svým členům ukládá „závazky, které nejsou nezbytně nutné 

k uskutečňování jeho sociálního cíle a které takto nespravedlivým způsobem omezují 

svobodu jakéhokoli člena ve výkonu jeho autorského práva“. Za konkrétní případy 

deliktního výkonu autorského práva ESD v této věci označil např. požadování vyšších 

paušálních licenčních poplatků od dovozců přístrojů oproti tuzemským výrobcům, 

omezení svobody členů obrátit se na jiného kolektivního správce, nepřiměřenou délku 

výpovědní doby smlouvy o zastupování či ustanovení diskriminující příslušníky jiných 

zemí. 

Další řadu jednání zneužívajících dominantního či monopolního postavení 

kolektivního správce na trhu demonstroval ESD v rozhodnutích týkajících se 

francouzského kolektivního správce SACEM. Ve většině sporů se ESD zabýval 

posouzením výše autorských odměn za užití hudebních děl, přičemž připustil, že 

uplatňování výrazně vyšších honorářů, než je obvyklé v jiných členských státech EU, 

neporušuje komunitární soutěžní předpisy v případě, že je kolektivní správce schopen 

rozdíl mezi výší honorářů řádně odůvodnit. 

Přesto, že se jednání v rámci dominantního či monopolního postavení 

kolektivních správců na trhu posuzuje objektivně, přihlíží orgány EU často i k jeho 

subjektivní stránce. Je tomu tak proto, že národní kolektivní správci jsou zvláštním 

druhem podniku se zvláštním účelem, kterým je ochrana zájmů nositelů autorských 

práv na výkonu jejich práv. Na druhé straně však stojí práva nositelů autorských práv, 

kterým je třeba poskytnout možnost volně nakládat s výsledky jejich duševní tvůrčí 

činnosti. V důsledku přistupují orgány EU ke kolektivním správcům často velmi 

tolerantně, avšak pouze dokud jednání kolektivních správců mající znaky zneužívání 

dominantního postavení slouží k účelu kolektivní správy, tedy k uplatňování 

a kolektivní ochraně majetkových práv autorských a majetkových práv souvisejících 

s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti. 
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7.1.2 Česká právní úprava hospodářské soutěže ve vztahu ke kolektivní 

správě 

Hospodářskou soutěž upravuje v České republice zákon č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů („ZOHS“). Autorský 

zákon je ve vztahu k ZOHS považován za zvláštní předpis kartelového 

a antimonopolního práva.144 

ZOHS řadí kolektivní správce mezi soutěžitele145 a výkon kolektivní správy 

chápe jako nedovolenou dohodu mezi soutěžiteli nebo jednání soutěžitelů ve vzájemné 

shodě, kterým se určují ceny a obchodní podmínky. Toto zařazení kolektivních správců 

potvrzuje také autorský zákon, který zakotvuje legální fikci, podle které se dohody 

o sdružení nositelů práv v osobě kolektivního správce nepovažují za dohody narušující 

hospodářskou soutěž dle ZOHS. Z rozsahu předpisů na ochranu hospodářské soutěže je 

tedy vyloučen princip kolektivního uplatňování práv, zastoupení při výkonu kolektivní 

správy a sdružování se v osobě kolektivního správce.146 

Zákonný monopol kolektivních správců vyloučený z působnosti ZOHS, který se 

uplatňuje v českém právu, není v komunitárním právu nijak odůvodněn. Komise 

pochybovala o odůvodněnosti českých vnitrostátních opatření a v roce 2008 proto 

České republice zaslala odůvodněné stanovisko z důvodu uplatňování překážek vůči 

základním svobodám stanoveným Smlouvou o ES, které vznikají v důsledku 

monopolního postavení vnitrostátních organizací147. Podle Komise toto monopolní 

postavení představuje pro kolektivní správce z  ostatních členských států zákaz veškeré 

činnosti na území České republiky, a upírá jim tak jejich svobodu usazování 

a znemožňuje volný pohyb služeb. 

