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Úvod
„Umění je umělcům nutností, ale nikdy ne podnikatelstvím. Investovat šikovnost
s nadějí na výnos náleží spekulantům. Umění musí být umělci osudem, nikoliv živností.“
(Josef Čapek)
Ačkoli si Josefa Čapka nesmírně vážím a jakkoli vznešená je tato jeho myšlenka,
dovolím si s ní polemizovat. Alespoň v tom smyslu a do té míry, že každý člověk, který
vlastní prací vytvoří určitou hodnotu, jakou umělecké dílo bezesporu je, by měl být
spravedlivě odměněn a takové hodnotě, jakož i nárokům jejího tvůrce, musí být
přiznána náležitá ochrana. Právě ochrana majetkových práv autorů je důležitým úkolem
kolektivních správců, kteří, ač v určitých sférách veřejnosti kritizováni, jako jediní
mohou tuto ochranu účelně zajistit.
Kolektivní správa práv autorských a práv souvisejících s autorským právem
(dále jen „kolektivní správa“) je tématem předkládané diplomové práce. Tento institut
je relativně mladý, a prochází tak stále vývojem – i v důsledku neustálého technického
pokroku. Cílem této práce je popsat základní přehled systému kolektivní správy a její
právní rámec, se zaměřením na aktuální změny a novinky v legislativě evropské
a národní. Její přínos by měl spočívat v rozboru textu novely autorského zákona 1, jejímž
hlavním účelem je transpozice evropské směrnice o kolektivní správě 2 a která se v době
uzavření tohoto rukopisu nacházela ve stádiu legisvakance. Dále by tato diplomová
práce měla umožnit vhled do právní úpravy kolektivní správy cizího státu, konkrétně
Švýcarska, a do zahraničních zdrojů zabývajících se danou tématikou. Na základě toho
lze provést srovnání s českou právní úpravou s možnými úvahami de lege ferrenda.
V diplomové práci je zachycen stav právní úpravy k 11. 4. 2017
Vedle úvodu a závěru je vlastní text práce členěn do čtyř tematických bloků.
Prvý obsahuje obecný výklad systému, institutů, pojmů a právní úpravy autorského

1

zákon č. 102/2017 Sb. ze dne 9. 3. 2017, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
2
Směrnice 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
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práva a práv s ním souvisejících. Druhá část se věnuje současnému právnímu rámci
kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících s autorským právem. Kromě
stručného historického kontextu zde bude vymezen pojem kolektivní správy, její druhy,
specifika a obsah, stejně jako činnost jednotlivých kolektivních správců působících na
území ČR. Třetí blok pojednává o již zmíněné směrnici o kolektivní správě a změnách,
které by měla přinést novela českého autorského zákona. V letním semestru 2016 jsem
se účastnila zahraničního studijního pobytu v Curychu v rámci programu Swiss –
European Mobility Programme. Na Universität Zürich jsem mj. navštěvovala přednášky
profesora Dr. iur. Reto M. Hilty na téma práva licenčních smluv. V rámci tohoto kurzu
jsem se též zúčastnila exkurze v SUISA, švýcarském kolektivním správci práv autorů
a nakladatelů hudebních děl. Na základě toho jsem se rozhodla nastudovat místní právní
úpravu kolektivní správy a výstupem mého studia je text poslední části této práce.
Předmětem poslední kapitoly je tedy popis švýcarské právní úpravy kolektivní správy
a její srovnání s českou úpravou, a to alespoň v základních rysech obou právních
koncepcí. Tato komparace je obzvláště zajímavá vzhledem k specifičnosti Švýcarska
jakožto země s federativním uspořádáním a systémem přímé demokracie. Především je
ale jedním z mála evropských států, které nejsou členy Evropské unie (dále jen „EU“)
ani Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), a tak se harmonizační
procesy probíhající v oblasti kolektivní správy švýcarského právního řádu nedotýkají,
nebo alespoň ne přímo.
Při zpracovávání diplomové práce bude využita metoda deskriptivní (převažující
v její první polovině), komparativní (především ve třetí a čtvrté kapitole), metoda
analýzy a syntézy a metody dedukce i indukce. Nezbytné bude rovněž provádění právní
interpretace za pomocí jazykového, logického, systematického a teleologického výkladu
práva.
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1 Autorské právo a práva související s právem autorským
1.1 Právo duševního vlastnictví
Termín duševní vlastnictví představuje souhrn práv k nehmotným statkům
v oblasti duševní činnosti. Základními oblastmi práva duševního vlastnictví jsou práva
průmyslová, práva autorská a práva s autorským právem související. Bývá dále také
systematicky rozdělováno na základě toho, zda se jedná o výsledek tvůrčí činnosti
člověka, na práva k výtvorům umělecké, vědecké či technické povahy 3 a práva
k hospodářským výkonům 4. Hlavní odlišností autorských práv (alespoň v evropském
pojetí, jak bude dále rozvedeno) od práv průmyslových je jejich neformálnost, tedy
založení na principu, že pro získání právní ochrany není třeba splnění určitých
formálních náležitostí, stejně jako pro vznik již samotného subjektivního autorského
práva není vyžadováno jiného právního jednání než vytvoření díla. Pojmy jako
subjektivní autorské právo či dílo budou rozebrány na následujících řádcích této práce.

1.2 Historický vývoj autorského práva ve světě a na našem území
Z dostupných pramenů není známo, že by autorské právo jako právní obor
existovalo již ve starověku a středověku. O ochraně autorských děl se v těchto dobách
dá mluvit nanejvýš v souvislosti s právy k hmotným nosičům, typicky rukopisům,
na něž byla díla fixována. Především se jednalo o ochranu vlastnictví a držby
prostřednictvím vindikační a negatorní žaloby. Zcizením díla, resp. jeho hmotného
substrátu, přecházelo vlastnické právo plně na nabyvatele a autorovi nezůstávala žádná
práva, a to ani k samotnému dílu, obdobně jako u zcizení jakékoli jiné věci 5. Autorskou
odměnu zde nahrazovala kupní cena. Proti zásahům do osobnostních práv autora, jak je

3

Zejména se bude jednat o právo autorské, právo výkonných umělců, patentové právo, právo na ochranu
průmyslových vzorů, užitných vzorů či práva k topografiím polovodičových výrobků
4
Například práva výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, práva televizních a rozhlasových
vysílatelů nebo práva na označení
5
Tzv. vlastnické pojetí autorského práva
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chápeme dnes, se bylo možné bránit pouze obecnou žalobou na ochranu lidské
důstojnosti a cti. 6
V souvislosti

s rozšířením

knihtisku

došlo

k významnému

rozvoji

vydavatelských práv, která se stala i cechovně chráněná. To, že právní ochrana
vydavatelů tak trochu předběhla ochranu autorů, lze pravděpodobně přičíst i faktu, že
byla zpočátku vydávána především díla dávno zesnulých antických autorů, tedy
v dnešní terminologii tzv. díla volná. Postupem času se ale ve vydavatelských
privilegiích začaly objevovat doložky obsahující výhradu svolení autora s vydáním díla
a později byl takový souhlas autora již právem předepsanou podmínkou realizace
vydavatelského oprávnění. 7
Zásadní změnu v pojetí autorského práva přineslo učení filozofa Immanuela
Kanta, který rozlišoval hmotný substrát díla a dílo samotné. Ve svém díle Die
Metaphysik der Sitten píše: „Příčina dojmu této na první pohled tak silně výrazné
nespravedlnosti, jako je dotisk knihy, spočívá v následujícím: Kniha je na jednu stranu
hmotným artefaktem (opus mechanicum), který může být kopírován (tím, kdo je
oprávněným držitelem jejího exempláře), tedy na ní ulpívá věcné právo, na druhou
stranu je ale kniha také prostým projevem vydavatele k publiku, který tento vydavatel
bez zmocnění autora nemůže veřejně reprodukovat (praestatio operae), což je
osobnostní právo, a právě v tom spočívá omyl, že je obé vzájemně zaměňováno.“ 8
Na koncepci rozdílného právního postavení hmotného substrátu a díla navázali
další myslitelé jako Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer či na samém
sklonku 19. století Otto Friedrich von Gierke. Ten vycházel z Kantových myšlenek
a rozvedl je ve své personální teorii, dle které je dílo spjato s osobou autora a autorské
právo je nepřevoditelné s výjimkou možného postoupení výkonu práva dílo užít.

6

Volně dle: TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1994. Edice učebnic
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-0885-7, str. 71-72
7
Více viz: TELEC, Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1994. Edice učebnic
Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-0885-7, str. 71 - 76
8
KANT, Immanuel, Werke in zwölf Bänden. Band 8, Frankfurt am Main 1977, str. 388-406 (dostupné na
http://www.zeno.org/nid/20009192239).
Citace je autorkou této práce volně přeložená část díla Die Metaphysik der Sitten – Erster Teil:
Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre - 1. Teil. Das Privatrechtvomäußeren Mein und
Deinüberhaupt - 2. Hauptstück. Von der Art, etwas Äußeres zu erwerben - 3. Abschnitt: Von dem auf
dingliche Art persönlichen Recht - §31, II.Was ist ein Buch?
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Osobnostní a majetkovou stránku autorského práva chápe jako nerozlučně spojenou,
jeho teorii bychom tak dnes označili za monistickou.
Ve vývoji autorského práva hrál pochopitelně významnou roli také průmyslový
a technický rozvoj v 19. století. Kromě nových možností užití děl se rozvíjel i okruh
výkonných umělců, jakož i uživatelů děl. V této době se rovněž začaly prosazovat
dualistické koncepce jako teorie rozlišující osobní práva, obvykle pokládaná
za nezcizitelná a svým způsobem časově neomezená, a převoditelná a časově
limitovaná majetková autorská práva.
Důležitým faktorem v rozvoji autorského práva jsou také mezinárodní
smlouvy. Řada z nich bude zmíněna dále v souvislosti s jejich vlivem na českou právní
úpravu. Významným mezníkem byla zejména Bernská úmluva o ochraně literárních
a uměleckých děl z roku 1886 (dále jen „Bernská úmluva“), jejíž přijetí zajistilo
jednotný minimální základ ochrany autorských práv v zemích, které se jí účastní.
Bývalé Československo se k Bernské úmluvě ve znění berlínské revize 9 připojilo
s účinností od 22. 2. 1921, a to na základě závazku vyplývajícího z tzv. mírové smlouvy
podepsané v Saint-Germain-en-Laye roku 1919, a od 1. 1. 1993 se Česká republika
účastní této úmluvy ve znění její pařížské revize z 24. 7. 1971. Správou Bernské úmluvy
se zabývá Světová organizace duševního vlastnictví (dále také jen jako „WIPO“).
Na území ČR spadá počátek normativního zakotvení autorského práva
do poloviny 19. století, kdy v českých zemích platilo rakouské právo. Prvním právním
aktem v této oblasti byl císařský patent z roku 1846, který u nás poprvé formuloval
zásady ochrany literárních, hudebních a výtvarných děl proti mechanickému
rozmnožování a ve vztahu k dílům dramatickým a hudebním také proti veřejnému
provozování. Dále na našem území platil zákon č. 197/1895 ř. z., o právu
původcovském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. 10
Rakouské a uherské právo bylo roku 1918 přejato do právního řádu
Československé republiky. V roce 1923 byl vydán zákon č. 106/1923 Sb. z. a n.,

9

Bernská úmluva byla mnohokrát revidována a doplňována.
Viz VINAŘ, Josef, Irena ŽANTOVSKÁ, Helena CHALOUPKOVÁ, Adéla FALADOVÁ, Roman
KOŘÁN, Ivan BARTOŠ, Rick FALKVINGE a Cory DOCTOROW. Autorské právo 2015. Rudná:
Medias res, 2015. Sborník (Medias res). ISBN 978-80-87957-05-9, str. 36

10
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o nakladatelské smlouvě. 11 O tři roky později došlo k unifikaci autorského práva
na celém území Československa zákonem č. 218/1926 Sb. z. a n., o původském právu
k dílům literárním, uměleckým a fotografickým. 12 Třetí autorský zákon, reflektující
nová ideologická východiska, byl vydán roku 1953 a následně v roce 1965 další, který
navazoval na úzké pojetí československého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
a Ústavu ČSSR z roku 1960. Posledně zmíněný autorský zákon byl několikrát
novelizován a v roce 2000 zcela nahrazen zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, tedy
nynějším autorským zákonem.

1.3 Prameny současné české právní úpravy
Ústavním základem ochrany autorských práv je čl. 34 odst. 1 Listiny
základních práv a svobod (dále také jen jako „Listina“), který zní: „Práva k výsledkům
tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem.“ 13 Z hlediska majetkových práv je dále
významný čl. 11 odst. 1 Listiny, který zaručuje každému právo vlastnit majetek,
přiznává vlastnickému právu všech vlastníků stejný zákonný obsah a zaručuje taktéž
možnost dědění.
Základ právní úpravy autorského práva a práv s ním souvisejících nalezneme
v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen jako „autorský
zákon“ nebo „AZ“). Autorský zákon má povahu soukromoprávního předpisu s dílčí
úpravou veřejnoprávních vztahů a je v poměru speciality k zákonu č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen jako „občanský zákoník“ nebo „OZ“). V důsledku nedávné
rekodifikace občanského práva obsahuje občanský zákoník nejen obecnou, ve vztahu
k autorskému zákonu subsidiární úpravu soukromoprávních vztahů, ale rovněž do něj
byla zařazena úprava jednotné licenční smlouvy, do té doby obsažená odděleně
v autorském zákoně a v zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen jako
„obchodní zákoník“). Z hlediska autorskoprávní problematiky je důležitá první a čtvrtá
část občanského zákoníku. Autorský zákon byl doposud čtyřikrát novelizován, a to
11

Tento zákon byl převzat zákonem č. 218/1926, a platil tak až do r. 1953
Unifikace autorského práva byla tedy provedena ještě dříve než unifikace práva občanského.
13
čl. 34 odst. 1 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina
základních práv a svobod ze dne 16. 12. 1992
12
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zákony č. 81/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., 186/2006 Sb. a č. 216/2006 Sb. Významná je
především čtvrtá z uvedených novelizací, tzv. euronovela, a z hlediska tématu této práce
i první, která zavedla výjimku z placení odměn kolektivním správcům za provozování
vysílání v hotelových pokojích. Aktuálně se stala součástí právního řádu další novela
autorského zákona, které bude věnována samostatná část této diplomové práce.
Dalšími prameny autorského práva jsou prováděcí vyhlášky k autorskému
zákonu. V současnosti jde pouze o vyhlášku č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy
přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše
paušálních odměn, ve znění její novely vyhláškou č. 408/2008.
Autorské právo je rovněž předmětem řady mezinárodních smluv. Již byla
zmíněna Bernská úmluva, dále se jedná o Všeobecnou úmluvu o právu autorském
z roku 1952, Mezinárodní úmluvu o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových
záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961 („Římská úmluva“), Ženevskou
úmluvu o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování
jejich zvukových záznamů z roku 1971, dále stěžejní Dohodu o obchodních aspektech
práv duševního vlastnictví („TRIPS“), přijatou v rámci dohod o Světové obchodní
organizaci z roku 1994, či dvě dohody Světové organizace duševního vlastnictví z roku
1996, a sice dohodu o právu autorském („Smlouva WCT“) a o výkonech výkonných
umělců a o zvukových záznamech („Smlouva WPPP“).
Významnou roli v oblasti autorského práva hraje legislativa EU, především
směrnice, neboť jednotná ochrana práv duševního vlastnictví je jedním z cílů
stanovených Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“). 14 V kontextu
autorského práva obecně lze uvést zejména tzv. Informační směrnici 15 či směrnici
o dodržování práv duševního vlastnictví 16. Objektem harmonizace právních úprav
prostřednictvím směrnic EU jsou také jednotlivé instituty jako doba ochrany autorských

14

Viz Čl. 118 SFEU
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci některých
aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti
16
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004, o dodržování práv
duševního vlastnictví
15
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práv 17, opětný prodej originálu uměleckého díla 18, ochrana databází 19, ochrana
počítačových programů 20, ale také kolektivní správa 21. Právě směrnici o kolektivní
správě, která vstoupila v platnost dne 9. 4. 2014, bude věnována pozornost ve třetí části
této práce.

