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Rigorózní práce „Česká kolektivní správa v kontextu nové evropské právní úpravy“ 
Kromě Úvodu je rozdělena do čtyř kapitol, a to: 
 1.Úprava kolektivní právy v zákoně č.121/2000 Sb, o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
 2. Kolektivní správci v současnosti působící na území České republiky, 
3. Obecně ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU o kolektivní správě 
autorského práva a práv s ním  souvisejících a udělování  licencí pro více území k právům 
k užití hudebních děl online na vnitřním trhu 
4.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU (dále jen „směrnice“) o kolektivní 
správě autorského práva a práv s ním  souvisejících a udělování  licencí pro více území 
k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu 
Závěr,  Seznam použité literatury, internetové zdroje  a prameny a Summary. 
  
Práce je sondou do témat uvedených kapitol, kdy autorka využila poznatků čerpaných  
z širokého spektra tuzemské i zahraniční literatury. 
 
Kolektivní správa jako taková byla již tématem mnoha prací, avšak v současné době prochází 
tato oblast převratnými změnami vzhledem k přijetí nové směrnice 2014/26/EU, která jako 
první v historii přijala jednotnou úpravu kolektivní správy pro celé území EU a navíc zavádí 
zcela nový fenomén tzv. příhraniční kolektivní správy, kdy kolektivní správci budou moci 
udělovat licence pro více území členských států k právům k užití online hudebních děl. 
Směrnice tak zavádí zcela nové prostředí pro výkon kolektivní správy. 
 
Autorka v první kapitole podává celkový pohled na českou národní úpravu kolektivní správy, 
přičemž ovšem nemá v úmyslu podat podrobný obraz této úpravy, ale popsat instituty, které 
jsou pro budoucí právní úpravu po implementaci směrnice buď upraveny uspokojivě, 
v nedostatečné míře , popřípadě nejsou upraveny vůbec. 
 
Ze stejného důvodu autorka zařadila do druhé kapitoly výčet kolektivních správců působících 
na území České republiky a přehled jejich vrcholných orgánů, neboť i v tomto směru 
požaduje směrnice jednotnou úpravu. Autorka dospívá k závěru, že tohoto hlediska je vnitřní 
struktura českých kolektivních správců téměř uspokojivá. 
 
 



 
 
 
Za stěžejní pro práci považuji její kapitoly zabývající se směrnicí samotnou.   V tomto směru 
s autorka zaměřila podrobněji na oblasti, které budou v našem právním řádu muset být 
zakotveny nově, případně podrobněji, přičemž rozebírá jednotlivé instituty, které by mohly 
být při aplikaci problematické, popisuje  obtíže které by mohly přinést pro praxi  zamýšlí se 
nad jejich účelností. Články směrnice, které obsahují pouze výčty povinných informací , které 
mají obsahovat dokumenty, které budou povinně vypracovávány, popřípadě povinně 
zveřejňovány, zmiňuje jen okrajově. 
 
Za hlavní a přelomovou pak považuje úpravu směrnice, která zabání udělování licencí pro 
více území jedním subjektem kolektivní správy. Rozebírá principy, které takový výkon 
kolektivní správy umožní a zároveň vyslovuje některé pochyby nad důsledky, které tato 
úprava, která bude povinně zavedena přinese pro jednotlivé subjekty kolektivní správy a o 
celoevropských důsledcích takového principu. 
 
Nutno konstatovat, že vzhledem k tomu, že k přijatému textu směrnice neexistuje téměř žádná 
literatura, takže autorka byla odkázána na vlastní úsudek a neměla možnost se opřít o názory 
jiné. 
 
I tak však byla schopna zaujmout k jednotlivým institutům směrnice  svá jasná stanoviska a 
nebála se být i kritická. 
 
Autorka prokázala schopnost samostatného úsudku, znalost problematiky, takže její práci je 
nutno hodnotit kladně. 
 
Práce splňuje všechny požadavky na rigorózní práci kladené co do rozsahu i obsahu. 
 
 
V Praze dne 2.3.2015 
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