Soutěžněprávní aspekty chování kolektivních správců, které může spočívat 

v uzavírání smluv s uživateli předmětů ochrany za nerovných podmínek nebo 

                                                 
144 TELEC, I. Některé základní a obecné otázky nového českého autorského zákona. Bulletin advokacie, 

2001, č. 2, s. 37. 
145 Jelikož dle § 2, odst. 1 patří mezi „právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné 

formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se 

účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli“. 
146 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 705. 
147 Odůvodněné stanovisko č. IP/08/1786 ze dne 27. listopadu 2008 o řízení pro porušení Smlouvy proti 

České republice a Maďarsku. 
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vynucování vysokých licenčních odměn aj., posuzuje ÚOHS a příp. také ministerstvo 

kultury. 

7.2 Další problémy kolektivní správy 

7.2.1 Institut náhradních odměn 

Právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla nebo uměleckého výkonu 

pro osobní či vlastní vnitřní potřebu bylo do autorského zákona zařazeno již v roce 1995 

za účelem nahrazení újmy způsobené autorovi v důsledku masového bezúplatného 

rozmnožování děl pro osobní či vlastní vnitřní potřebu, např. v případě, kdy je autor 

odměňován podle počtu prodaných výtisků svého díla148. 

Právo na náhradní odměnu se uplatní u zveřejněných děl, která lze rozmnožovat, 

(i) na zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového, 

zvukově obrazového nebo jiného záznamu či rozhlasového nebo televizního vysílání 

jejich přenesením pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu, dále (ii) na 

zhotovení tiskové rozmnoženiny díla pomocí přístroje k zhotovování tiskových 

rozmnoženin na papír nebo podobný podklad a (iii) na prodej originálu díla uměleckého 

pro osobní potřebu či vlastní vnitřní potřebu. 

Institut náhradních odměn je po dlouhou dobu terčem kritiky odborné veřejnosti, 

a to zejména v případě odměny příslušející za zhotovování tiskových rozmnoženin149. 

Na výklad tohoto ustanovení neexistují jednotné názory především v otázce, zda se 

právo na náhradní odměnu uplatní pouze při rozmnožování tiskovin, které jsou zároveň 

zveřejněnými autorskými díly nebo se uplatní při rozmnožování všech tiskovin (např. 

ručně psaných poznámek, které autorským dílem nejsou)150. Telec a Tůma se vyjadřují 

ve prospěch prvního případu, když uvádějí, že: „Podkladem pro reprografické 

rozmnožování jsou tradičně tiskové rozmnoženiny děl. Z pohledu platného veřejného 

práva se jedná zejména o neperiodické publikace a periodický tisk. Autorskoprávně 

pojatý pojem tisková rozmnoženina nicméně není zúžen jen na tento druh rozmnoženin, 

                                                 
148 TELEC, I. Zvláštní autorské odměny. Právní rozhledy, 2000, č. 5, s. 214. 
149 Dle § 25, odst. 5 autorského zákona. 
150 TYCOVÁ-RAMBOUSKOVÁ, L.; ŠROT, K.; POLČÁK, S. Právo na odměnu v souvislosti s 

rozmnožováním díla pro osobní potřebu. Právní rádce, 2002, č. 2, s. 27 a SRSTKA, J. Právo na odměnu v 

souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu na podkladě tiskového či jiného grafického 

vyjádření. Právo a podnikání, 2002, č. 10, s. 13. 
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ale týká se i tiskových rozmnoženin jiných, které nejsou předmětem veřejnoprávní 

úpravy. Tiskovou rozmnoženinou je tedy třeba v autorskoprávním smyslu rozumět i jiné 

obdobné rozmnoženiny tiskového či jiného grafického vyjádření díla, které je možné 

dále rozmnožovat.“151. Je možné se přiklonit k názoru, že odměna by měla být odváděna 

pouze v případě rozmnožování zveřejněných autorských děl a ne veškerých tiskovin, 

které mezi autorská díla nepatří.152 

Dále je institut náhradních odměn kritizován také v případě systému náhradních odměn 

z nenahraných nosičů a přístrojů, na které a s jejichž pomocí je možné uskutečňovat 

rozmnožování autorských děl pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není 

dosažení hospodářského nebo obchodního prospěchu153. K povinnosti hradit náhradní 