1.4 Základní pojmy a instituty
1.4.1 Autorské právo v objektivním a subjektivním smyslu
Jedno z možných systematických dělení autorského práva je členění na autorské
právo v objektivním a subjektivním smyslu.
Autorské právo v objektivním smyslu je dle judikatury Nejvyššího soudu České
republiky (dále jen jako „Nejvyšší soud“ nebo „NS“) soubor „soukromoprávních norem
upravujících absolutní (zákonnou) ochranu literárních, jiných uměleckých a vědeckých
děl (jako statků nehmotné povahy), které jsou výsledky duševní tvůrčí činnosti fyzických
osob. Tato ochrana je poskytována prostřednictvím normování vztahů vznikajících
z příslušné duševní tvořivé činnosti, tzn. vztahů týkajících se vytvoření děl a jejich
veřejného nebo jiného užití.“ 22
V subjektivním smyslu se jedná o souhrn oprávnění náležejících autorovi k jím
vytvořenému autorskému dílu. Evropské dualistické pojetí tato autorská práva
v subjektivním smyslu dále rozlišuje na práva osobnostní a majetková.

1.4.2 Osobnostní a majetková autorská práva
Současný český autorský zákon, na rozdíl od předešlého z roku 1965, vychází
z dualistické, resp. quasidualistické koncepce autorského práva. Jedná se o rozdělení
17

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. 12. 2006 o době ochrany autorského
práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění směrnice 93/98/EHS) a Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. 9. 2011, kterou se mění směrnice 2006/116/ES o
době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
18
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. 9. 2001 o právu na opětný prodej ve
prospěch autora originálu uměleckého díla
19
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996 o právní ochraně databází
20
Směrnice EP a Rady 2009/24/ES ze dne 23. 4. 2009 o právní ochraně počítačových programů
21
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 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
22
Rozsudek NS ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007
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autorských práv na osobnostní (nebo také morální) a majetková (či ekonomická) práva,
kdy však ani majetková práva nejsou translativně převoditelná.
Práva osobnostní nalezneme jednak ve výčtu § 11 AZ, jednak v § 54 AZ, který
upravuje odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora, a v ustanovení
§ 56 odst. 3 AZ o autorské korektuře. Mezi osobnostní práva tedy patří právo
rozhodnout o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství a být uváděn jako autor,
dále právo na nedotknutelnost díla, právo na užití díla způsobem nesnižujícím jeho
hodnotu a právo autorského dohledu nad plněním této povinnosti, již zmíněné právo
autora na odstoupení od smlouvy uzavřené s uživatelem díla z důvodu změny
přesvědčení a právo autorské korektury. Osobnostní složka je pevně spjata s osobou
autora, což se projevuje zejm. nepřevoditelností těchto osobnostních práv, a je výrazem
přirozenoprávních idejí, na nichž je kontinentální systém autorského práva postaven.
Osobnostních práv se autor nemůže vzdát. Zanikají jeho smrtí, avšak s výjimkou
samotného autorství k dílu, které si nikdo nesmí osobovat, práva na uvedení autorova
jména a práva, aby dílo nebylo užíváno způsobem snižujícím jeho hodnotu. V těchto
případech trvá tzv. postmortální ochrana, jíž se mohou po smrti autora domáhat osoby
autorovi blízké 23, právnická osoba sdružující autory či příslušný kolektivní správce.
Naproti tomu s majetkovou složkou může autor v zákonných mezích
disponovat dle vlastní vůle. Ačkoli ani majetkových práv se autor nemůže vzdát a jsou
nepřevoditelná, je možné konstituovat oprávnění k jejich výkonu a mohou být také
předmětem dědictví. Doba trvání majetkových práv je omezená na dobu života a 70 let
po smrti autora, poté se dílo stává volným a může jej užít kdokoli, tím však nejsou
dotčena některá osobnostní autorská práva, jejichž ochrana, jak již bylo uvedeno, trvá
i po smrti. Majetkovými právy jsou právo dílo užít 24 a tzv. jiná majetková práva,
mezi která řadíme právo na odměnu při opětném prodeji originálu uměleckého díla
a právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu 25.

23

Viz § 22 občanského zákoníku
Právem dílo užít je dle demonstrativního výčtu v § 12 odst. 4 AZ právo na rozmnožování díla, na
rozšiřování, pronájem, půjčování či vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla a právo na sdělování
díla veřejnosti.
25
Tzv. náhradní odměna
24
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1.4.3 Autor jako subjekt autorského práva
Subjektem autorského práva je autor, tedy dle autorského zákona „fyzická osoba,
která dílo vytvořila“ 26. Kontinentální pojetí spojuje institut autorství výhradně
s fyzickou osobou, neboť v případě právnických osob je vyloučena podmínka tvůrčí
duševní činnosti, jež je nezbytným předpokladem vzniku díla jako předmětu autorských
práv. Způsobilost být subjektem autorského práva je tak dalším prvkem, který odlišuje
evropskou a angloamerickou koncepci, v angloamerickém pojetí totiž může být za
originárního nabyvatele autorského práva ze zákona považována i osoba právnická,
např. výrobce filmu 27. Samotné autorství nelze převést na jinou osobu, neboť tzv.
osobnostní práva jsou pevně spjata s osobou autora. Jiným osobám přiznává zákon
originárně pouze výkon práva autorského, ale nikoli právo autorské samotné. Autorské
právo má univerzální povahu, „působí erga omnes a každý tak má povinnost zdržet se
zásahů do oprávnění nositele autorského práva“ 28.
V souvislosti s autorstvím a v kontextu tématu práce je namístě uvést institut
zákonné domněnky autorství zakotvený v § 6 AZ. Podle tohoto ustanovení je autorem
díla fyzická osoba, jejíž jméno, popř. pseudonym, je obvyklým způsobem uvedeno na
díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným
kolektivním správcem, není-li prokázán opak. Možnost identifikace autora podle
příslušného rejstříku je samozřejmě možná pouze v případě, že autor využívá služeb
kolektivního správce na základě smlouvy, popř. je nositelem autorských práv povinně
kolektivně spravovaných a je evidován.

1.4.4 Dílo jako objekt autorského práva
„Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo
vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli
objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez

26

§ 5 odst. 1 AZ
Viz CHALOUPKOVÁ, Helena. Autorský zákon: komentář. 4. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy
komentáře. ISBN 978-80-7400-432-2, str. 14.
28
Rozsudek NS ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007
27
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ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“ 29 Z pozitivního vymezení díla dále
abstrahuji jeho základní znaky.
Prvním pojmovým znakem díla je jeho jedinečnost, tedy určitá originalita ve
vztahu k jiným dílům a statistická nemožnost nezávislého vzniku dvou zcela totožných
děl. Výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. quasidíla uvedená v § 2, odst. 2 autorského
zákona. V případě počítačového programu, fotografie a databáze tak může nezávisle na
sobě vzniknout více stejných děl, každé ale musí být autorovým vlastním duševním
výtvorem a vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě. Aktuální judikatura Soudního
dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) poněkud snižuje důraz na splnění podmínky
jedinečnosti 30 a taktéž český Nejvyšší soud se v současnosti začíná ubírat tímto
směrem 31.
Dále se musí jednat o výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, tím se však
nevylučuje, aby vytváření díla bylo doprovázeno i činností např. mechanické povahy.
Samotný pojem tvůrčí činnost není autorským zákonem definován.
Třetím znakem je vyjádření díla v objektivně vnímatelné podobě včetně
podoby elektronické, tedy vyjádření vnímatelné smysly 32 a alespoň potencionálně
srozumitelné. Okamžik vzniku ochrany autorského díla je dalším důležitým rysem
kontinentálního systému autorského práva. Zatímco v angloamerickém pojetí požívá
dílo ochrany až od okamžiku hmotné fixace, iusnaturalistická kontinentální koncepce
chrání dílo počínaje okamžikem, kdy je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě
(jakkoli je jeho zhmotnění významné pro míru efektivity ochrany). Jako příklad, který
by přiblížil praktický význam této odchylky, můžeme uvést hudební komponování
v reálném čase, tzv. improvizaci, kdy přirozenoprávní pojetí chrání tento výsledek
autorské tvorby již okamžikem jeho vyjádření v podobě tónů zahraných na hudební
nástroj, kdežto v systému angloamerického autorského práva by byl vznik ochrany spjat
teprve s vytvořením zvukového nebo notového záznamu vystoupení. O dílo v právním

29

§ 2 odst. 1 AZ
Viz např. rozsudky SDEU sp. zn. C-393/09, C-145/10 nebo C-604/10
31
Viz např. rozsudek NS ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 360/2015 nebo usnesení NS ze dne 31. 8.
2016, sp. zn. 30 Cdo 733/2016
32
nikoli nutně pro každého, ale aspoň vůči omezené skupině osob
30
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slova smyslu se nejedná ve fázi předcházející okamžik vyjádření v objektivně
vnímatelné podobě, ochrany tak nepožívá např. nápad, myšlenka či námět.
V neposlední řadě by se mělo jednat o dílo zařaditelné do jedné ze zákonem
stanovených kategorií, tedy dílo umělecké či vědecké. Jedná se zde o jakýsi potenciál
podřadit dílo pod jednu z těchto skupin, nehraje však roli kvalita, hodnota či rozsah díla.
Naplněním výše vyjmenovaných pojmových znaků požívá dílo ochrany
autorského zákona, aniž by bylo vyžadováno splnění jakýchkoli formálních podmínek.

1.4.5 Limity autorského práva
Limity autorskoprávní ochrany můžeme chápat v dvojím smyslu a rozlišovat
vnější (externí) limity v širším smyslu a vnitřní limity (výjimky a omezení) ve smyslu
užším. 33
Vnější limity stojí v právním řádu mimo systém autorského práva a projevují se
jako střet autorského a jiného práva, typicky přirozeného práva jako je svoboda
projevu, právo na přístup k informacím či právo na soukromí, může se ale také jednat
např. o střet s právem na ochranu spotřebitele nebo z oblasti ochrany hospodářské
soutěže. Vnější omezení autorského práva pak může vzniknout na základě poměřování
zájmu na autorskoprávní ochraně a zájmu jiného. Jedním z prostředků řešení takové
kolize hodnot je test proporcionality, jehož prvky definoval Ústavní soud České
republiky (dále je jako „Ústavní soud“ nebo „ÚS“). Prvním kritériem je vhodnost, kdy
se zkoumá, zda „institut, omezující určité základní právo, umožňuje dosáhnout
stanovený cíl“. Druhým prvkem testu proporcionality je kritérium potřebnosti. V této
fázi se zkoumá, zda by stanoveného cíle nemohlo být dosaženo „jinými opatřeními,
umožňujícími dosáhnout stejného cíle, avšak nedotýkajícími se základních práv
a svobod.“ Poslední kritérium vlastního poměřování (také poměřování v užším smyslu)
spočívá ve zkoumání „závažnosti obou v kolizi stojících základních práv“. 34

33

Dle PRCHAL, Petr. Limity autorskoprávní ochrany. Praha: Leges, 2016. Teoretik. ISBN 978-80-7502141-0, str. 93
34
Citace definicí prvků testu proporcionality pocházejí z Nálezu ÚS ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS
4/94
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Limity v užším smyslu chápeme volná užití a zákonné licence jakožto výjimky
z absolutních autorských práv. Autorský zákon tato omezení, která musí autor strpět,
vyjmenovává taxativně, a to zejm. v první části, hlavě první, díle čtvrtém. Katalog
výjimek a omezení, ze kterého vychází i česká právní úprava, nalezneme v Informační
směrnici 35. Ta odkazuje také na tzv. tříkrokový test – interpretační pomůcku, jež má
původ v mezinárodním právu a pomocí níž má být zkoumána každá výjimka a omezení.
První podmínkou tříkrokového testu je výslovné uvedení omezení v zákoně. Dále musí
být splněno, že všechny výjimky a omezení se musí uplatnit jen ve zvláštních
případech, které nejsou v rozporu s běžným užitím díla. V posledním kroku se zkoumá,
zda omezením nebyly nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. V českém
autorském zákoně jsou tyto podmínky uplatnění výjimek a omezení uvedeny
v § 29 odst. 1. Informační směrnice taktéž stanovuje správný výklad výjimek
a omezení, který nesmí být extenzivní, ale vždy restriktivní. Mezi výjimky a omezení
dle autorského zákona patří volná užití, rozmnožování na papír nebo na podobný
podklad, užití díla v souvislosti s předvedením či opravou přístroje zákazníkovi,
citace, propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje, užití díla umístěného na
veřejném prostranství, úřední a zpravodajská licence, užití díla v rámci
občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí pořádaných
orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla školního, omezení
práva autorského k dílu soubornému, knihovní licence, licence pro určitá užití
osiřelého díla, licence pro zdravotně postižené, licence pro dočasné rozmnoženiny,
licence pro fotografickou podobiznu, nepodstatné vedlejší užití díla, licence
k dílům užitého umění a dílům architektonickým, licence pro sociální zařízení
a užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla
vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením. Mezi limity
autorského práva v užším smyslu řadím pro účely tohoto dělení také volné užití tzv.
volného díla podle § 28 AZ, neboť se jedná o časové omezení majetkových autorských
práv plynoucí přímo z autorskoprávní zákonné úpravy.

35

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci některých
aspektů práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v informační společnosti
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1.4.6 Práva související s právem autorským
Považuji za nezbytné v úvodní kapitole definovat ještě jeden pojem, který je
rovněž obsažen v názvu této práce, a sice práva související s právem autorským.
Práva související s právem autorským jsou upravena v hlavě druhé části první
autorského zákona a jedná se o „práva osob odlišných od autora, které požívají
obdobné ochrany jako autor“ 36. Řadíme mezi ně práva výkonného umělce
k uměleckému výkonu 37, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo
výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho prvotnímu záznamu, právo rozhlasového
a televizního vysílatele k jeho vysílání, právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu,
k němuž uplynula doba trvání majetkových autorských práv, a právo nakladatele na
odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní
potřebu.

36

ŠEBELOVÁ, Marie. Autorské právo: zákon, komentáře, vzory a judikatura. Brno: Computer Press,
2006. Právo pro denní praxi (Computer Press). ISBN 80-251-1090-7, str. 117
37
Jedná se o práva např. herců, zpěváků, hudebníků a jiných osob, které provádí umělecké dílo. Pro
osobnostní charakter uměleckého výkonu se jedná o jediné právo příbuzné právům autorským, ostatní
uvedená práva související s právem autorským jsou povahy ryze majetkové.
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2 Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících
s autorským právem
2.1 Historický vývoj kolektivní správy
Historické kořeny kolektivní správy sahají do druhé poloviny 18. století. První
autorský svaz byl založen v roce 1777 ve Francii dramatikem Pierrem-Augustinem
Caron de Beaumarchais pod názvem Bureau de la législation dramatique 38, později
přeměněný na Société des auteurs et compositeurs dramatiques, tedy Společnost
divadelních autorů a skladatelů. V roce 1837 se sdružili francouzští spisovatelé do
Société des gens de lettres. Naprosto přelomové ve vývoji kolektivní správy bylo soudní
rozhodnutí z roku 1847, kterým bylo vyhověno žalobě hudebního skladatele Ernesta
Bourgeta, textaře Paula Henriona a vydavatele Victora Parizota. Soud zde vyslovil
zásadu, že autoři mají právo na odměnu za jakékoli veřejné provedení jejich díla.
Soudní spor vznikl poté, co zmínění pánové slyšeli hrát své vlastní skladby v Les
Ambassadeurs, pařížské kavárně s živou hudbou. Kavárna si však ani nevyžádala
souhlas autorů písní, ani jim neposkytla odměnu. Toto rozhodnutí významně přispělo
k uznání nezbytnosti kolektivního uplatňování autorských práv, neboť monitorovat
veškerá užití na individuální bázi bylo prakticky nemožné. Roku 1850 tak vznikla
Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) – první společnost
textařů, skladatelů a hudebních nakladatelů. 39
Největší rozmach zaznamenala kolektivní správa na konci 19. a ve 20. století,
kdy, především na území Evropy, vznikla řada nových kolektivních správců a v roce
1926 byla dokonce založena organizace na mezinárodní úrovni – Confédération
Internationale des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs (CISAC) sdružující společnosti
autorů a skladatelů. Nejen počet, ale i význam kolektivních správců postupně rostl, mj.
v souvislosti s technickým rozvojem.

