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Tato diplomová práce se zaměřuje na kolektivní správu autorských práv a práv 

souvisejících s právem autorským prováděnou v souladu s autorským zákonem a předpisy 

EU. 

Cílem předkládané práce je osvětlit výše zmíněné a poskytnout stručný přehled o 

kolektivní správě, její úpravě, fungování a v dnešní době neopomenutelném aspektu  

evropského práva. 

Práce je členěna do osmi kapitol, z nichž každá se věnuje určitému aspektu tématu 

kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.  

Kapitola první je věnována základnímu vymezení a pojmu kolektivní správy, její 

zakotvení a úprava v českém právním řádu. Dále je nastíněn účel a účelnost institutu 

kolektivní správy, podmínky kladené na osobu kolektivního správce a způsob udělení 

oprávnění k výkonu kolektivní správy a nakonec také průběh a možnosti dohledu nad ním. 

Kapitola druhá se zabývá především činností kolektivního správce, jejím obsahem, 

podmínkami a vyplývajícími vztahy. Dále jsou rozebrány hromadné a kolektivní smlouvy a 

také nakládání s výnosy z kolektivní správy, což jsou z pohledu uživatele a nositele práv 

činnosti kolektivního správce nejvýznamnější.  

Kapitola třetí obsahuje popis předmětu kolektivní správy a charakterizuje režimy, v 

nichž jsou jednotlivá předmětná práva spravována. 

Kapitola čtvrtá se týká vztahu kolektivní správy a hospodářské soutěže, konkrétně její 

právní úpravě a aspektům monopolního postavení kolektivních správců v českém tržním 

prostředí. 

 Kapitola pátá přináší přehled jednotlivých kolektivních správců oprávněných k 

výkonu kolektivní správy v České republice a jejich stručnou charakteristiku. 

Kapitola šestá se zabývá novelizací autorského zákona připravovanou za účelem 

souladu s unijním právem. 

 Kapitola sedmá je velice stručným shrnutím mezinárodní úpravy autorského práva a 

potažmo kolektivní správy. 

 Kapitola osmá se zabývá vývojem společné unijní úpravy, jejími soutěžně právními 

aspekty, aktuální problematikou přeshraničního udělování licencí a nakonec návrhem 



směrnice o kolektivní správě, která by svým přijetím zavedla jednotný právní rámec pro státy 

EU a významně usnadnila vytvoření jednotného trhu v této oblasti. 

 