odměnu z nenahraných nosičů a přístrojů OSA uvádí že: „Systém náhradních odměn 

vidíme jako jediný spravedlivý. Není možné kontrolovat každý nosič nebo přístroj nebo 

požadovat po kupujících tohoto zboží, aby hlásili, resp. prokazovali, jaký obsah si 

kopírují na zakoupené nosiče.“154 

7.2.2 Užívání pseudonymu 

Mnoho autorů nezveřejňuje svá díla pod svým vlastním jménem, ale využívá 

k tomu tzv. pseudonymu, tedy krycího jména nebo umělecké značky, pod kterou je dílo 

zveřejněno. Pod pseudonymem někdy autoři zveřejňují všechna svá díla nebo jen díla 

některá. Jak uvádí Šalamoun, je otázkou, zda budou takoví autoři zastoupení 

kolektivním správcem nejen pro díla uváděná pod vlastním jménem, ale i pro svá díla 

uváděná pod pseudonymem, neboť se ve druhém případě jedná o krycí jméno, pro které 

autoři s kolektivním správcem nemají (a ani nemohou mít) uzavřeny smlouvy o správě 

                                                 
151 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 269. 
152 V červenci roku 2010 byla neoficiálně zveřejněna připravovaná novela autorského zákona, která má 

být předložena vládě v prvním čtvrtletí roku 2012 a její účinnost se předpokládá od července roku 2013. 

Ve vztahu k náhradním odměnám připravovaná novela navrhuje přehlednější odvádění odměny ne ve 

formě platby za zhotovené tiskové rozmnoženiny, ale jako měsíční paušální platbu za každý přístroj ke 

zhotovování rozmnoženin bez ohledu na počet zhotovovaných rozmnoženin na takovém přístroji. Změna, 

která by pro řadu uživatelů (např. knihoven) mohla znamenat výrazné zvýšení odvodů, byla odbornou 

veřejností zkritizována a je pravděpodobné, že dojde k jejímu přepracování. 
153 V souladu s § 30, odst. 1 autorského zákona. 
154 OSA, Náhradní odměny bez mýtů a nepravd I. Dostupné z: http://www.osa.cz/page4.php?t=95. 
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svých práv. Smlouva vždy musí být uzavřena s autorem, nikoli jeho pseudonymem.155 

V případě pseudonymu, kdy se utajený autor pseudonymního díla veřejně neprohlásí, 

stanoví autorský zákon vyvratitelnou domněnku zastoupení autora při výkonu a ochraně 

práv osobou (právnickou nebo fyzickou), která dílo zveřejnila156. Přesto však musí 

kolektivní správce pseudonym autora respektovat157 a poskytnout mu co největší 

ochranu, stejně jako autorovi. 

Nedostatečná ochrana autora pracujícího pod pseudonymem se projevuje např. 

v případě rozšířené kolektivní správy práv. Jak bylo vysvětleno v předchozích 

kapitolách, rozšířená kolektivní správa práv umožňuje nabyvateli licence z hromadné 

smlouvy uzavřené s kolektivním správcem získat právo k užívání předmětů ochrany 

nejen všech kolektivním správcem smluvně zastupovaných autorů uvedených 

v hromadné smlouvě, ale také všech ostatních smluvně nezastupovaných autorů, kteří 

účinky hromadné smlouvy nevyloučí. Pokud tak tito autoři učiní, hromadná smlouva se 

v jejich případě neuplatní a uživatel musí užití jejich předmětů ochrany vyjednat přímo 

s nimi. 

Smluvně zastupovaný autor v případě užívání pseudonymu, pro který neuzavřel 

s kolektivním správcem smlouvu o kolektivní správě práv a nenahlásil mu díla 

zveřejněná pod takovým pseudonymem, nemá v případě rozšířené kolektivní správy 

shodná práva jako smluvně nezastupovaný nositel práv. Pseudonymní autor nemůže 

podat výhradu proti fikci zákonného zastoupení při uplatnění rozšířené kolektivní 

správy z uzavřené hromadné smlouvy. Přesto, že se v případě pseudonymu jedná o fikci 

existence autorského subjektu a takoví fiktivní autoři nemají právní subjektivitu, měla 

by jim být poskytnuta možnost užití uvedené výhrady. Pokud smluvně zastupovaný 

autor začne tvořit svá díla pod pseudonymem, který kolektivnímu správci nenahlásí, má 

jistě k takové činnosti důvod a je možné, že si přeje svá díla spravovat samostatně. 