38

Lze přeložit jako Agentura na obranu práv dramatiků.
Viz The History of Collective Management, dostupné na www.cisac.org
(http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Be9aC3rk3O0J:www.cisac.org/content/downloa
d/1127/19620/file/CISACUniversity_The_History_of_Collective_Management_FINAL.pdf+&cd=1&hl=
cs&ct=clnk&gl=cz)
39
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První kolektivní správce působící na území Rakousko-Uherska byla vídeňská
Gesellschaft der Autoren, Komponisten und Musikverleger (dále jen „AKM“). Tou byli
zastupováni i někteří čeští autoři. Již před vznikem Československa byly určité snahy
o založení samostatné české organizace kolektivní ochrany autorských práv, byly však
neúspěšné, a to zejména kvůli obavám z nákladnosti provozu takové organizace
a o honoráře již organizovaných skladatelů a nakladatelů.
Po vzniku samostatného československého státu se situace zásadně změnila.
Jednak byla po odtržení nového suverénního státu rakouská AKM ve vztahu k českým
autorům již zahraniční organizací, což by kolektivní správu mohlo zkomplikovat,
jednak pro Československo vyplýval z podpisu Saint-Germainské mírové smlouvy
závazek mj. k ochraně autorských práv a k členství v tzv. Bernské unii založené
Bernskou úmluvou. A tak dne 9. 10. 1919 bylo ustaveno Ochranné sdružení autorské
československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů v Praze, zaps. společ. s r. o.
Kolektivní správa byla v postupně se zvětšujícím rozsahu upravena ve všech
českých (resp. československých) autorských zákonech zmíněných v první kapitole
této diplomové práce. Již v prvním z nich, z roku 1926, bylo ustanovení upravující
právo autora hudebního díla zastoupeného ochrannou organizací požadovat místo
náhrady

škody

či

vydání

bezdůvodného

obohacení

zapravení

přiměřeného

provozovacího honoráře. Komplexnější úpravu kolektivní správy obsahoval autorský
zákon z roku 1953, a to v části nazvané Autorské organizace. Zákon č. 33/1965 Sb.,
který předcházel současnému autorskému zákonu, pak například dával kolektivním
správcům právo výhradně šířit díla autorů. (Nejen) to bylo ale novelou z roku 1990
odstraněno v rámci četných změn autorského práva, jež musely být provedeny, aby
právní úprava lépe odpovídala demokratickým zásadám. Na relativně krátkou dobu čtyř
let byla legislativní úprava kolektivní správy obsažena v samostatném zákoně 40, který
byl svou povahou převážně veřejnoprávní. Byl zrušen s účinností k 30. 11. 2000
a nahrazen nynějším autorským zákonem.

40

Jednalo se o zákon č. 237/1995 Sb., o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu
příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů.
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2.2 Pojem a právní úprava
Jádro současné právní úpravy kolektivní správy je obsaženo v hlavě čtvrté části
první zákona č. 121/2000 Sb, autorského zákona. V § 95 a n. AZ nalezneme poměrně
komplexní úpravu tohoto institutu.
Kolektivní správa je zde definována jako zastupování většího počtu osob, jimž
přísluší majetkové právo autorské nebo související s právem autorským, ze zákona
oprávnění k výkonu majetkových práv k dílu nebo ze smlouvy výhradní oprávnění
k výkonu práva kolektivně spravovaného pro celou dobu trvání majetkových práv
a alespoň pro území České republiky s právem poskytnout podlicenci k jejich
společnému prospěchu, a to při výkonu jejich majetkových práv ke zveřejněným nebo
ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově
obrazovým záznamům, pokud jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo
neúčelný41.
Osobami oprávněnými k zastupování kolektivním správcem jsou tedy jednak
nositelé majetkového práva k předmětu ochrany, tj. např. autor, výkonný umělec,
výrobce zvukového nebo zvukově-obrazového záznamu či nakladatel, jednak zákonní
vykonavatelé majetkových práv autorských, kterými mohou být objednatelé díla na
objednávku či zaměstnavatelé v případě zaměstnaneckých děl, a dále nabyvatelé
majetkových práv z licenční smlouvy splňující zákonem stanovené podmínky.
Všechny tři skupiny osob oprávněných k zastupování kolektivním správcem jsou v této
práci souhrnně označovány převážně jako nositelé práv či také zkráceně jako autoři.
Taktéž předměty výkonu kolektivní správy vyjmenovává autorský zákon
taxativně. Do tohoto výčtu patří díla, umělecké výkony, zvukové záznamy a zvukově
obrazové záznamy. Musí přitom splňovat dvě podmínky. V prvé řadě musí jít
o zveřejněný nebo ke zveřejnění nabídnutý předmět ochrany. Podle § 95 odst. 2 AZ
in fine se za k zveřejnění nabídnutý považuje takový předmět ochrany, který nositel
práva písemně oznámí příslušnému kolektivnímu správci za účelem jeho zařazení do
rejstříku předmětů ochrany. Dále musí jít o právo k předmětu ochrany povinně

41

Viz § 95 odst. 2 AZ
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kolektivně spravované, eventuálně, jehož jiný než kolektivní výkon je neúčelný
vzhledem k povaze a možnostem užití daného předmětu ochrany.
Účelem kolektivní správy je podle autorského zákona „kolektivní uplatňování
a ochrana majetkových práv autorských a práv s ním souvisejících a umožnění
zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti.“ 42 Mezi funkce kolektivních správců
tak patří jednak obstarávání majetkových práv jejich nositelů, tzn. uplatňování
(event. neuplatňování) těchto práv vůči třetím osobám zejména uzavíráním licenčních
smluv, vybíráním a rozdělováním autorských odměn, a na druhou stranu zajišťování
snadného nabytí licenčního oprávnění případným uživatelům.

2.3 Rozsah kolektivní správy
Vymezení rozsahu kolektivní správy je možné pojmout z různých hledisek.
Jedním z nich je okruh zastoupených osob, odvislý od jednotlivých spravovaných práv.
Dalším hlediskem může být rozsah zástupčího oprávnění a prostředky ochrany
autorských práv. Třetí pojetí rozsahu kolektivní správy, kterému se budu v této kapitole
věnovat, je rozsah činností vykonávaných kolektivním správcem.

2.3.1

Rozsah výkonu kolektivní správy dle jednotlivých práv
Zákonná úprava z roku 1995 vymezovala oblasti výkonu kolektivní správy, tedy

jednotlivé způsoby užití, ve kterých je kolektivní správa vykonávána. Současný
autorský zákon takovýto výčet neobsahuje a rozsah kolektivní správy je v zásadě
omezen pouze její definicí v § 95 odst. 2 AZ. Najdeme ale v autorském zákoně taxativní
výčty práv, pro jejichž kolektivní správu platí určitá specifika. Právě rozsah výkonu
kolektivní správy u jednotlivých práv a jeho právní titul, tj. zda je kolektivní správce
oprávněn zastupovat pouze autory, s nimiž je ve smluvním vztahu, nebo je okruh
zastoupených vymezen zákonem šířeji, je jedním z kritérií pro členění kolektivní
správy. Teorie rozlišuje tři druhy výkonu kolektivní správy, a to kolektivní správu práv
povinně kolektivně spravovaných (dále jen „povinná kolektivní správa“), tzv.
rozšířenou kolektivní správu a dobrovolnou kolektivní správu.

42

§ 95 odst. 1 AZ
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V modelu povinné kolektivní správy má kolektivní správce nejsilnější pozici.
Atributem povinné kolektivní správy je totiž nemožnost autorů (ani uživatelů)
vyloučit výkon majetkových práv prostřednictvím kolektivního správce, a to bez
ohledu na to, zda je s ním ve smluvním vztahu či nikoli. Jedná se tedy o zastoupení ze
zákona. Nositelé práv povinně kolektivně spravovaných nemohou tato práva vůbec
vykonávat individuálně. V opačném případě by taková dohoda byla v příslušné části
neplatná pro rozpor se zákonem 43 dle § 580 odst. 1 OZ a na plnění z ní vyplývající by se
hledělo jako na bezdůvodné obohacení 44. Toto omezení autonomie vůle autorů je dáno
především povahou práv povinně kolektivně spravovaných, která jejich individuální
výkon v zásadě neumožňuje. Povinná kolektivní správa je přínosem také pro uživatele
předmětů ochrany. Ti mají takto jistotu, že vůči nim bude uplatňovat nárok pouze jeden
subjekt – kolektivní správce – a nikoli často velký počet jednotlivých nositelů práv.
„Povinná kolektivní správa je rovněž odůvodněná v takových případech, kdy uživatel
není schopen přesně zjistit ani ovlivnit, které předměty ochrany ve skutečnosti užije,
jako je tomu typicky v případě kabelového přenosu rozhlasového a televizního
vysílání.“ 45
Při rozdělování a vyplácení odměn či příjmů z vydaného bezdůvodného
obohacení přihlíží ale kolektivní správce logicky jen k nositelům práv, jejichž práva
spravuje na základě smlouvy nebo kteří se u něj za tímto účelem přihlásili k evidenci.
Práva povinně kolektivně spravovaná vyjmenovává autorský zákon taxativně
v prvním odstavci § 96 a řadí mezi ně právo na odměnu za užití uměleckého výkonu,
zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem
nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání; za užití
zvukového záznamu, vydaného k obchodním účelům, vysíláním rozhlasem nebo
televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání; za zhotovení
rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově
obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje
43

Viz KŘÍŽ, Jan, HOLCOVÁ, Irena, KORDAČ, Jiří, KŘESŤANOVÁ, Veronika. Autorský zákon:
komentář a předpisy související : podle stavu k 1.9.2005. 2. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2005. ISBN 807201-546-X, str. 245
44
Viz § 2991 a n. občanského zákoníku
45
TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7179-608-4, str. 756

24

na nenahraný nosič takového záznamu; za 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 osoby; za opětný prodej
originálu díla uměleckého a za půjčování originálu nebo rozmnoženiny vydaného
díla podle § 37 odst. 2 AZ. Dále je právem povinně kolektivně spravovaným právo na
přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla či výkonu
výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam
a 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 právo na užití kabelovým
přenosem zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů jiných než vydaných
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
práva. Posledním právem spravovaným v režimu povinné kolektivní správy je právo na
roční doplňkovou odměnu podle § 71 odst. 4 AZ. 46
Základem rozšířené (quasipovinné) kolektivní správy je, že kolektivní správce
uděluje oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo prostřednictvím hromadných
smluv. I zde je souhlas k užití předmětů ochrany udělován jak za smluvně
zastupované nositele práv, tak za ty, kteří příslušným kolektivním správcem
smluvně zastupováni nejsou a na základě právní fikce stanovené v § 101 odst. 9 AZ se
považují za zastupované ze zákona. Potud je režim rozšířené kolektivní správy velmi
podobný modelu povinné kolektivní správy. Podstatnou odlišností je možnost nositele
práv vyloučit na svou osobu účinky hromadné smlouvy 47, uživatelé pak mohou
46

To bylo doplněno zákonem č. 228/2014 Sb. ze dne 23. 9. 2014, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
47
Výjimku zde představuje provozování rozhlasového a televizního vysílání – pro tento způsob užití
předmětů ochrany není možné účinky rozšířené kolektivní správy vyloučit. Nabízel by se zde tedy
výklad, že tento způsob užití lze de facto podřadit pod model povinné kolektivní správy. Provozování
rozhlasového a televizního vysílání však není ve výčtu § 96 odst. 1 AZ. Z toho dovozuji, že nositel práva
je v tomto případě oprávněn vykonávat svá práva i samostatně, aniž by jeho jednání bylo stiženo sankcí
neplatnosti, jak je tomu u povinné kolektivní správy, a to v rozsahu, v jakém za nositele práv nejednal
kolektivní správce.
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licenci získat pouze přímo od něho. Nositel práva může účinky hromadné smlouvy
vyloučit vůči některým konkrétním nebo vůči všem svým předmětům ochrany
a zároveň buďto ve vztahu ke všem způsobům užití, u nichž to právní úprava dovoluje,
nebo jen k určitým z nich. Toto vyloučení účinků rozšířené kolektivní správy je dle
autorského zákona nutné učinit jak vůči uživateli, tak vůči příslušnému kolektivnímu
správci. „V případě, kdy nositel práva vyloučí účinky rozšířené kolektivní správy pouze
vůči jednomu z nich, lze dovodit shodný závěr“ jako u vyloučení vůči oběma, tedy že
kolektivní správce nebude oprávněn poskytnout licenci uživateli a ten ji bude moci
získat jen od nositele práva, „neboť logicky informovaná osoba nebude moci v dobré
víře udělit/získat licenci.“ 48
Způsoby užití, k nimž je licence udílena v režimu rozšířené kolektivní správy,
jsou uvedeny v taxativním výčtu současně účinného § 101 odst. 9 AZ. Ten mezi ně řadí:
provozování uměleckých výkonů ze zvukového záznamu vydaného k obchodním
účelům nebo k provozování takových zvukových záznamů; nedivadelní provozování
hudebních děl s textem či bez textu ze zvukového záznamu vydaného k obchodním
účelům; rozhlasové nebo televizní vysílání určitého druhu děl; provozování
rozhlasového nebo televizního vysílání určitého druhu děl, uměleckých výkonů,
zvukových záznamů nebo zvukově obrazových záznamů (k specifiku tohoto způsobu
užití viz

47

); půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla s výjimkou počítačového

programu nebo půjčování díla nebo výkonu výkonného umělce zaznamenaného na
zvukový nebo

zvukově obrazový záznam

a půjčování

takových

záznamů;

zpřístupňování díla, zahrnující i zhotovení rozmnoženiny zveřejněného díla,
knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro
účely výzkumu a soukromého studia – to se nevztahuje na počítačové programy,
zvukové a zvukově obrazové záznamy, vydané notové záznamy díla hudebního či
hudebně dramatického a na díla, která jsou předmětem licenčních smluv, nebo jestliže
to nositel práva zakázal; a živé nedivadelní provozování díla, pokud provozování díla
nesměřuje k dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu.

48

KŘÍŽ, Jan a kolektiv. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: reflexe komunitární
regulace a vybrané aplikační problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-80-87975-41-1, str.
23
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Při rozdělování a vyplácení odměn, které byly vybrány na základě hromadné
smlouvy pro smluvně nezastupované nositele práva, přihlíží kolektivní správce k těm
z nich, kteří se u něj za tímto účelem přihlásili k evidenci. Tito nositelé práv „jsou
oprávněni požadovat po kolektivním správci vyplacení autorských odměn, a to v obecné
promlčecí době [lhůtě – pozn. autora] ve smyslu § 629 NOZ.“49 Kolektivní správce je
dále povinen vyzvat k evidenci ty, pro které odměny vybral a kteří mu jsou známi.
Podstatou modelu dobrovolné kolektivní správy je ryze smluvní vztah mezi
nositelem práv a kolektivním správcem. Bez uděleného oprávnění ze strany nositele
práv nemá kolektivní správce ve vztahu k daným způsobům užití žádný právní titul
k uzavírání licenčních smluv, vybírání či vymáhání autorské odměny, bezdůvodného
obohacení nebo náhrady škody.
S ohledem na taxativnost výčtů práv spravovaných v režimu povinné a rozšířené
kolektivní správy, jsou práva dobrovolně kolektivně spravovaná jakousi zbytkovou
kategorií. Patří sem např. živé provozování děl podle § 19 AZ, nikoliv v případech
nedivadelního provozování děl, kdy provozování díla nesleduje svým účelem dosažení
alespoň nepřímého hospodářského prospěchu. Pod touto komplikovanou formulací je
možné si pravděpodobně představit např. některé koncerty, taneční zábavy apod. Nutno
podotknout, že ani pořadatelé těchto produkcí (provozovatelé) nejsou zbaveni tzv.
oznamovací povinnosti podle § 100 odst. 5 AZ. Musí tedy alespoň 10 dnů před konáním
živé hudební produkce oznámit kolektivnímu správci její program s uvedením jmen
autorů a názvů děl. Kolektivní správce následně zjistí, zda jsou na programu díla jím
zastupovaných autorů, a za ty uzavře s provozovatelem licenční smlouvu a vybere
autorskou odměnu. Pakliže by produkce sestávala výhradně z děl autorů kolektivním
správcem nezastupovaných, musí provozovatel získat licenci přímo od příslušných
nositelů práv, neboť ani v případě užití spadajících pod dobrovolnou kolektivní správu
není uživatel nikterak zproštěn povinnosti vypořádat autorská práva.

