
Resumé 

 

Diplomová práce se zabývá kolektivní správou práv autorských a práv souvisejících 

s právem autorským se zaměřením na porovnání dosavadní právní úpravy a Novely autorského 

zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) a kolektivní správu v oblasti hudebních klubů a diskoték.   

Cílem této práce je popsat institut kolektivní správy, včetně jeho účelu a jednotlivých 

kategorií. Pozornost je také věnována pojetí kolektivního správce a je připojen přehled 

kolektivních správců v České republice. Dalším cílem diplomové práce je porovnat Novelu 

autorského zákona, která nabyla účinnosti v době dokončování této práce, a dosavadní právní 

úpravu. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola, která je řazena chronologicky, se 

zabývá historickým vývojem kolektivní správy ve světě a na území České republiky. Druhá 

kapitola konfrontuje dosavadní právní úpravu s Novelou autorského zákona. Kapitola obsahuje 

pojem, účel, zásady a jednotlivé kategorie kolektivní správy. Pozornost je zaměřena na samotný 

institut kolektivního správce a jsou popsány předpoklady pro výkon kolektivní správy, způsob 

udělování oprávnění k výkonu kolektivní správy i státní dohled Ministerstva kultury. Zaměřila 

jsem se taktéž na právní vztahy vznikající v oblasti kolektivní správy, jak mezi kolektivním 

správcem a nositeli práv či uživateli, tak mezi kolektivními správci navzájem, včetně možností 

zastoupení. Třetí kapitola rozebírá nová ustanovení Novely týkající se kolektivní správy. Ve 

čtvrté kapitole jsou popsáni jednotliví kolektivní správci působící na území České republiky. 

Závěrečná kapitola se věnuje oblasti hudebních klubů a diskoték se zaměřením na vztah 

kolektivních správců a provozovatelů a na sazby odměn. 

Diplomová práce je přehledem problematiky kolektivní správy práv autorských a práv 

souvisejících s právem autorským a slouží i jako pomůcka pro orientaci mezi dosavadní právní 

úpravou a Novelou autorského zákona. Dalším přínosem diplomové práce je kapitola 

o kolektivní správě v oblasti hudebních klubů a diskoték s podrobným rozborem sazebníků 

kolektivních správců v této oblasti působících a vytvořená komparace sazebníků zahraničních 

kolektivních správců. 
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