                                                 
155 ŠALAMOUN, M. Kolektivní správa – formace a deformace autorské vůle. Právní rozhledy, 2004, 

č. 6, s. 212. 
156 V souladu s §, odst. 2 autorského zákona. 
157 V souladu s § 7, odst. 1 autorského zákona není dovoleno bez souhlasu autora, jehož dílo bylo 

zveřejněno pod pseudonymem, prozradit autorovu totožnost. 
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7.2.3 Způsob rozdělování odměn nositelům práv 

Rozdělování odměn nositelům práv se uskutečňuje v souladu s rozúčtovacími 

řády jednotlivých kolektivních správců. Předpokladem rozdělení odměn je známost 

nositele práv kolektivními správci. Neznámým nositelům práv není kolektivní správce 

povinen žádnou odměnu vyplácet, protože by takové vyplácení bylo spojeno 

s neúměrnými náklady na vyhledávání neznámých nositelů práv. Takový postup není 

výhodný ani pro kolektivního správce, ani pro ostatní zastupované nositele práv, neboť 

zvyšuje náklady kolektivního správce, čímž snižuje výši odměn vyplácených ostatním 

nositelům práv. 

Je otázkou, jak kolektivní správci chápou tuto známost, tedy zda nositelé práv 

musí kolektivnímu správci sdělovat řadu osobních údajů, či zda kolektivnímu správci 

postačí např. pouze znalost čísla běžného účtu nositele práva. 

7.2.4 Přihlášení jednotlivých předmětů ochrany k zastupování kolektivním 

správcem 

Jak bylo zmíněno v předchozích kapitolách, podmínkou pro vyplacení výnosů 

z kolektivní správy je vedle zveřejnění předmětu ochrany také uzavření smlouvy 

o zastoupení s kolektivním správcem nebo přihlášení se k evidenci u kolektivního 

správce. Nejasné však je, zda jsou nositelé práv povinni dále ohlásit k evidenci také 

jednotlivé předměty ochrany, které pro ně kolektivní správce má spravovat. 

Autorský zákon tuto povinnost nositelům práv výslovně neukládá. Lze však 

dovodit, že nositelé práv by měli pečovat o své soukromoprávní zájmy a prosazovat je 

sami a neměl by tak činit kolektivní správce v rámci své veřejnoprávní činnosti. 

Z tohoto důvodu by nositelé práv měli své předměty ochrany k evidenci přihlásit, neboť 

kolektivní správce může jen stěží spravovat všechna práva náležející smluvně 

zastupovaným autorům k dílům, jež u kolektivního správce nepřihlásili. 

7.2.5 Správa audiovizuálních děl 

Současná právní úprava audiovizuálních děl vychází oproti dřívější právní 

úpravě z odlišných koncepčních východisek a snaží se hledat rovnováhu mezi ochranou 

zájmů autorů podílejících se na tvorbě těchto děl a mezi tradičním cílem, kterým je 
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„stanovení zvláštního právního režimu umožňujícího zjednodušenou koncentraci 

užívacích oprávnění k rukám investora (výrobce) audiovizuálního díla.“158 

Audiovizuální dílo je dílo kvazisouborné, vytvořené uspořádáním audiovizuálně 

užitých děl, která sestávají z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, 

vyvolávajících dojem pohybu, doprovázených či nedoprovázených zvukem 

a vnímatelných zrakem, příp. také sluchem159. Díla audiovizuálně užitá mohou být pro 

audiovizuální dílo užita v původní podobě, jako je např. architektonické dílo, nebo 

ve zpracované podobě, např. v případě scénáře. Od audiovizuálního díla je nutné 

odlišovat tzv. zvukově obrazový záznam, který je pouhým záznamem audiovizuálního 

díla160 a jeho výrobcem je fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost 

poprvé pořídí zvukově obrazový záznam. Pojmem film, který autorský zákon neužívá 

a nalezneme ho pouze v komunitárním právu, se potom rozumí předmět práva výrobce 

zvukově obrazových záznamů. 

Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér, zatímco autory audiovizuálně 

užitých děl jsou autor scénáře, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro 

užití v audiovizuálním díle. 

Zákonná fikce autorství audiovizuálního díla vede komplikované situaci týkající 

se kameramanů a střihačů, kteří z důvodu zákonné fikce nejsou považováni 

za spoluautory audiovizuálního díla. Nejsou ani považováni za tvůrce díla 

audiovizuálně užitého, protože jejich tvorba nesplňuje jeden ze znaků těchto děl, a to 

možnost samostatného užití mimo vlastní audiovizuální dílo. Výsledek jejich tvůrčí 

činnosti tedy není předmětem autorského práva, ale podle umělecké povahy jejich 

tvorby jde o audiovizuální dílo jako takové.161 Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, 

práva autorů obrazové složky audiovizuálních děl spravuje OOA-S a DILIA. Mezi tyto 

autory by se z povahy své činnosti měli řadit také kameramani. Vzhledem k výše 

                                                 
158 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 585. 
159 Audiovizuální díla se tradičně dělí na „díla filmová“ a „díla vyjádřená podobným způsobem jako díla 

filmová“, což byly dříve užívané pojmy uvedené v § 6 zákona č. 175/1996 Sb, o dílech literárních, 

vědeckých a uměleckých (autorský zákon). 
160 Záznamem audiovizuálního díla je dále záznam jiné řady zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů 

vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li 

doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem. 
161 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 598. 
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uvedenému a k vydaným správním rozhodnutím k výkonu kolektivní správy se však její 

výkon vztahuje „pouze na kameramanské tvůrčí výkony v audiovizuálních dílech 

vzniklých před účinností současného autorského zákona (tj. před 1. prosincem 2000), 

neboť dle současné úpravy subjektivní autorská práva kameramanům nevznikají, 

a nelze je tedy ani spravovat“162. Ve výsledku tedy současným tvůrcům – 

kameramanům nevzniká autorskoprávní ochrana jejich tvůrčích výkonů. Přesto, že 

kolektivní správci mohou kameramany a střihače dobrovolně zahrnout do svých 

rozúčtovacích systémů nad rámec jejich zákonného nároku, není tento stav udržitelný 

a nelze ho zhojit správním rozhodnutím, kterým se kolektivním správcům udělí 

oprávnění k výkonu kolektivní správy k dílům těchto tvůrců. 

Na rozdíl od výše citovaného názoru se v literatuře objevuje také opačný názor, 

podle kterého osoby podílející se na vytvoření audiovizuálního díla, u kterých 

výsledkem jejich činnosti nebude audiovizuálně užité dílo, ale jejich dílo bude 

naplňovat znaky autorského díla, budou spoluautory – spolurežiséry.163 Situace 

kameramanů a střihačů by si jistě zasloužila detailnější vyjasnění zákonodárcem. 

V případě, že autor audiovizuálně užitého díla (s výjimkou hudebního díla) udělí 

výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla, tj. producentovi, písemnou smlouvou 

oprávnění k zařazení svého díla do audiovizuálního díla, platí, že výrobci zároveň udělil 

svolení dílo zaznamenat, dabovat je a opatřit je titulky, a že mu poskytl i výhradní 

a neomezenou licenci k užití svého díla při užití audiovizuálního díla s možností 

poskytnout oprávnění tvořící součást takové licence zcela nebo zčásti třetí osobě. Autor 

audiovizuálního díla v písemné smlouvě může tato oprávnění upravit také odlišně. 

Výrobce prvotního záznamu audiovizuálního díla poté uděluje podlicenční 

smlouvou oprávnění k užití audiovizuálního díla třetí osobě, obvykle distributorovi 

rozmnoženiny díla, která díky němu nemusí získávat individuální souhlas od všech 

autorů audiovizuálně užitých děl. Distributor (příp. sám výrobce) dále uzavírá smlouvy 

s provozovateli kinofilmových a jiných audiovizuálních představení, s pronajímateli 

rozmnoženin díla a dalšími osobami. Tato situace usnadňuje hospodářské zhodnocení 

audiovizuálních (zejména kinematografických) děl tím, že umožňuje koncentraci 

oprávnění k užití dotčených děl do rukou jedné osoby. 
                                                 
162 TELEC, I.; TŮMA, P. Autorský zákon : komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 599. 
163 KŘÍŽ, J. a kol. Autorský zákon : komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9. 2005. 2. vyd. 