49

MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2014. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9, str. 33
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2.3.2 Rozsah zástupčího oprávnění a prostředky ochrany
Kolektivní správce zastupuje každého nositele práv při výkonu jeho práva, které
ze zákona nebo na základě smluvního oprávnění kolektivně spravuje, a to za rovných
podmínek. Činí tak svým jménem a na účet zastoupeného. V rámci tohoto zastupování
monitoruje užití předmětů ochrany, uzavírá s uživateli předmětů ochrany licenční
smlouvy, na základě kterých se uživatelům poskytuje oprávnění k výkonu práva užít
předměty ochrany 50, vybírá a vyplácí autorské odměny 51 (jak o licenčních smlouvách,
tak autorských odměnách bude ještě v této práci pojednáno) a domáhá se nároků
nositelů práv 52.
Nároky, jichž se nositelé práv mohou domáhat, jsou uvedeny v § 40 autorského
zákona a tomuto výčtu do značné míry odpovídají i prostředky, jež má kolektivní
správce k dispozici, zasahuje-li určitý subjekt do práv autorů. Mezi tyto prostředky patří
zejména právo požadovat zdržení se výkonu práva kolektivně spravovaného a právo
požadovat náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Podstatou tzv. zápůrčího
nároku je domoci se ukončení zásahu do autorského práva či jeho ohrožení ze strany
rušitele. Tento nárok vzniká už před uzavřením licenční smlouvy, je-li z jednání určité
osoby zřejmé, že vyvolá zásah do autorských práv. Zákon demonstrativně vyjmenovává
způsoby rušení 53, jejichž zákazu se může nositel práv, resp. v zastoupení kolektivním
správcem, domoci. Může se jednat o neoprávněnou výrobu, neoprávněný obchodní
odbyt, dovoz nebo vývoz originálu, rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněné
sdělování díla veřejnosti či neoprávněnou propagaci. V úvahu zde přicházejí také dva
další instrumenty, a to náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení. Rozdíl
mezi těmito instituty nastínil ve své rozhodovací praxi Nejvyšší soud: „Pro výši
náhrady za škodu je rozhodující, jakého prospěchu by se žalobcům dostalo, nebýt
neoprávněného zásahu žalované, a o jaký prospěch tudíž v důsledku jejího jednání
přišli. … Institut bezdůvodného obohacení směřuje k odčerpání prostředků od osoby,
která je získala některou ze skutkových podstat uvedených v ust. § 451 a § 454 obč. zák.
[nyní § 2991 a n. OZ – pozn. autora], a výše plnění za užívání cizí věci se proto
50

Viz § 100 odst. 1 písm. h) AZ
Viz § 100 odst. 1 písm. j) AZ
52
Viz § 100 odst. 1 písm. i) AZ
53
Viz § 40 odst. 1 písm. b)
51
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odvozuje od prospěchu, jenž získal obohacený, který je povinen vydat to, co
neoprávněným užíváním cizí věci získal, tedy ten prospěch, který bezdůvodně získal
a o nějž se na úkor vlastníka obohatil.“ 54 V případě náhrady škody se uplatní obecná
úprava občanského zákoníku 55, přičemž skutečně ušlý zisk může dle autorského zákona
nahrazovat částka ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání licence v době
neoprávněného nakládání s dílem. Pro bezdůvodné obohacení má autorský zákon
speciální úpravu, dle které „výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo
neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek
odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného
nakládání s dílem.“ 56 Vydání bezdůvodného obohacení má tedy v tomto pojetí i sankční
charakter.
V případech, kdy dochází k zásahům do autorských práv, je kolektivní správce
oprávněn domáhat se výše uvedených nároků cestou soudního řízení. Jak výslovně
uvádí § 26 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“),
účastník řízení o nárocích vycházejících z autorského zákona se může dát zastupovat
právnickou osobou, k jejímuž předmětu podnikání, popř. činnosti patří ochrana práv
podle autorského zákona. OSŘ tak přiznává kolektivnímu správci postavení zástupce
účastníka řízení. K otázce, zda je kolektivní správce v určitém sporu i přímo aktivně
legitimován, se vyjádřil Nejvyšší soud takto: „Ač tedy z hlediska hmotného práva nárok
na plnění v souvislosti s užitím autorského díla přísluší autorovi, je k jeho vymáhání
povolán ze zákona kolektivní správce, jehož aktivní legitimace v případném sporu je
dána právě zákonem založeným nepřímým zastoupením autorů.“ 57 58
Kromě civilního řízení mohou být nároky z autorského práva předmětem i řízení
správního či, jako ultima ratio, trestního. Výčet správních deliktů je obsažen v hlavě VI
autorského zákona. Trestněprávní normou postihující závažné zaviněné případy
porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
je ustanovení § 270 zákona č. 40/2009, trestní zákoník. Objektivní stránkou tohoto
trestného činu je jednání, jehož následek spočívá v neoprávněném nikoli nepatrném
54

Rozsudek NS ze dne 12. 5. 2005, sp. zn. 25 Cdo 2434/2004
Viz § 2894 a n. OZ
56
§ 40 odst. 4 AZ
57
Rozsudek NS ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 25 Cdo 1821/2007
58
K tomu srov. též § 100 odst. 1 písm. d) a §100 odst. 2 AZ
55
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zásahu do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu,
zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání
nebo databázi. Vzhledem k existenci a prostředkům kolektivních správců má zde ale
o to silnější význam zásada subsidiarity trestní represe. Dle Ústavního soudu je
„nepřípustné, aby se kolektivní správce zbavoval své úlohy hájit práva autorů jejím
přenesením na orgány činné v trestním řízení. Podání trestního oznámení na osobu
porušující autorská práva nezbavuje kolektivního správce povinnosti domáhat se
vzniklých nároků cestou občanskoprávní, kterou mu ukládá § 100 odst. 1 písm. i)
autorského zákona.“ 59

2.3.3 Rozsah činnosti kolektivního správce
Kolektivní správce vyvíjí primárně činnost spadající do legálního vymezení
kolektivní správy v § 95 odst. 2 AZ, tedy vykonává kolektivní správu k majetkovým
právům, pokud je jiný než kolektivní výkon těchto práv nedovolený nebo neúčelný
a děje se tak k společnému prospěchu nositelů práv. Mimo kolektivní správu jako
takovou může kolektivní správce provozovat i jiné aktivity, ty však musí být vyvíjeny
jen jako vedlejší činnost. Co nespadá do rámce kolektivní správy, stanovuje autorský
zákon negativní definicí v § 95 odst. 3 AZ. Výkonem kolektivní správy tak není
zejména zprostředkování uzavření licenční nebo jiné smlouvy, tj. agenturní činnost,
nebo příležitostné či krátkodobé zastupování jiných než povinně kolektivně
spravovaných práv

60

. Stejně tak nebude výkonem kolektivní správy poskytování

jiných služeb nositelům práv, „jako jsou různé činnosti organizační, poskytování
právních služeb, úschov, finanční podpora umělecké tvorby apod.“ 61 Při provozování
takovýchto aktivit v rámci vedlejší činnosti je kolektivní správce ve stejném postavení
jako kterýkoli jiný podnikatelský subjekt. Výkon vedlejší činnosti je jedno ze
zvláštních práv kolektivního správce, jejichž přehled bude předmětem následujícího
textu.

59

Nález ÚS ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06
Toto vychází nejen z ustanovení § 95 odst. 3 AZ, ale také § 97 odst. 3 AZ, dle kterého je kolektivní
správa vykonávána soustavně.
61
TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7179-608-4, str. 752
60
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2.4 Práva a povinnosti kolektivního správce
Vedle „obecných“ práv a povinností všech soukromoprávních osob, jejichž
katalog nalezneme zejména v Listině základních práv a svobod a v občanském
zákoníku, existují další, specifická práva a povinnosti kolektivních správců založené
zvláštní úpravou autorského zákona.

2.4.1 Práva kolektivního správce
Jako základní pramen práv kolektivního správce můžeme označit oprávnění
k výkonu kolektivní správy, jež uděluje Ministerstvo kultury České republiky (dále jen
„Ministerstvo kultury“ nebo „MK ČR“) žadateli, který splňuje podmínky stanovené
v § 98 odst. 6 AZ. Udělené oprávnění v prvé řadě zakládá samotné právo výkonu
kolektivní správy a vymezuje a specifikuje okruh kolektivně spravovaných práv.
Ministerstvo kultury zároveň může na základě § 98 odst. 7 udělit oprávnění vybírat
odměny pro všechny nositele práv, a to, v zájmu efektivního výkonu kolektivní správy,
pouze jedinému kolektivnímu správci.
Další práva kolektivního správce v zásadě odpovídají povinnostem jiných
subjektů, s nimiž je kolektivní správce v určitém vztahu. V souvislosti se zmíněným
oprávněním tak má kolektivní správce příkladně nárok na to, aby Ministerstvo kultury
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, zveřejnilo jeho
výrokovou část, a sice způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě nesplnění
této povinnosti ze strany MK ČR je možné uvažovat o vzniku odpovědnosti za škodu
způsobenou nesprávným úředním postupem a možnosti kolektivního správce požadovat
náhradu škody. 62
Další skupinou osob, které mají vůči kolektivnímu správci určitou povinnost, již
lze „převrátit“ v oprávnění kolektivního správce, jsou uživatelé předmětů ochrany
a plátci zvláštních odměn. Ti jsou dle § 100 odst. 3 AZ povinni umožnit kolektivnímu
správci řádný výkon kolektivní správy. Tato povinnost zahrnuje zejm. poskytování
informací potřebných pro výkon kolektivní správy, umožnění vstupu do provozovny
a jinou součinnost při kontrole řádného plnění smluv. Typickým příkladem je povinnost
62

Na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
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provozovatele prostoru, ve kterém se koná veřejná hudební produkce, poskytnout
příslušnému kolektivnímu správci údaje a součinnost potřebnou pro určení
totožnosti provozovatele hudební produkce. Původně byla v této souvislosti navíc
stanovena zákonná domněnka, že provozovatel prostoru, který nesdělil údaje
o totožnosti provozovatele produkce, byl za něj považován sám. Toto ustanovení bylo
ale novelou autorského zákona z roku 2005 zrušeno, a v současnosti je tak § 100 odst. 4
AZ právní normou bez sankční složky. „V úvahu přichází pouze obecný nárok na
náhradu škody za nesplnění zákonné povinnosti dle § 420 a násl. ObčZ [nyní § 2910
občanského zákoníku – pozn. autora]. Ve většině případů však může být problematická
otázka zavinění provozovatele a existence příčinné souvislosti.“ 63 Dále ustanovení § 100
odst. 5 AZ zakládá oprávnění kolektivního správce, aby mu byl alespoň 10 dnů před
konáním živé hudební produkce oznámen jejím provozovatelem program
s uvedením jmen autorů a názvů děl

64

. Tento program předloží provozovateli produkce

dodavatel produkce, typicky výkonní umělci, a to nejpozději 20 dnů před jejím
konáním. I v tomto případě však za nesplnění povinnosti není stanovena žádná zvláštní
sankce.
V neposlední řadě stanovuje autorský zákon právo kolektivního správce na
náhradu účelně vynaložených výdajů. Ač je tedy kolektivní správa vykonávána
nevýdělečně a nemůže být podnikáním, zákon tímto ustanovením umožňuje
kolektivnímu správci vydělit náhrady nákladů z výnosů kolektivní správy. 65

2.4.2 Povinnosti kolektivního správce
V souvislosti s právy kolektivních správců bylo již zmíněno oprávnění k výkonu
kolektivní správy udílené Ministerstvem kultury. Aby však toto oprávnění vůbec bylo
uděleno, musí žadatel pochopitelně v první řadě podat žádost, a to v písemné podobě,
a splňovat i další zákonem stanovené podmínky, které bychom mohli označit za jakési
primární povinnosti kolektivního správce. Podle ustanovení § 98 odst. 6 AZ udělí
63

TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7179-608-4, str. 808
64
Nehraje přitom roli, zda budou užita díla autorů zastupovaných či nezastupovaných kolektivním
správcem.
65
V praxi tvoří výdaje zpravidla 10-20 % z celkových výnosů – dle TELEC, Ivo a Pavel
TŮMA. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4,
str. 807
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Ministerstvo kultury toto oprávnění bezúhonné právnické osobě66, jejíž žádost
splňuje formální náležitosti vyjmenované v § 98 odst. 2 a 3 AZ. Žádost musí dále
směřovat k získání oprávnění pro zastupování při výkonu práv, jejichž kolektivní
správa je účelná 67. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu České Republiky (dále
jen „Nejvyšší správní soud“ nebo „NSS“) bude podmínka účelnosti „naplněna tam, kde
je pro nositele práv nemožné nebo velmi obtížné kontrolovat užití děl (či jiných
předmětů ochrany) a uplatňovat individuálně právo na odměnu za udělení licence
k užití a kde je na druhé straně i pro zájemce o díla (či o jiné předměty ochrany)
obdobně obtížné získávat příslušné licence k jejich užití od jednotlivých nositelů
práv.“ 68 Další podmínkou udělení oprávnění MK ČR je, aby toto oprávnění již neměla
jiná osoba, a to pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany. Takto je
zakotveno monopolní postavení kolektivního správce, které bude rozebráno níže.
Posledním kritériem je splnění předpokladů pro zajištění řádného výkonu kolektivní
správy. Zajímavá je v tomto kontextu otázka právního nároku na udělení oprávnění.
V roce 2003 Nejvyšší správní soud judikoval, že „za předpokladu, že jsou splněny
všechny podmínky pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy stanovené v § 98
odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je správní orgán povinen
žadateli toto oprávnění udělit, neboť z dikce ustanovení § 98 odst. 6 autorského zákona
je zřejmé, že za splnění zákonných podmínek je na udělení oprávnění právní nárok.“ 69
O deset let později však Nejvyšší soud označil udělení oprávnění k výkonu kolektivní
správy za tzv. úvahové rozhodnutí správního orgánu a existenci právního nároku popřel,
resp. modifikoval výklad NSS: „Z pouhého zákonného textu „Ministerstvo udělí“ nelze
dovozovat právní nárok na udělení oprávnění, § 98 odst. 6 AutZ lze ovšem vyložit i tak,
že tu právní nárok je, ovšem pouze za splnění zákonných podmínek, z nichž některé jsou
ve značné míře závislé na volném správním uvážení ministerstva“ 70 - zcela zjevně se
jedná o podmínku účelnosti kolektivní správy a způsobilosti žadatele k jejímu řádnému
výkonu.

