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Rigorózní práce, která je předmětem tohoto posudku je rozsáhlou a obsažnou sondou do 
problematiky. 
 
Autorka téma uchopila jak z hlediska národního, tak i mezinárodního, avšak nejen z hlediska 
právního, ale i s ohledem na praktické faktory, a na specifiku oblasti kolektivnísprávy 
 
Práce je  členěna do čtyř kapitol, které na sebe tématicky navazují:  
Úvod 
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. 
 
Kromě toho, že se autorka v první kapitole zabývá českou kolektivní správou z hlediska jí 
vybraných oblastí , a to těch, které se jí zdají z hlediska nově přijaté směrnice  2014/26/EU 
(dále jen „směrnice“) a stejným způsobem postupovala i v kapitole 2, která obsahuje výčet 
tuzemských kolektivních správců a jejich vnitřních orgánů, je dle mého názoru práce přínosná 
Hlavně z toho hlediska, že je jednou z prvních, která se zabývá rozborem některých  institutů, 
které směrnice zavádí. 
 
Autorka v práci vyslovuje své názory k obecným důvodům, které vedly k přijetí směrnice a 
konstatuje, že celoevropská úprava byla v souvislosti s neustále se objevujícího negativního 
pohledu z hlediska uživatelů a z hlediska sjednocení praxe účelná. Nicméně shledává i 
některé aspekty, které jsou ponechány na národních úpravách,  a které, pokud budou upraveny 
nejednotně, budou přinášet problémy i nadále. 
 
 
 
 



Autorka, se samozřejmě velmi zabývá  multiteritoriálním licencováním hudebních děl online 
a v této souvislosti nastoluje problémy, které tato praxe nesporně přinese přinejmenším při 
jejím zavádění.  
 
Autorka dle mého mínění správně konstatuje, že kromě jiného s sebou možnost poskytovat 
licence k hudebním dílům on line pro více území, ponese především nutnost, aby kolektivní 
správce disponoval patřičným ekonomickým a technickým potenciálem, aby splnil všechny 
podmínky a povinnosti,  které mu směrnice  v souvislosti s výkonem takové kolektivní správy 
ukládá. Správně konstatuje, že protože online zpřístupňování děl se stává  dominantním 
způsobem užití a přeshraniční kolektivní správa se postupně stane nutnou i pro jiná, než 
hudební díla, může tato skutečnost vést k zániku malých kolektivních správců a evropský trh 
ovládne jen hrstka těch nejsilnějších. 
 
Kritický přístup  autorky  ke směrnici je důsledkem její schopnosti samostatného úsudku a 
hlubokého zamýšlení se nad problematikou. 
 
Práci hodnotím zcela kladně, neboť prokazuje schopnosti autorky samostatně zaujímat 
stanoviska, zájem o obor a schopnost práce literaturou. 
 
Při obhajobě doporučuji se zaměřit na problematiku poskytování  multiteritoriálních licencí 
kolektivními správci a na problematiku osob, které budou moci kolektivní správu dle 
směrnice vykonávat. 
 
 
V Praze dne 2.3.2015                                                
 
                                                                         JUDr., MgA. Petra Žikovská 
                                                                                  odborný asisten                                    
              
 
 
 