Praha: Linde, 2005, s. 186. 
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Vzhledem k velkému počtu autorů podílejících se tvorbě audiovizuálních děl 

a účasti několika kolektivních správců, jako jsou OOA-S164, DILIA165, OSA166 

a INTERGRAM167, nezastupují jednotliví kolektivní správci všechny autory podílející 

se tvorbě audiovizuálních děl a nemohou tak sami poskytovat uživatelům děl oprávnění 

k jejich užití uzavřením licenční smlouvy. Uživatelé děl jsou tak nuceni vyhledávat více 

kolektivních správců, příp. samotné dotčené autory a získávat povolení k užití díla od 

každého individuálně, což je jistě nesnadná situace, příp. mohou jednat o užití díla 

s výrobcem audiovizuálního záznamu, který může (ale s ohledem na uzavřenou 

smlouvu také nemusí) být oprávněn udělovat podlicenční smlouvou oprávnění k užití 

audiovizuálního díla třetím osobám. 

                                                 
164 OOA-S zastupuje kameramany, scénografy a jiné filmové tvůrce. 
165 DILIA zastupuje autory audiovizuálních děl (režiséry), autory obrazové složky audiovizuálních děl, tj. 

kameramany, architekty, scénografy, kostýmní výtvarníky a ostatní výtvarníky audiovizuálních děl a dále 

dabingové režiséry, kteří jsou autory mluvené složky audiovizuálních děl v jiném jazyce. 
166 OSA zastupuje autory hudební složky audiovizuálních děl. 
167 INTERGRAM zastupuje výkonné umělce a výrobce podílející se na vytvoření audiovizuálních děl. 
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8. Závěr 

Kolektivní správa je zcela jistě účelným způsobem správy autorských práv 

přínosným nejen pro nositele práv, ale i pro uživatele předmětů ochrany, a má své 

opodstatnění. Její libovůli a zneužívání práv se zákonodárce snaží zabránit stanovením 

státního dohledu nad kolektivními správci, a to na úrovni Ministerstva kultury a ÚOHS. 

Ke stejné činnosti dochází také na úrovni EU, kde funkci dohledového orgánu vykonává 

Komise. Přesto je výkon činnosti kolektivních správců ze strany širší veřejnosti často 

kritizován jako nespravedlivý a neetický. Je tomu tak zejména proto, že je tento institut 

veřejností dosud nedostatečně pochopen. Bohužel dosud neexistují technické 

prostředky, které by zajistily spravedlivé monitorování užití autorských děl veřejností, 

hrazení odměn a také následné spravedlivé rozdělení neidentifikovatelných příjmů 

kolektivního správce. Jak uvádí Dobeš, není prozatím možné zajistit technickou 

ochranu užití autorských děl, které by dostatečně rozlišovalo mezi výjimkami 

a omezeními autorského práva (jako je např. právo na rozmnoženinu pro vlastní 

potřebu) a nelegálním jednáním168. 

Časté kritice je kolektivní správa podrobena také z toho důvodu, že působí 

dominantně až monopolně. Lze se však ztotožnit s názorem Utěšeného, že: „Pluralita 

ochranných organizací ve stejné oblasti může omezit, nebo dokonce i odstranit výhody 

kolektivní správy, neboť existence konkurujících si společností, které spravují stejnou 

kategorii práv zakládajících různé repertoáry, nutí uživatele, kteří se nechtějí dopustit 

protiprávního jednání, získat povolení od každé z těchto společností.“169. Taková situace 

by ke správnému a účelnému fungování kolektivní správy bezpochyby nepřispěla. 

Zcela jistě by však kolektivní správě prospěla celosvětová (nebo pro začátek 

alespoň několik let očekávaná celoevropská) harmonizace právní úpravy, která by 

zlepšila možnost ochrany autorských práv autorů po celém světě. Právě teritorialita 

právní úpravy, která se v autorském právu uplatňuje, se zdá být pozadu za technickým 

vývojem umožňujícím on-line sdílení autorských děl, které nerespektuje žádné hranice 

a působnost národních právních úprav. 