66

Viz § 97 odst. 2 AZ
Z důvodu neúčelnosti je dnes kolektivní správa vyloučena např. u počítačových programů
68
Rozsudek NSS ze dne 2. 2. 2011, č. j. 5 As 38/2008-288
69
Rozsudek NSS ze dne 18. 12. 2003, č. j. 6 A 136/2001-80
70
Rozsudek NS ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 30 Cdo 177/2013
67
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Získal-li žadatel oprávnění k výkonu kolektivní správy, stává se kolektivním
správcem. Jako takový je povinen vykonávat kolektivní správu soustavně, vlastním
jménem a na vlastní odpovědnost, nevýdělečně a jako hlavní předmět činnosti.
Kolektivní správce je také povinen zastupovat nositele práv osobně a jinou osobu smí
k zastupování pověřit pouze v případech uvedených zákonem. 71 Autorský zákon dále
stanovuje povinnost péče řádného hospodáře a odborného výkonu své činnosti.
Další povinnosti kolektivního správce můžeme rozdělit podle toho, k jakým
subjektům se vážou. Ve vztahu k nositelům práv je kolektivní správce zejména
povinen v rozsahu uděleného oprávnění zastupovat každého nositele práv při výkonu
jeho práva, které kolektivně spravuje ze zákona nebo pokud o to požádá, a to v rozsahu
s ním sjednaném a za rovných podmínek, domáhat se nároků nositelů práv, vybírat
autorské odměny a rozdělovat a vyplácet je v souladu s rozúčtovacím řádem –
sestavení pravidel pro výpočet a výplatu výnosů kolektivní správy je tak další
povinností, kterou je nutné do tohoto výčtu zařadit.
Ve vztahu k uživatelům předmětů ochrany je kolektivní správce povinen
především uzavírat licenční smlouvy (tzv. kontraktační povinnost, která však není
bezvýjimečná, jak bude popsáno níže) a sdělit na žádost, zda zastupuje nositele práv
k určitému předmětu ochrany, popř. o tom vydat potvrzení. Kolektivní správce musí
také zveřejňovat vhodným způsobem umožňujícím i dálkový přístup pro jednotlivé
způsoby užití předmětu ochrany návrh výše odměn nebo způsob jejich určení (tzv.
sazebník odměn). Posledně uvedenou povinnost lze samozřejmě chápat ve prospěch jak
uživatelů, tak nositelů práv. Ve vtahu k uživatelům ale v této souvislosti existuje navíc
zvláštní povinnost vyžádat si při zpracování sazebníků stanoviska právnických osob
sdružujících uživatele, a to za podmínky, že se takové osoby u kolektivního správce za
tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů.
Kolektivní správce má také určité administrativní a účetní povinnosti. Mezi ně
patří i vedení rejstříků nositelů práv a seznamů předmětů ochrany. Ty smí obsahovat
pouze údaje, které jsou nezbytné k výkonu kolektivní správy, a pro kolektivního
správce tedy vyplývá ze shromažďování dat povinnost ochrany osobních údajů. Dále
71

Kolektivní správce může dle § 97 odst. 5 AZ pověřit zastupováním při výkonu jím kolektivně
spravovaných práv zahraničního kolektivního správce, aby ho tento zastupoval na území, na kterém
působí, a jiného tuzemského kolektivního správce, sleduje-li se tím účelný výkon kolektivní správy.
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je kolektivní správce povinen vést evidenci vybraných odměn a příjmů z vydaného
bezdůvodného obohacení, vytvářet z vybraných odměn a případných příjmů
z bezdůvodného obohacení rezervní fond, vyhotovovat řádnou účetní závěrku
a zveřejňovat ji včetně zprávy auditora v Obchodním věstníku a vyhotovovat výroční
zprávu o činnosti a hospodaření.
Ministerstvo kultury je vůči kolektivním správcům v pozici orgánu dohledu.
Proto i ve vztahu k MK ČR má kolektivní správce jisté povinnosti. Patří k nim
povinnost předkládat účetní závěrku včetně zprávy auditora, bezodkladně informovat
o všech změnách v údajích uvedených v žádosti o udělení oprávnění k výkonu
kolektivní správy a tyto změny doložit, poskytnout ministerstvu kopii dokumentů
vyjmenovaných v § 100 odst. 1 písm. r) AZ a informovat ministerstvo
o rozhodnutích soudů nebo jiných příslušných orgánů v řízení, jehož je kolektivní
správce účastníkem a které má zásadní význam pro jeho činnost. Kolektivní správce
také musí Ministerstvu kultury poskytnout součinnost potřebnou k výkonu dohledu
a nést i náklady tohoto dohledu. K nápravě zjištěných pochybení může ministerstvo
kolektivnímu správci uložit pokutu, která je příjmem Státního fondu kultury, nebo
dokonce odejmout oprávnění k výkonu kolektivní správy na základě § 99 AZ.

2.5 Monopolní postavení kolektivního správce
Monopol v oblasti kolektivní správy znamená, že není možné, aby k výkonu
téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany bylo oprávněno souběžně více
kolektivních správců. Vzniku takové situace brání ustanovení § 98 odst. 6 písm. c) AZ,
dle něhož a contrario Ministerstvo kultury neudělí oprávnění k výkonu kolektivní
správy žadateli, který ve své žádosti vymezí práva již kolektivně spravovaná jiným
subjektem, jinak by se jednalo o nezákonné rozhodnutí. Podle důvodové zprávy
k autorskému zákonu je existence pouze jednoho kolektivního správce pro stejnou
kategorii práv zásadním pravidlem doporučeným ve studii vypracované WIPO,
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s odůvodněním, že působení „dvou či více kolektivních správců ve stejné oblasti může
omezit či dokonce vyloučit přednosti kolektivní správy.“ 72
Ačkoli v evropském modelu kolektivní správy je faktické monopolní postavení
kolektivních správců běžné, zakotvení legálního monopolu v právních úpravách
ostatních evropských státu již tak obvyklé není. Ostatně i český právní řád obsahuje toto
pravidlo, explicitně stanovené, až od přijetí současného autorského zákona, přestože
fakticky platilo již dříve. Ani text již zmíněné studie WIPO nelze tak docela chápat jako
doporučení zákonem stanoveného monopolu kolektivních správců, jakkoli to snad tak
může z důvodové zprávy působit, neboť zákonodárci citovali pouze úryvek této studie.
V té je ale důsledně používáno spojení „de facto monopoly position“ (faktické
monopolní postavení) a výslovně připouští, i když nedoporučuje, možnost vzniku
kolektivních správců v konkurenčním postavení. 73
Významnou otázkou je možný rozpor českého pojetí monopolu kolektivních
správců se zásadou volného pohybu služeb, která je jednou ze základních svobod
a jedním z předpokladů fungování vnitřního trhu Evropské unie. 74 Na možnost
nesouladu zákonného monopolu s právem EU byla Česká republika v minulosti
formálně upozorněna Evropskou komisí a touto otázkou se zabýval i Ústavní soud.
V nálezu II ÚS 1658/11 vyslovil, že „nelze jednoznačně vyloučit, že kolektivní správa
autorských práv nemůže být považována za službu ve smyslu čl. 56 a násl. SFEU a že
činnost kolektivního správce práv nemůže mít dopad na hospodářskou soutěž v rámci
Unie ve smyslu čl. 101 a násl. SFEU. Ani z relevantních ustanovení směrnice
2006/123/ES přímo nevyplývá, že by nedopadala ratione materiae na oblast kolektivní
správy autorských práv.“ Ústavní soud zde ale dále konstatoval, že „byť jsou Ústavnímu
soudu dotčená ustanovení unijního práva známa, není ovšem příslušný k tomu, aby je
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Důvodová zpráva k návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o
změně některých zákonů (autorský zákon) – sněmovní tisk 443/0 (dostupné na
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=443&ct1=0), zvláštní část – k § 95 až 104
73
Viz FICSOR, Mihály. Collective administration of copyright and neighboring rights: study on, and
advice for, the establishment and operation of collective administration organizations. Reprinted.
Geneva: WIPO, 1990. ISBN 9280502964, str. 68-69, 74-79, 88 (dostupné na
ftp://ftp.wipo.int/pub/library/ebooks/wipopublications/wipo_pub_688(e).pdf)
74
K tomu viz čl. 26 odst. 2 a čl. 56 a n. SFEU, dále preambule Listiny základních práv Evropské unie a
směrnice 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu.
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vykládal, neboť k jejich interpretaci je oprávněn toliko ESD (SDEU – pozn. autora),
který zajišťuje jednotný výklad a aplikaci práva EU.“ 75
V návaznosti na toto rozhodnutí se na SDEU obrátil Krajský soud v Plzni
s žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce ve znění: „Je třeba článek 56 a následující
a článek 102 Smlouvy o fungování Evropské unie (potažmo článek 16 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. 12. 2006 o službách na
vnitřním trhu) vykládat tak, že brání v aplikaci vnitrostátní právní úpravy, která
vyhrazuje výkon kolektivní správy autorských práv na území státu pouze jednomu
(monopolnímu) kolektivnímu správci autorských práv, a tím neumožňuje příjemci služby
volný výběr kolektivního správce z jiného státu Evropské unie?“ 76
SDEU ve svém rozsudku určil, že kolektivního správce je nutné považovat za
poskytovatele služby jak ve smyslu směrnice o službách, tak ve smyslu článku 57
SFEU. Uvedená předběžná otázka byla posouzena tak, že „článek 16 směrnice
2006/123, jakož i články 56 SFEU a 102 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že
nebrání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená
v původním řízení, která výkon kolektivní správy autorských práv k určitým chráněným
dílům na území tohoto státu vyhrazuje pouze jednomu správci, a tím takovému uživateli
těchto děl, jako je lázeňské zařízení dotčené v původním řízení, brání ve využívání
služeb poskytovaných správcem usazeným v jiném členském státě.“ 77 Kolektivní správce
však nesmí svého dominantního postavení zneužívat. Za známku zneužití dominantního
postavení by bylo považováno, pokud by požadoval „za své služby sazby, které jsou
podstatně vyšší než sazby uplatňované v jiných členských státech. Takové zneužití by
stejně tak mohlo spočívat ve vyžadování přemrštěné ceny bez přiměřeného poměru
k hospodářské hodnotě poskytnutého plnění.“ 78
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Nález ÚS ze dne 29. 11. 2011, sp. zn. II. ÚS 1658/11
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským soudem v Plzni (Česká republika) dne 24. 7.
2012, sp. zn. C-351/12 — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. (OSA) v. Léčebné
lázně Mariánské Lázně, a.s. (dostupné na http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:295:FULL:CS:PDF, str. 28)
77
Rozsudek SDEU ze dne 27. 2. 2014, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,
sp. zn. C-351/12 (dostupný na
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=148388&pageIndex=0&doclang=CS&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371021)
78
Rozsudek SDEU ze dne 27. 2. 2014, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,
sp. zn. C-351/12
76
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Z výše uvedeného vyplývá, že legální monopol kolektivních správců je řešením
snad neobvyklým, nicméně souladným s právem EU a ve svých důsledcích zcela
srovnatelným s podmínkami v zemích, kde monopolní postavení kolektivních správců
výslovně zakotvené není.

2.6 Licenční smlouva
Důležitým institutem v oblasti kolektivní správy je licenční smlouva, kterou
obecně opravňuje jedna smluvní strana druhou k výkonu práva duševního vlastnictví ve
sjednaném rozsahu, a to zpravidla za odměnu, není-li ujednáno jinak. Pro účely tématu
této práce lze licenční smlouvu také definovat jako smlouvu, kterou autor (event.
v zastoupení kolektivním správcem) poskytuje oprávnění k výkonu práva dílo užít
k jednotlivým nebo ke všem způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo
neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi
odměnu. 79 K tomu nutno dodat, že uděluje-li licenci kolektivní správce, vždy se podle
§ 101 odst. 8 AZ jedná o tzv. nevýhradní licenci, jak bude rozvedeno dále.
Sjednocená právní úprava licenční smlouvy je v současné době obsažena
v ustanoveních § 2358 až 2389 občanského zákoníku. Tento smluvní typ je zde rovněž
označován legislativní zkratkou „licence“ (bude používána i v této práci), avšak
významem tohoto pojmu je spíše oprávnění k výkonu práva užít předmět ochrany, jež je
licenční smlouvou poskytováno. Do účinnosti občanského zákoníku byla licence
upravena zvlášť v autorském zákoně pro předměty ochrany chráněné autorským
zákonem a zvlášť pro předměty průmyslového vlastnictví v obchodním zákoníku.
Licenční smlouvy lze rozdělit podle toho, zda oprávnění z nich plynoucí je vůči
nabyvateli výhradní nebo nevýhradní. V případě výhradní licence nesmí poskytovatel
po dobu jejího trvání poskytnout tutéž licenci třetí osobě, taková licence by byla
nicotná. Není-li výslovně ujednán opak, i sám poskytovatel se musí zdržet výkonu
práva, ke kterému výhradní licenci udělil. Je-li ujednána nevýhradní licence (resp.
není-li výslovně ujednána licence výhradní 80), poskytovatel může dál vykonávat právo,
ke kterému nevýhradní licenci udělil, jakož i poskytnout další licenci třetí osobě.
79
80

Takto dříve definoval licenční smlouvu i autorský zákon v § 46 odst. 1.
Viz § 2362 OZ
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Zopakujme, že kolektivní správci mohou podle § 101 odst. 8 AZ poskytovat pouze
nevýhradní licence.
Dále rozlišujeme několik podtypů licenční smlouvy. Občanský zákoník výslovně
upravuje smlouvu nakladatelskou, kterou autor poskytuje „nabyvateli licenci
k rozmnožování a rozšiřování autorského díla slovesného, hudebně dramatického nebo
hudebního, výtvarného, fotografického nebo vyjádřeného způsobem podobným
fotografii, nejde-li o užití autorského díla v provedení výkonnými umělci.“81
U nakladatelské smlouvy je několik specifik, jako právo na autorskou korekturu před
vydáním díla či domněnka ve prospěch výhradnosti licence.
Autorský zákon zmiňuje dva podtypy licenčních smluv, a to smlouvy kolektivní
a hromadné, které může uzavírat pouze kolektivní správce. Podstatou hromadných
smluv, v praxi hojně využívaných, je udělení oprávnění k výkonu práva užít veškeré
předměty ochrany, které kolektivní správce spravuje. V případě způsobů užití
uvedených v § 101 odst. 9 AZ, kdy se jedná o tzv. rozšířenou kolektivní správu, uděluje
kolektivní správce hromadnou smlouvou licenci zahrnující i díla nositelů práv jím
smluvně nezastupovaných. Pro hromadnou smlouvu stanovuje autorský zákon
obligatorní písemnou formu. Kolektivní smlouvy, které jsou v podstatě speciálním
typem smluv hromadných, uzavírá kolektivní správce s právnickými osobami
sdružujícími uživatele. Jednotlivým sdruženým uživatelům z nich však vznikají práva
a povinnosti vůči kolektivnímu správci přímo, což se bude týkat např. platby autorských
odměn 82. I pro tento smluvní typ zakotvuje autorský zákon povinnou písemnou formu.
Zvláštním případem licenční smlouvy je i tzv. podlicence upravená v § 2363
a n. OZ. Půjde o smlouvu, jíž nabyvatel poskytne zcela nebo zčásti oprávnění z licenční
smlouvy třetí osobě. Podlicenční smlouvu je ale možné uzavřít jen v případě, že byla
taková možnost výslovně sjednána v licenční smlouvě, a pouze s písemným souhlasem
poskytovatele. Nabyvatel má následně ještě povinnost sdělit poskytovateli bez
zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

81

§ 2384 odst. 1 OZ
Dle MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2014. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9, str. 48
82
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Uzavírání licenčních smluv se řídí obecnou úpravou závazkového práva
obsaženou v občanském zákoníku. Pro smlouvy sjednávané kolektivním správcem však
platí některé zvláštnosti. Takovou odchylkou od obecné úpravy je kontraktační
povinnost, kterou mají kolektivní správci vůči uživatelům předmětů ochrany podle
§ 100 odst. 1 písm. h) AZ. Její podstatou je povinnost uzavírat s uživateli smlouvy, a to
za přiměřených a rovných podmínek. Toto ustanovení částečně zamezuje zneužívání
dominantního postavení kolektivních správců založené zákonným monopolem
a v případě porušování kontraktační povinnosti hrozí kolektivnímu správci sankce
jednak ze strany MK ČR jakožto orgánu dohledu a jednak ze strany Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže. Za porušení této povinnosti by se dalo považovat nejen
neuzavření smlouvy, „nýbrž i předložení takového návrhu smlouvy (popř. změn návrhu
smlouvy), který je jako jednostranný úkon neplatný … kupříkladu z důvodu, že obsah
návrhu nesplňuje předpoklad rovnosti či přiměřenosti smluvních podmínek.“ 83 Nutno
ještě zmínit výjimky z kontraktační povinnosti, které stanovují ustanovení § 101 odst. 3
a 4 pro případ, že by uzavření smlouvy bylo v rozporu s oprávněnými zájmy nositelů
práv, nebo pro situaci, kdy po kolektivním správci nelze spravedlivě požadovat uzavření
kolektivní smlouvy z důvodu, že osoba, která je navrhovatelem, sdružuje zanedbatelný
počet uživatelů. Za výjimku z kontraktační povinnosti by se také dalo považovat
oprávnění kolektivního správce dočasně zakázat užití předmětů ochrany takovému
uživateli, který je vůči němu v prodlení se zaplacením odměny a tuto odměnu nezaplatí
ani v dodatečné třicetidenní lhůtě.
K usnadnění sjednávání licenčních smluv slouží institut zprostředkovatelů
kolektivních a hromadných smluv. 84 Smluvní strany mohou v případě sporu využít
jednoho nebo více zprostředkovatelů, jež k tomuto účelu jmenuje z nezávislých
odborníků Ministerstvo kultury, které vede též seznam těchto zprostředkovatelů.
Úkolem zprostředkovatelů je být nápomocni při jednání smluvních stran, případně
předkládat stranám i vlastní návrhy a směřovat je k dobrovolnému uzavření smlouvy.
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TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře.
ISBN 978-80-7179-608-4, str. 803
84
Viz § 102 AZ
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2.7 Odměny za užití předmětů ochrany
Hospodářské zhodnocování práv, která jsou kolektivními správci spravována, je
bezpochyby jedním z nejdůležitějších úkolů a důvodů vzniku kolektivní správy. Tato
činnost zahrnuje stanovování, výběr, případně vymáhání autorských odměn od uživatelů
předmětů ochrany a jejich následné rozdělování a vyplácení nositelům práv. Nelze
opomenout ani výběr odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu
a vlastní vnitřní potřebu (dále jen „náhradní odměny“), kterým se bude věnovat druhá
část této podkapitoly.