                                                 
168 DOBEŠ, P. Technické prostředky ochrany autorských práv z pohledu mezinárodního, evropského 

a českého práva po zásadní novele autorského zákona. Právní rozhledy, 2006, č. 17, s. 619. 
169 UTĚŠENÝ, P. Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české 

právní úpravě. Právní rádce, 2002, č. 11, Praktická příručka, s. II. 
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Kolektivní správa autorských práv je bojem mezi respektováním autorské vůle, 

které však nemůže být absolutní, neboť by byl výkon kolektivní správy nefunkční, 

a omezením autonomie autorské vůle, které by mělo probíhat jen v takové míře, jaká je 

pro výkon kolektivní správy bezpodmínečně nutná.170 Přes veškerá negativa, která je 

možné v současné právní úpravě kolektivní správy nalézt, je nutné potvrdit, že 

kolektivní správa je odůvodněným a přínosným institutem a dosud neexistuje účinnější 

způsob správy majetkových práv autorů. 

Na závěr si zaslouží zmínku novinka v autorském právu - licence Creative 

Commons („licence CC“)171, která přináší nové možnosti zveřejňování autorských děl 

a dopadá i na oblast kolektivní správy. Neusnadní sice správu majetkových práv autorů, 

ale může jim významně usnadnit rozšiřování jejich děl na veřejnosti. Dosud proběhlo 

jednání o licencích CC s DILIA a přineslo nositelům práv zastoupeným tímto 

kolektivním správcem podrobnější informace o poskytování děl pod licencí CC.172 Bude 

zajisté velmi zajímavé sledovat další uplatnění licencí CC v českém právním prostředí. 

                                                 
170 ŠALAMOUN, M. Kolektivní správa – formace a deformace autorské vůle. Právní rozhledy, 2004, 

č. 6, s. 208. 
171 Jedná se o soubor veřejných licencí posilujících pozici autora při rozhodování za jakých podmínek 

bude jeho dílo zpřístupněno veřejnosti. Jejich prostřednictvím autor uzavírá smlouvu se všemi 

potencionálními uživateli svého díla a tím jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. 

Konkrétní licenční podmínky licence CC jsou graficky vyjádřeny pomocí piktogramů určujících rozsah 

pravomocí při nakládání s dílem. Licence CC vycházejí z autorského zákona a jsou upraveny jako 

licenční smlouvy. 
172 V případě povinné kolektivní správy mohou nositelé práv i po evidenci svých děl poskytovali 

kteroukoli z licencí CC. Pokud jsou nositelé práv DILIA zastupováni ze zákona na základě tzv. rozšířené 

kolektivní správy a poskytnou k dílu licenci CC, která umožňuje jeho komerční využití, bude od této 

chvíle považovat poskytnutou licenci za vyloučení účinků hromadné smlouvy. Pokud nositele práv 

DILIA zastupuje při výkonu dobrovolné kolektivní správy, smluvní vztah vylučuje možnost poskytnutí 

licence CC k příslušným dílům. A naopak, v případě, že je licence CC k některému z uvedených děl 

poskytnuta, vylučuje to pozdější uzavření smlouvy s DILIA, ve vztahu k těmto dílům. Pokud nositel 

práva využívá agenturní služby DILIA, může se v každém individuálním případě rozhodnout, zda použije 

licenci CC nebo se nechá zastupovat DILIA. Není vyloučeno ani poskytnutí licence CC k nekomerčnímu 

využití díla a zastoupení DILIA při komerčním využití téhož díla. 
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Autorský zákon Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
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DILIA DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o.s.; 

ES Evropská společenství; 

ESD Evropský soudní dvůr; 

EU Evropská unie; 

GESTOR GESTOR - ochranný svaz autorský; 

INTERGRAM INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců 

 a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, o.s.; 
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Komise Evropská komise; 

Licence CC licence Creative Commons; 

Ministerstvo kultury Ministerstvo kultury České republiky; 

OAZA Ochranná asociace zvukařů - autorů, o.s. (OAZA); 
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 výtvarného umění, architektury a obrazové složky 
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OSA OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

 hudebním, o.s.; 

SEU Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii; 

SFEU Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie; 
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Abstrakt - Kolektivní správa práv autorských a práv 

souvisejících s právem autorským 

 

Klíčová slova: kolektivní správa; autorské právo 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na kolektivní správu autorských práv a práv 

souvisejících s právem autorským prováděnou v souladu s autorským zákonem. 

Téma kolektivní správy jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, že mě 

zajímá a je velmi aktuální, neboť úzce souvisí s rozvojem nových možností tvorby, 

výroby a užití autorských děl, masovým užíváním počítačových a komunikačních sítí 

a on-line sdílením autorských děl prostřednictvím sítě internetu. 

Cílem této diplomové práce je poskytnout přehledný výklad kolektivní správy 

a zaměřit se na některé problémy kolektivní správy, které dosud nejsou právní úpravou 

vyřešené a na něž nepanuje mezi odbornou veřejností jednoznačný názor. 

Tato diplomová práce je rozdělena do devíti kapitol, v nichž se nejprve věnuji 

pojmu, funkci a historickému vývoji kolektivní správy. Dále popisuji vlastní institut 

kolektivní správy, tedy předpoklady pro její výkon, způsob udělování oprávnění 

k jejímu výkonu a dozor nad jejím výkonem. Dále uvádím, jaká práva a jakým 

způsobem může kolektivní správce spravovat a zaměřuji se na uzavírání smluv mezi 

kolektivními správci a uživateli děl a nakládání s výnosem z kolektivní správy. 

Představuji také jednotlivé kolektivní správce, kteří působí na území České republiky, 

a uvádím, jaká práva jsou oprávněni spravovat. V posledních kapitolách práce se 

zaměřuji na současné problémy v oblasti kolektivní správy, především na otázku střetu 

kolektivní správy vykonávané kolektivními správci, kteří se nacházejí v dominantním 

nebo monopolním postavení na trhu, s pravidly na ochranu hospodářské soutěže 

upravenými jak v českém, tak v evropském právu. 

Přes určitá negativa v současné právní úpravě kolektivní správy je kolektivní 

správa v mnoha ohledech institutem účelným, odůvodněným a nepostradatelným. Snaží 

se sledovat zájmy autorů a současně respektovat zájmy uživatelů a je dosud 

nejúčinnějším způsobem správy majetkových práv autorů autorských děl. 
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Abstract - Collective administration of copyright and 

neighbouring and related rights 

 

Key words: collective administration (kolektivní správa); copyright (autorské právo) 

 

This thesis is focused on the collective administration of copyright and 

neighbouring and related rights performed in accordance with Act No. 121/2000 Coll., 

on Copyright, as amended (the “Copyright Act”). 

I have chosen this topic for my thesis because I am interested in collective 

administration and because it is up-to-date topic for its close relation to the development 

of new ways of creation, production and use of works, to the mass use of computer and 

communication networks and also to the on-line sharing of works through the internet. 

The purpose of my thesis is to provide explanation of the collective 

administration and focus on certain issues which are not yet solved by the legal 

regulation and are not consistently interpreted by legal experts. 

This thesis is composed of nine chapters, in which I address to the concept, 

function and history of the collective administration.  Further, I describe the institute 

of the collective administration, i.e. prerequisites and method of grating license for its 

operation and supervision over its operation.  I also mention which rights is 

the collective administrator entitled to administer and how and focus on conclusion 

of agreements between collective administrators and users of the works and division 

of earnings from the collective administration.  Finally, I present collective 

administrators operating in the Czech Republic and rights which are they entitled to 

administer. In the last chapters of my thesis, I focus on current issues in the area of 

collective administration, mainly on the question of concurrence of the collective 

administration exercised by collecting societies with dominance or monopoly on the 

market with the legal regulation of competition in both Czech and EU legislation. 

Despite certain negatives in the current legal regulation of the collective 

administration, it is in many aspects efficient, well founded and essential institute.  It 

pursues interests of authors while it respects interests of users of copyright and it is so 

far the most effective method of administration of property rights of authors of original 

works. 