2.7.1 Autorské odměny
Určení výše autorských odměn za jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany
provádí kolektivní správce prostřednictvím tzv. sazebníku odměn 85. Tento musí být
přiložen již k žádosti o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy, jeho sestavení je
tak jednou z primárních povinností kolektivního správce (viz kapitola 2.4.2 Povinnosti
kolektivního správce). Při zpracování sazebníků je kolektivní správce ze zákona
povinen vyžádat si stanoviska právnických osob sdružujících uživatele, které se u něj za
tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů.
Tímto způsobem by měl být zajištěn podíl uživatelské veřejnosti na tvorbě sazeb za
užití děl, jejichž výši lze jen těžko sjednávat na individuální bázi s ohledem na
povinnost kolektivního správce uzavírat s uživateli smlouvy za rovných podmínek.
Návrh výše odměn nebo způsob jejich určení musí kolektivní správce také zveřejňovat
vhodným způsobem umožňujícím i dálkový přístup. Kromě zásady rovnosti v přístupu
k uživatelům musí podmínky smluv, tedy i sazby za užití, splňovat požadavek
přiměřenosti. V této souvislosti můžeme zmínit soutěžně-právní aspekt stanovování
odměn. Podle rozsudku SDEU skutečnost, že „kolektivní správce autorských práv
požaduje za své služby sazby, které jsou podstatně vyšší než sazby uplatňované v jiných
členských státech, za podmínky, že srovnání výše sazeb bylo provedeno na
jednotném základě, nebo že vyžaduje přemrštěné ceny bez přiměřeného poměru
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Dle autorského zákona „návrh výše odměn“
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k hospodářské hodnotě poskytnutého plnění, je známkou zneužití dominantního
postavení.“ 86
Rozdělování a výplata vybraných odměn, jakož i případných příjmů z vydání
bezdůvodného obohacení (dále také souhrnně jako „výnosy“ nebo „inkaso“), probíhá na
základě rozúčtovacího řádu. 87 Pravidla v něm stanovená mají vyloučit svévolný postup
kolektivního správce při rozdělování inkasa. Dle § 98 odst. 3 písm. c) AZ má být
rozúčtovací řád zároveň v souladu se zásadou podpory kulturně významných děl
a výkonů. Zde můžeme spatřovat jistou rozporuplnost právní úpravy, neboť zvýhodnění
autorů děl shledaných jako kulturně hodnotných znamená zásah do zásady zakotvené
v § 100 odst. 1 písm. d) AZ, dle které je kolektivní správce povinen zastupovat nositele
práv za rovných podmínek. V minulosti proběhlo několik pokusů o zrušení tohoto
ustanovení, byly nicméně neúspěšné a ani brzy účinná novela autorského zákona, která
jinak přinese rozsáhlé změny v úpravě kolektivní správy, nepočítá s odstraněním této
zásady 88.
Každý kolektivní správce dále vede evidenci vybraných odměn a příjmů
z vydaného bezdůvodného obohacení a má povinnost umožnit nositelům práv kontrolu
správnosti výše jim vyplacené odměny či příjmu z bezdůvodného obohacení. 89
Z vybraných výnosů je kolektivní správce povinen vytvářet rezervní fond.

2.7.2 Náhradní odměny
Kromě výše uvedených autorských odměn náleží nositelům práv také tzv.
náhradní odměny dle § 25 AZ. Podstatou tohoto poněkud kontroverzního institutu je
kompenzace zákonné licence užití pro osobní potřebu fyzické osoby, event. vlastní
vnitřní potřebu právnické nebo podnikající fyzické osoby. 90 Smyslem zavedení
náhradních odměn bylo reflektovat technický rozvoj, který s sebou přinesl možnost
pořízení rozmnoženiny v zásadě pro každého, tedy i absenci kontroly nad vznikem
86

Rozsudek SDEU ze dne 27. 2. 2014, OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s.,
sp. zn. C-351/12
87
Viz § 98 odst. 3 písm. c) AZ a § 100 odst. 1 písm. j) AZ
88
Srov. § 96 odst. 3 písm. b) zákona č. 102/2017 Sb. ze dne 9. 3. 2017, kterým se mění zákon č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
89
Viz § 100 odst. 1 písm. k) AZ
90
Viz § 30, § 30a AZ
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těchto rozmnoženin a z toho vyplývající ekonomickou újmu pro nositele práv.
Z materiálního hlediska má náhradní odměna povahu jakéhosi kvazipoplatku 91, který je
odváděn v souvislosti s rozmnožováním díla na papír či podobný podklad nebo na
nenahrané nosiče záznamu. K jeho platbě jsou povinni výrobci přístrojů k zhotovování
rozmnoženin záznamů, tiskových rozmnoženin a nenahraných nosičů a jejich dovozci
ze třetích zemí a příjemci z členských států EU nebo EHP. Namísto těchto osob bude
povinným dopravce nebo zasílatel v případě, že kolektivnímu správci na výzvu nesdělí
údaje pro určení totožnosti výrobce, dovozce nebo příjemce. Posledním z výčtu osob
povinných k platbě náhradní odměny v § 25 odst. 2 AZ je poskytovatel rozmnožovacích
služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny. V praxi se tato povinnost ovšem
promítá do cen produktů, a tak by se dalo říct, že faktickými plátci náhradních odměn
jsou koncoví uživatelé, na které se vztahují zákonné licence.
Zmíněná kontroverze plyne hlavně z plošnosti výběru náhradních odměn
a předpokladu rozmnožování předmětů autorskoprávní ochrany prostřednictvím
vyjmenovaných přístrojů a nosičů. Ve veřejné diskuzi v této souvislosti často zaznívá,
že jde o „presumpci viny“. Zajímavý je v tomto kontextu rozsudek SDEU, dle něhož
„nelze mít za to, že uplatnění poplatku za soukromé rozmnožování bez rozdílu na
všechny typy vybavení, přístrojů a nosičů pro digitální rozmnožování, včetně případu
výslovně uvedeného předkládajícím soudem, kdy toto vybavení, přístroje a nosiče jsou
nabyty jinými než fyzickými osobami zjevně za jiným účelem než pro účely soukromého
rozmnožování, je v souladu s čl. 5 odst. 2 směrnice 2001/29.“ 92 Podle tohoto rozsudku
by tedy z pohledu komunitárního práva bylo problematickým momentem (také) české
91

Na jednu stranu jsou kolektivní správci osobami soukromého práva a náhradní odměny nejsou vybírány
pro veřejný účel, nicméně jsou ale vybírány na základě zákona a stejně tak i jejich výše je taxativně
stanovená zákonem, resp. prováděcí vyhláškou MK ČR. Dle Vyjádření veřejného ochránce práv k
vyhlášce č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných
nosičů záznamů a výše paušálních odměn, „ačkoliv český právní řád…používá pojem náhradní odměna,
přičemž se v odborné literatuře běžně dovozuje, že povaha této odměny je soukromoprávní, je třeba
předeslat, že z pohledu ústavněprávního se o daň či poplatek skutečně jedná. Dochází totiž k transferu
majetkové hodnoty (vlastnictví) od konkrétní osoby, a to nikoliv na základě smlouvy nebo deliktního
jednání, ale na základě požadavku veřejné moci.“ (Více k problematice povahy náhradních odměn viz
MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2014. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9, str. 113 – 115)
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Rozsudek SDEU ze dne 21. 10. 2010 ve věci C-467/08 jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o
předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Audiencia Provincial de Barcelona
(Španělsko) ze dne 15. 9. 2008 (dostupné na
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=83635&pageIndex=0&doclang=CS&m
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právní úpravy určení osob povinných k platbě náhradních odměn, neboť výrobci,
dovozci ani příjemci nemají možnost zkoumat, kdo bude konečným uživatelem. To je
přitom důležité, protože ve vztahu k právnickým osobám a fyzickým osobám
podnikajícím platí jen zákonná licence u tiskových rozmnoženin (tzn. autor má právo na
odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby
či podnikající fyzické osoby jen pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin
na papír nebo podobný podklad 93). V praxi jsou ale náhradní odměny vybírány plošně
bez ohledu na konkrétní způsob užití a povahu uživatele, což pravděpodobně zakládá
rozpor s Informační směrnicí a do jisté míry dává za pravdu kritikům institutu
náhradních odměn.
Co se týče role kolektivního správce při výběru náhradních odměn, je nutné
uvést, že právo na odměnu ve smyslu § 25 odst. 1 AZ je s přihlédnutím k § 96 odst. 1
AZ právem povinně kolektivně spravovaným. Výběr odměn proto zajišťují kolektivní
správci, a to konkrétně INTERGRAM v případě odměn za užití zvukového, obrazového
nebo zvukově-obrazového záznamu a OSA, který následně vybrané odměny rozděluje
i dalším kolektivním správcům dle povahy práv, které tito spravují.

2.8 Kolektivní správci na území ČR
Závěrem této kapitoly věnujme krátce pozornost konkrétním subjektům, které
vykonávají kolektivní správu na území České republiky.
V současné době u nás existuje šest kolektivních správců. Jsou jimi OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (též jen „OSA“), DILIA,
divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. (dále jen „DILIA“), INTERGRAM,
nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových
záznamů, z.s. (též jen „INTERGRAM“), Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů
děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s. (dále jen
„OOA-S“), GESTOR - ochranný svaz autorský z.s. (dále jen „GESTOR“) a Ochranná
asociace zvukařů - autorů, z.s. (dále jen „OAZA“).
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Viz § 25 odst. 1 AZ

44

Jak je možné si povšimnout z dodatků výše uvedených obchodních firem,
všichni čeští kolektivní správci mají formu spolku podle § 214 a n. občanského
zákoníku. Z textu ustanovení § 97 odst. 2 AZ však pouze vyplývá, že kolektivní správce
je právnickou osobou. Její forma stanovena není, spolek tedy není povinnou ani jedinou
možnou variantou. 94 Jak bude řečeno o několik stránek níže, toto je ale jedna z věcí, jež
se s účinností novely autorského zákona změní.

2.8.1 OSA
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. je nejstarší,
největší a uživatelské veřejnosti pravděpodobně nejznámější kolektivní správce v ČR,
proto je zde uveden na prvním místě a bude mu také věnována největší pozornost. Jak
vyplývá z názvu, spravuje práva k hudebním dílům. Svou činností „navazuje na
činnost Ochranného sdružení spisovatelů, skladatelů a nakladatelů hudebních děl,
zapsané společenstvo s ručením omezeným, které bylo založeno v roce 1919“ 95, přímá
právní kontinuita s předchůdci OSA je ale někdy zpochybňována kvůli poněkud
komplikované situaci při registraci tohoto tehdy ještě občanského sdružení
v devadesátých letech 96.
OSA sdružuje hudební skladatele, textaře a nakladatele. Rozlišuje přitom mezi
zastoupenými, jimiž jsou autoři, dědici autorských majetkových práv a nakladatelé,
kteří s OSA uzavřeli smlouvu o zastupování, a členy. Členem se může stát zastoupený,
který zároveň splňuje další podmínky uvedené ve stanovách spolku – jedná se
o kritérium minimální doby zastupování a částky dosažených autorských odměn za
určité období. Členové mají právo účasti a hlasování na Valném shromáždění,
nejvyšším orgánu spolku, kde mají zároveň možnost volit zástupce nebo sami
kandidovat do Dozorčí rady. Právě toto rozdělení na zastoupené a členy je jednou
z příčin kritiky OSA. Členem se totiž sice může stát každý, kdo splní podmínky dle
stanov a podá žádost, nicméně o znění stanov, a tedy i nastavení těchto podmínek,
rozhoduje Valné shromáždění. To znamená, že v podstatě sami členové určují, kdo mezi
94

Vezmeme-li však v úvahu, že kolektivní správa dle § 97 odst. 3 AZ není podnikáním, bude spolek, ale
také např. družstvo asi nejvhodnější právní formou.
95
Preambule stanov OSA, dostupné na: http://www.osa.cz/media/136282/osa-stanovy%202016.pdf
96
Viz např. LACINA, Jan. Chyby Ochranného svazu autorského. Lidové noviny. 1996-04-16, roč. IX,
čís. 90, str. 1
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ně bude patřit. Pouze členové mají přitom vliv i na podobu rozúčtovacího řádu, který je
významným dokumentem určujícím způsob rozdělování a výplaty vybraných
autorských odměn. Toto je vhodné dát do souvislosti také s monopolním postavením
kolektivního správce – nositelé práv nemají na výběr, který subjekt je bude při výkonu
daného práva ve vztahu k určitému předmětu ochrany zastupovat, a nehraje tak roli, zda
s podmínkami své vlastní účasti na výkonu kolektivní správy souhlasí či nikoli. K tomu
ještě dodejme, že na základě údajů uvedených v poslední dostupné ročence OSA činil
k 31. 12. 2015 poměr počtu členů na celkovém počtu (smluvně) zastoupených přibližně
3,9 %. 97 Tito mají rozhodující vliv na výkon práv nejen za ostatní zastupované, ale
i smluvně nezastupované autory v případě povinně kolektivně spravovaných práv,
event. práv spravovaných v režimu rozšířené kolektivní správy. Spíše, než samotnou
podmínku dosažení určité částky autorských odměn, považuji za problematické
nastavení její výše. Za současné situace je okruh členů s možností spolurozhodování
poměrně úzký.
Navzdory kritice, která na účet OSA nezřídka zaznívá, je nesporné, že jeho
činnost má pro nositele autorských práv velký přínos a jeho existence je zcela nezbytná.

2.8.2 INTERGRAM
Druhý největší kolektivní správce, INTERGRAM, spravuje některá práva
související s právem autorským, a to majetková práva výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově obrazových záznamů. V praxi je tak poměrně časté, že uživatel
uzavírá licenční smlouvu k užití téhož předmětu ochrany (např. zvukového záznamu
skladby) jak prostřednictvím OSA, tak INTERGRAM, oba totiž spravují různá práva
náležící odlišným nositelům. Do roku 1990, kdy byl INTERGRAM založen, spravoval
uvedená práva OSA, resp. pod něj patřící Ochranné středisko výkonných umělců.
V kapitole 2.8.1. byla nastíněna organizační struktura kolektivního správce
OSA s uvedením určitých výtek k tomuto uspořádání. Je proto spravedlivé zmínit, že
ačkoli INTERGRAM ve svých stanovách nerozlišuje mezi zastoupenými a členy
(uzavřením smlouvy o zastupování zde vzniká zároveň i členství), tak i on velmi
obdobně zvýhodňuje ty, kteří dosáhli určité výše příjmů vyplacených tímto kolektivním
97
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správcem. Pouze jim jsou totiž přiznána hlasovací práva na Valné hromadě. Všichni
ostatní jsou tzv. členové s hlasem poradním, což znamená, že na Valné hromadě
nemohou hlasovat, ale jen vznášet připomínky, podněty a stížnosti k činnosti
INTERGRAM. Na rozdíl od pravidel v OSA se však alespoň mohou Valné hromady
účastnit a, co je důležité, být voleni do orgánů spolku. 98

2.8.3 DILIA
Práva

k dílům

divadelním,

literárním,

dramatickým,

hudebně

dramatickým, choreografickým, pantomimickým a audiovizuálním spravuje
DILIA, druhý nejstarší kolektivní správce v ČR, jehož kořeny sahají do roku 1949.
Zastupuje zejm. spisovatele, režiséry, kteří jsou autory audiovizuálních děl podle § 63
odst. 1 AZ, a dabingové režiséry. Kromě kolektivní správy vykonává DILIA také
agenturní činnost, při níž zprostředkovává uzavírání licenčních smluv.
Co se týče podmínek členství v DILIA (a zároveň možnosti rozhodování na její
Valné hromadě), stanovy spolku po autorovi nebo dědici majetkových autorských práv
pouze požadují, aby se jednalo o autora činného. Splnění této podmínky autor nebo
dědic dokládá seznamem zveřejněných děl. Stejná podmínka členství je stanovena i pro
nakladatele vydaných slovesných děl, přičemž za činného je považován nakladatel
neperiodických tisků (titulů) obsahujících slovesná autorská díla, který tuto činnost
vyvíjí nepřetržitě deset let a za toto období vydal více než 500 neperiodických tisků
(titulů). 99 Kritérium činnosti považuji ve srovnání s podmínkou výdělků z kolektivní
správy za spravedlivější, obzvláště s přihlédnutím k povaze umělecké činnosti jako
takové, kde se velmi liší jednotlivé žánry co do počtu jejich příznivců, tedy i uživatelů
platících autorské odměny.

2.8.4 OOA-S
Činnost tohoto kolektivního správce je zaměřena na správu práv k dílům
výtvarným (tj. malířským, sochařským, grafickým), architektonickým včetně
urbanistických, fotografickým a dílům vyjádřeným postupem podobným fotografii, ale
98
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zastupuje také autory děl užitého umění, jako jsou scénografové, kostýmní výtvarníci
nebo kameramani a jiní výtvarníci tvořící obrazovou složku audiovizuálních děl.
O oprávnění k výkonu kolektivní správy těchto práv se vedly několikaleté spory mezi
OOA-S a DILIA.

2.8.5 GESTOR
GESTOR, existující od roku 1997, kolektivně spravuje pouze jediné právo, a to
právo na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého podle
§ 24 AZ, které patří mezi povinně kolektivně spravovaná práva. Zastupuje tak autory
zejména obrazů, kreseb, maleb, koláží, tapiserií, rytin, litografií či jiných grafik, soch,
keramiky, autorských šperků, skla nebo fotografií, kterým náleží odměna, je-li originál,
který jeho autor převedl do vlastnictví jiné osoby, dále prodáván za kupní cenu alespoň
1 500 EUR, a jestliže se takového prodeje účastní provozovatel galerie, dražebník nebo
jiná osoba, která soustavně obchoduje s uměleckými díly. Právo na odměnu pro autora
se nevztahuje na díla architektonická vyjádřená stavbou, díla užitého umění, nesplňují-li
znaky originálu uměleckého díla, a rukopisy skladatelů a spisovatelů.

2.8.6 OAZA
Ochranná asociace zvukařů – autorů vznikla jako profesní organizace sdružující
tzv. mistry zvuku. K výkonu kolektivní správy jí bylo Ministerstvem kultury uděleno
oprávnění v roce 2006, a je tak nejmladším kolektivním správcem působícím na území
ČR. Nad udělením tohoto oprávnění viselo hned několik otazníků. Byly zejména
pochybnosti, zda je zvukaře možné považovat za autory vytvářející vlastní tvůrčí
činností samostatné dílo ve smyslu § 2 AZ a zda nejsou spíše spoluautory, případně
výkonnými umělci zpracovávajícími hudební dílo, přičemž obě skupiny nositelů práv
jsou již zastupovány jinými kolektivními správci. Osobně jsem toho názoru, že činnost
zvukařů má silnou tvůrčí složku, nicméně bych se přikláněla ke konstrukci, kdy by
práva mistrů zvuku byla spravována INTERGRAMem jako práva související
s autorským právem. Spornou otázkou bylo také to, zda je možno kolektivní výkon práv
k dílům zvukařů považovat za účelný podle § 98 odst. 6 písm. b) AZ, o čemž vyjádřil
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pochybnosti i Nejvyšší soud 100. Navzdory výše uvedenému OAZA získala oprávnění
Ministerstva kultury a v současné době vykonává kolektivní správu práv k autorským
dílům mistrů zvuku.
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Viz Rozsudek NS ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 30 Cdo 177/2013
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3 Směrnice o kolektivní správě a její transpozice do českého
právního řádu
V první části této kapitoly se budu zabývat obsahem Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 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 (dále také jen „směrnice o kolektivní správě“
nebo „směrnice“). Druhá kapitola se bude věnovat novele autorského zákona 101, která
na směrnici reaguje, resp. těmi jejími pasážemi, jež se týkají kolektivní správy.

3.1 Směrnice o kolektivní správě
V rámci harmonizačních procesů na poli duševního vlastnictví byla dne
26. 2. 2014 Evropským parlamentem a Radou přijata směrnice 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. Cílem směrnice je dle její
preambule „zlepšení schopnosti členů organizací kolektivní správy vykonávat kontrolu
nad činností těchto organizací, zaručení dostatečné transparentnosti ze strany
organizací kolektivní správy a zlepšení udělování licencí pro více území k autorským
právům k užití hudebních děl online.“ 102 Z vypočtených cílů klade směrnice důraz
především na zvýšení transparentnosti kolektivních správců a jejich odpovědnosti vůči
nositelům práv, neboť v tomto směru existují ve vnitrostátních pravidlech členských
států výrazné rozdíly. 103 Kromě ustanovení hlavy třetí, která je zaměřena na oblast
autorských práv k hudebním dílům, je směrnice aplikovatelná na všechny kolektivní
správce nezávisle na tom, jaká práva spravují. Na následujících řádcích systematicky
popisuji obsah směrnice a zabývám se některými jejími body, které z hlediska české
právní úpravy stojí za pozornost.

101

Zákon č. 102/2017 Sb. ze dne 9. 3. 2017, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nabyl platnosti dne 5. 4. 2017, tedy jen několik dnů před odevzdáním této práce, a
nabude účinnosti dne 20. 4. 2015.
102
Bod (55) preambule směrnice o kolektivní správě, k tomu viz také body (1) – (9) preambule
103
Viz bod (5) preambule směrnice o kolektivní správě
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Směrnice je strukturována do pěti hlav. V obecných ustanoveních v hlavě první
nalezneme mj. definici organizace kolektivní správy (tedy kolektivního správce 104).
Tou je dle čl. 3 písm. a) směrnice „organizace, která je ze zákona nebo prostřednictvím
postoupení, licence nebo jiného smluvního ujednání oprávněna spravovat jménem více
než jednoho nositele práv autorská práva nebo práva s nimi související k prospěchu
nositelů práv jako svým jediným a hlavním účelem, a která splňuje alespoň jedno
z těchto kritérií“ – „je vlastněna nebo ovládána svými členy“ nebo (event. a zároveň) „je
svou podstatou neziskovou organizací.“ 105 Naše národní úprava doposud definovala
kolektivní správu odlišně, a tak bude muset být výše uvedené formulaci přizpůsobena,
jak bude rozvedeno v následující podkapitole. V ustanovení čl. 3 směrnice jsou dále
vymezeny některé pojmy, které jsou z pohledu české právní úpravy nové. Jedná se např.
o definici nezávislého správce práv, jímž se rozumí „organizace, která je ze zákona
nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo jiného smluvního ujednání oprávněna
spravovat jménem více než jednoho nositele práv autorská práva nebo práva s nimi
související ku prospěchu nositelů práv jako svým jediným a hlavním účelem a která není
přímo či nepřímo, v celém rozsahu ani zčásti, vlastněna ani ovládána nositeli práv a je
svou podstatou ziskovou organizací.“ 106 Hlavní odlišností nezávislých správců práv od
kolektivních správců tedy je, že se jedná o komerční subjekty, které nevlastní ani
neovládají nositelé práv. Vzhledem k tomu, že ale provozují činnost prakticky shodnou
s činností kolektivních správců, vztahují se na ně i některé jejich povinnosti, zejm.
informační povinnost. Směrnice výslovně říká, že za nezávislé správce práv nelze
považovat producenty audiovizuálních děl a hudebních nahrávek, vysílací organizace
ani vydavatele a dále „ani manažery a agenty autorů a výkonných umělců, kteří jednají
jako zprostředkovatelé a zastupují nositele práv v jejich vztahu k organizacím kolektivní
správy, jelikož nespravují tato práva ve smyslu stanovování sazeb, udělování licencí
nebo vybírání peněz od uživatelů.“ 107 Autorský zákon doposud neobsahoval ani definici
uživatele, s kterou směrnice přichází. Jakým způsobem se projevila do české právní
úpravy, bude popsáno v kapitole 3.2 této práce.

104

Oba pojmy budu v této podkapitole střídavě používat jako synonyma
Čl. 3 písm. a) směrnice o kolektivní správě
106
Čl. 3 písm. b) směrnice o kolektivní správě
107
Bod (16) preambule směrnice o kolektivní správě
105
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Hlava druhá nese název Organizace kolektivní správy. Jejím předmětem je
rámec organizačního uspořádání kolektivních správců, jejich vztahy k nositelům práv
a uživatelům a také povinnosti kolektivních správců v zájmu zvýšení jejich
transparentnosti. V první kapitole této hlavy je uveden základní katalog práv, která
náleží nositelům práv ve vztahu s kolektivními správci, a to jak těch, kteří jsou členy
organizace kolektivní správy, tak těch, kteří členy nejsou. Čl. 6 směrnice upravuje
i samotné podmínky členství, resp. jejich obecnou povahu. Požadavky na členství musí
být především založeny na objektivních, transparentních a nediskriminačních kritériích,
musí být obsaženy ve stanovách nebo v podmínkách členství a být veřejně přístupné.
Tyto standardy čeští kolektivní správci běžně splňují a neměly by tedy představovat
výraznější zásah do jejich praxe. To samé ale zřejmě nelze říci o dopadech čl. 5
směrnice. Jeho odstavec 2 umožňuje nositelům práv svobodně si vybrat, kterou
organizaci kolektivní správy pověří ke správě svých práv, jejich kategorií nebo druhů
předmětů ochrany, a to bez ohledu na členský stát EU, jehož je kolektivní správce či
nositel práv státním příslušníkem, v němž má bydliště nebo v němž je usazen. Nositel
práv bude tedy mít dokonce možnost udělit oprávnění ke správě různých práv různým
kolektivním správcům. Třetí odstavec navíc nositelům práv přiznává právo udělovat
licence pro nekomerční užití. Tato ustanovení by měla představovat pro nositele práv
rozšíření sféry rozhodování. Zároveň ale pravděpodobně zkomplikuje uzavírání
licenčních smluv pro uživatele a přinese i zvýšení nákladů na kolektivní správu, neboť
kolektivní správce bude muset zjišťovat nejen to, zda určitého nositele práv zastupuje,
ale také jestli je oprávněn za něj jednat ve vztahu ke konkrétnímu právu. 108 Dále v této
kapitole směrnice najdeme zakotvení vnitřní struktury kolektivních správců – úpravu
organizace valného shromáždění členů a minimálního rozsahu kompetencí tohoto
orgánu, povinnosti osob, které řídí činnost organizace kolektivní správy, jakož i dozorčí
funkce pro sledování plnění těchto povinností. Druhá kapitola hlavy druhé se zaměřuje
na zvýšení transparentnosti při vyplácení autorských odměn. Věnuje se správě
příjmů z výkonu práv, jejich administraci a využívání, srážkám z těchto příjmů
a způsobu rozdělování a vyplácení částek příslušejících nositelům práv. V souvislosti
s posledně zmíněným stanovuje směrnice povinnost vyplácet tyto částky co nejdříve,
avšak nejpozději do devíti měsíců od konce účetního období, v němž byly příjmy
108

Viz MATĚJIČNÝ, Tomáš. Kolektivní správa autorských práv. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2014. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-528-9, str. 61
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z výkonu práv vybrány, ledaže by v dodržení této lhůty bránily objektivní důvody
demonstrativně vypočtené v čl. 13 odst. 1 alinea druhá. Tématem třetí kapitoly je pak
správa práv jménem jiných organizací kolektivní správy. Čl. 14 směrnice ukládá
členským státům, aby zajistily, že organizace kolektivní správy nebudou nikterak
znevýhodňovat

žádné

nositele

práv,

jejichž

práva

spravují

podle

smlouvy

o zastupování 109. Předposlední kapitola hlavy druhé pojednává o vztazích kolektivních
správců s uživateli, z pohledu české praxe až překvapivě stručně 110. Zmiňuje obecné
zásady jednání obou těchto subjektů o udělování licencí, dále licenční podmínky, jež
musí být založeny na objektivních a nediskriminačních kritériích, sazby odměn za užití
autorských práv, s důrazem na jejich přiměřenost, a vzájemné poskytování informací.
Zásadní je pak kapitola pátá, která se zaměřuje na transparentnost kolektivních správců,
a to cestou stanovení okruhu povinně zveřejňovaných údajů. Kolektivním správcům
se zde ukládá rozsáhlá informační povinnost vůči nositelům práv, jimž byly v dotčeném
období přiděleny či vyplaceny příjmy z výkonu práv. Nejméně jednou ročně jim musí
být sdělena zejm. výše příjmů z kolektivní správy, přidělených, vyplacených i těch
dosud nevyrovnaných, a všechny provedené srážky z těchto příjmů. Podobně musí být
informovány i jiné organizace kolektivní správy, jejímž jménem jsou spravována práva
v rámci smlouvy o zastupování (dále jen „zastupovaní kolektivní správci“). Kolektivní
správce je musí ještě navíc informovat o licencích udělených či odmítnutých
a o usneseních valného shromáždění, která se týkají správy práv podle smlouvy
o zastupování. Nadto jsou kolektivní správci podle směrnice povinni reagovat na
odůvodněné žádosti nositelů práv, zastupovaných kolektivních správců a uživatelů
a poskytnout jim přinejmenším informace o spravovaných předmětech ochrany nebo
alespoň jejich druzích, pokud není možné vzhledem k rozsahu působnosti organizace
kolektivní správy tyto předměty ochrany určit, a o právech, která spravují, případně
s uvedením území, jichž se správa týká. Směrnice také značně rozšiřuje okruh
dokumentů, které jsou kolektivní správci povinni uveřejňovat, a to prostřednictvím
svých internetových stránek. V neposlední řadě musí kolektivní správci na základě
čl. 22 směrnice vypracovat a na svých internetových stránkách zveřejnit pro každé
109

Smlouvou o zastupování se dle čl. 3 směrnice rozumí „jakákoli smlouva mezi organizacemi kolektivní
správy, kterou jedna organizace kolektivní správy pověří jinou organizaci kolektivní správy správou práv,
která zastupuje“.
110
V jiných členských státech EU tedy zřejmě vztah uživatele a kolektivního správce nebývá
problematický, a proto se směrnice mnohem více zaměřuje na postavení nositele práv.
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účetní období tzv. výroční zprávu o transparentnosti. V českém pojetí se bude jednat
jednoduše o výroční zprávu, která však bude muset splňovat určité požadavky na obsah.
Deklarovaným účelem stanovení minimálního obsahu výročních zpráv je umožnit
nositelům práv srovnání výkonnosti jednotlivých kolektivních správců. 111 Výroční
zpráva o transparentnosti má zahrnovat finanční výkazy jako rozvahu či výkaz aktiv
a pasiv, rozpis nákladů a výnosů a přehled o finančních tocích, dále zprávu o činnosti,
informace o případech odmítnutí udělit licenci, popis právní struktury a struktury řízení,
finanční informace o příjmech a nákladech kolektivní správy a další informace
vypočtené v příloze směrnice. Součástí má být také zvláštní zpráva, která se zabývá
použitím částek sražených pro účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb.
Hlava třetí směrnice reaguje na stupeň technologického vývoje, především na
fakt, že prostředí internetu je teritoriálně neomezené. Ustanovení čl. 23 až 32 směrnice
vymezují základní podmínky poskytování licencí k užití hudebních děl online pro
více území. Doposavad udělovali kolektivní správci licence pouze pro území státu, ve
kterém byli usazeni, směrnice však nově umožňuje i tzv. přeshraniční licencování.
Přínosem této úpravy je značné usnadnění online obchodu s hudebními díly. Na druhé
straně pro kolektivní správce bude udělování přeshraničních licencí technicky vysoce
náročné. K tomu směrnice dodává, že kolektivní správce, který sám nemůže stanovené
požadavky splnit, je oprávněn požádat jinou organizaci o zastupování svého repertoáru
pro více území. 112 Je otázkou, zda tímto v rámci EU nevzniknou velké rozdíly
v ekonomickém potenciálu jednotlivých kolektivních správců a nedojde ke vzniku
několika dominantních organizací na jedné straně a omezení činnosti menších
kolektivních správců na straně druhé. 113
Novinkou, kterou přináší hlava čtvrtá nazvaná Opatření k prosazování tohoto
předpisu, je institut stížnosti. Členské státy mají zajistit, aby kolektivní správci poskytli
svým členům a zastupovaným kolektivním správcům účinné prostředky obrany
„zejména v souvislosti se zmocněním ke správě práv, ukončením zmocnění nebo odnětím
práv, podmínkami členství, vybíráním částek příslušejících nositelům práv, srážkami
111

Viz bod (36) preambule směrnice
Viz body (37) – (48) preambule směrnice
113
Srov. KŘÍŽ, Jan a kolektiv. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: reflexe
komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Praha: Univerzita Karlova, 2015. ISBN 978-8087975-41-1, str. 41
112
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a rozdělováním.“ 114 Dle směrnice musí kolektivní správci na stížnosti odpovídat
písemně a jejich případné zamítnutí odůvodnit. Národním legislativám je ponecháno
stanovení lhůt, sankcí a dalších konkrétních postupů souvisejících s vyřizováním
stížností.
Podle závěrečných ustanovení hlavy páté byly členské státy povinny uvést
národní legislativu do souladu se směrnicí o kolektivní správě do 10. 4. 2016. Česká
republika tuto lhůtu výrazně překročila, z toho důvodu s ní Evropská komise již zahájila
řízení pro porušení povinnosti na základě čl. 258 SFEU. 115 Novelu českého autorského
zákona doprovázel komplikovaný a relativně dlouhý legislativní proces, který však
v době dokončování této diplomové práce dospěl k svému závěru a dne 5. 4. 2017 byl
ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„novela autorského zákona“, „novela AZ“ nebo „novela“).

3.2 Novela autorského zákona
Účelem novely autorského zákona je především transpozice směrnice
o kolektivní správě, podle důvodové zprávy by měla ale přinést i některé další změny
reflektující problémy z praxe. Jedná se o značně rozsáhlou novelizaci. Ze současných
jedenácti paragrafů nabyde hlava čtvrtá autorského zákona na celých šedesát
ustanovení, navíc bude nově členěna do sedmi dílů, z nichž díl 4 sestává z devíti oddílů.
Nová právní úprava kolektivní správy je tak výrazně obsáhlejší a podrobnější. Některé
významné změny, které přináší, budou tématem této podkapitoly.
Bez zásahu nezůstane již samotná definice kolektivní správy. „Vypadl“ z ní
např. požadavek „zastupování většího počtu osob“ 116, který lehce kolidoval s méně
přísnou formulací směrnice, jež chápe kolektivní správu jako oprávnění spravovat
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Čl. 33 odst. 1 směrnice o kolektivní správě
Zdroj: Stenozáznam z 9. 3. 2017, 2. dne 5. schůze Senátu Parlamentu České republiky, (dostupné na
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=11&IS=5844&D=09.03.2017#b176
05)
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„Větším počtem“ se dle ustálené judikatury napříč oblastmi práva rozumí vždy alespoň tři.
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autorská práva nebo práva s nimi související jménem více než jednoho nositele práv 117,
tedy jinak řečeno jménem alespoň dvou.
Po vzoru směrnice je v § 95 AZ také zcela nově definován pojem uživatele.
Rozumí se jím „osoba, která užívá předmět ochrany nebo která je povinna platit
odměnu podle tohoto zákona.“ 118 V porovnání s textem směrnice 119 byl v novele
vypuštěn dovětek o tom, že uživatel má být osoba, která nejedná jako spotřebitel.
V opačném případě by totiž vznikl rozpor s vymezením spotřebitele v občanském
zákoníku. Podle něj je spotřebitelem „každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské
činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.“ 120 Pro účely ochrany spotřebitele se přitom za
podnikatele považuje i „každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní
obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání“ 121, což je i případ kolektivního správce uzavírajícího licenční smlouvy. To
znamená, že uživatelé, kteří užívají předmět ochrany nikoli v rámci své podnikatelské
činnosti či výkonu svého povolání, což se v praxi stává nezřídka, vystupují v pozici
spotřebitele a to jim zaručuje vyšší úroveň ochrany.
Úpravy se dočkala i definice kolektivního správce. Podle současně účinného
znění § 97 odst. 3 AZ kolektivní správa není podnikáním a dále je ustanovením § 100
odst. 2 AZ výslovně vyžadováno, aby kolektivní správce vykonával kolektivní správu
nevýdělečně. Srovnejme s tímto text § 95a novely AZ: „Kolektivní správce je právnická
osoba tvořená nositeli práv, která na základě uděleného oprávnění ke kolektivní správě
vykonává pro tyto nositele práv jako jediný nebo hlavní účel své činnosti kolektivní
správu a která není založena za účelem podnikání ani jiné výdělečné činnosti nebo která
je řízena svými členy“ 122. Z toho plyne, že bude-li kolektivní správce řízen svými členy,
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Viz čl. 3 písm. a) směrnice o kolektivní správě
§ 95 odst. 4 novely AZ
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Dle čl. 3 písm. k) směrnice se rozumí „uživatelem osoba nebo subjekt, který provádí úkony, jež
vyžadují svolení nositelů práv, odměnu nositelům práv nebo zaplacení náhradní odměny nositelům práv,
a který nejedná jako spotřebitel.“
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§ 419 OZ
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§ 420 odst. 2 OZ
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§ 95a odst. 1 novely AZ
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může mít taková právnická osoba i ziskovou povahu. 123 Rovněž tato změna je
výsledkem transpozice směrnice o kolektivní správě.
Pravděpodobně v zájmu zvýšení transparentnosti a dohledu nad kolektivními
správci bude rozšířen okruh dokumentů, které musí žadatel o oprávnění ke kolektivní
správě přiložit ke své žádosti Ministerstvu kultury. Mimo stávající podklady je nutno
dodat také stanovy, doklad osvědčující uzavření nebo příslib uzavření recipročních
smluv alespoň se dvěma zahraničními kolektivními správci, dále podmínky členství
a podmínky pro ukončení pověření k výkonu kolektivní správy, nejsou-li obsaženy ve
stanovách, pak také vzorové licenční smlouvy, obecná pravidla pro určení výše srážky
z příjmů z kolektivní správy a v neposlední řadě postupy vyřizování stížností. Nově je
upraveno i udělování oprávnění zahraničním žadatelům vykonávajícím kolektivní
správu a sídlícím na území EU nebo EHP. Stávající podmínky pro udělení oprávnění
tuzemským žadatelům jsou zachovány, především legální monopol zůstal nezměněn124.
Nadto bude ale vyžadováno, aby žadatel měl formu spolku, což sjednotí stav právní
a faktický, neboť, jak bylo uvedeno výše, všichni kolektivní správci působící na území
ČR tuto formu mají. Dále musí žadatel nově splňovat požadavky na organizační
strukturu, které jsou stanovené v § 96d až 96h novely AZ. A zvýší se i důraz na
bezúhonnost kolektivního správce. Novela požaduje nejen bezúhonnost právnické
osoby kolektivního správce, ale výslovně také členů jeho statutárního orgánu.
V případě, že členem statutárního orgánu žadatele bude osoba, která byla odsouzena pro
trestný čin proti majetku nebo trestný čin hospodářský, pokud se na ni nehledí jako by
nebyla odsouzena, MK ČR oprávnění ke kolektivní správě neudělí. Prokazováním
bezúhonnosti se podrobně zabývá ustanovení § 96b novely AZ. V úpravě odnětí
oprávnění došlo jen k jedné výraznější změně. Dosud mohlo MK ČR na základě § 99
odst. 2 AZ oprávnění odejmout, jestliže kolektivní správce porušoval povinnosti
uložené mu autorským zákonem a nezjednal nápravu v ministerstvem stanovené
přiměřené lhůtě. Novela však napříště ponechává v oblasti správního uvážení pouze
případy, kdy kolektivní správce porušil svou povinnost jednorázově. Dojde-li
k opakovanému nebo závažnému porušení povinností, odnětí oprávnění je nutným
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Dále však platí, že kolektivní správa není podnikáním, jak je výslovně řečeno v § 97 odst. 4 novely
AZ.
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a vztahuje se jak na české kolektivní správce, tak na žadatele z EU a EHP.
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následkem. Nově navíc může být oprávnění odňato nejen v celém rozsahu, ale i jen
zčásti.
Další novinkou je již zmíněné zakotvení organizační struktury kolektivního
správce. Jedná se tak v podstatě o speciální úpravu ve vztahu k ustanovením o spolku
v § 214 a n. občanského zákoníku. V prvé řadě je nastaven rámec podmínek členství
a účasti členů na rozhodování orgánů kolektivního správce. Podmínky členství musí být
obsažené ve stanovách a založené na objektivních, transparentních a nediskriminačních
kritériích, jejichž příklady zákonodárce uvádí v § 96d odst. 2. Jde v zásadě o podmínky,
které čeští kolektivní správci pro členství běžně stanovují, praktický dopad těchto
ustanovení do současné praxe tak bude pravděpodobně minimální. Dále se novela
autorského zákona věnuje orgánům kolektivního správce a jejich kompetencím. Podle
§ 96e jsou orgány kolektivního správce alespoň statutární orgán, nejvyšší orgán, v němž
se účastní všichni členové, a kontrolní komise.
Podrobné úpravy se dočkal i výkon kolektivní správy. I nadále platí, že
kolektivní správa má být vykonávána soustavně, vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost kolektivního správce a na účet nositele práv. Zajímavé je ustanovení § 97
odst. 5 novely AZ, které kolektivním správcům umožňuje delegovat určité činnosti na
osobu, ve které mají rozhodující majetkovou účast nebo ji přímo nebo nepřímo ovládají,
byť i jen částečně. Taková osoba bude moci být příkladně pověřena vystavováním
faktur či rozdělováním peněžních částek nositelům práv. Toto by mohlo vnést více
jasno do současné situace, kdy kolektivní správci pověřují některými činnostmi externí
společnosti, podnikatelské subjekty bez oprávnění k výkonu kolektivní správy, které za
tyto služby inkasují příjmy, což je minimálně na hraně zákona, jenž stanovuje zásadu
výkonu kolektivní správy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a nikoli ziskově. Na
základě novely by tedy výkon určitých činností prostřednictvím jiné osoby měl být
možný, nicméně jen za uvedené podmínky, že kolektivní správce bude tuto osobu
ovládat a bude také odpovídat za výkon kolektivní správy touto osobou.
V úpravě vztahu mezi kolektivními správci a nositeli práv se novela zaměřuje
na informační povinnost kolektivního správce a obecně klade daleko větší důraz na
práva nositele práv. Jsou zde podrobně upraveny jeho rozličné možnosti nakládání
s právy, které nespadají pod povinnou kolektivní správu. Ve smlouvě s kolektivním
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správcem bude nositel práv moci určit každé právo nebo kategorii práv či druh děl
a jiný předmět ochrany, jejichž výkon a správu kolektivnímu správci smlouvou svěří,
a to nově i s určením území podle svého výběru, bez ohledu na to, kde má kolektivní
správce sídlo či kde má nositel práv bydliště, event. sídlo, nebo jaké je státní
příslušnosti. Nositel práv bude mít navíc možnost dále poskytovat oprávnění k výkonu
práv, a to i v případě, že tyto svěřil kolektivnímu správci, ovšem pouze půjde-li o tzv.
nekomerční užití, tedy užití nikoli za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského
nebo obchodního prospěchu. Díky směrnicí umožněné přeshraniční volbě kolektivního
správce bude smět nositel práv ve větším rozsahu rozhodovat i o právech povinně
kolektivně spravovaných. Konkrétně může písemnou výpovědí zcela nebo zčásti
odvolat pověření k výkonu kolektivní správy, byť bylo založeno zákonem. Na
základě jazykového výkladu § 97a odst. 6 novely AZ - „odvolá-li nositel práv pověření
k výkonu kolektivní správy povinně kolektivně spravovaných práv podle § 97d, nebude
moci jejich správu vykonávat sám a může ji svěřit pouze kolektivnímu správci“ 125 - si lze
patrně představit i situaci, kdy nositel práv jiného kolektivního správce nepověří a tato
oblast jeho majetkových práv zůstane zcela nevykonávána.
Okruh povinně kolektivně spravovaných práv zůstane novelou nedotčen.
Rozšíří se ale výčet práv spadajících pod režim rozšířené kolektivní správy, který je
nově tímto dosud jen teoretickým pojmem i nadepsán. Ve vztahu ke knihovnám zde
novela předvídá vznik seznamu děl na trhu nedostupných, který bude veden Národní
knihovnou České republiky (dále jen „Národní knihovna“) a uveřejňován na jejich
internetových stránkách. Budou do něj zařazována díla slovesná, včetně děl do nich
vložených, začleněných nebo tvořících jejich nedílnou součást jako např. ilustrace, která
není možné za úplatu pořídit v běžné obchodní síti. Pro zpřístupňování těchto děl bude
Národní knihovna s kolektivním správcem uzavírat hromadné licenční smlouvy, a to
max. na dobu 5 let s možností prodloužení. Nositelé práv k těmto dílům budou moci
Národní knihovnu kdykoli vyzvat k vyřazení svého díla z tohoto seznamu. Tím však
nebude dotčena platnost oprávnění k zhotovení rozmnoženiny takového díla a jejímu
zpřístupňování podle § 97e odst. 4 písm. i) novely AZ, které bylo poskytnuto před
datem vyřazení.
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§ 97a odst. 6 novely autorského zákona
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S ohledem na to, že nová právní úprava počítá s rozšířením okruhu kolektivních
správců, kteří budou oprávněni se vzájemně pověřit při výkonu kolektivní správy,
obsahuje oddíl 3 čtvrtého dílu novely i ustanovení o závazcích mezi kolektivními
správci navzájem.
Následující oddíl pak pojednává o vztahu s uživateli. Podrobněji než dříve se
v autorském zákoně dočteme o zásadách sjednávání smluv mezi kolektivními správci
a uživateli či osobami oprávněnými hájit jejich zájmy a o povinnostech obou smluvních
stran. Kolektivnímu správci je např. výslovně přikázáno, aby umožnil vzájemnou
komunikaci prostřednictvím elektronických prostředků. Z pohledu uživatelů se poněkud
uvolní pravidla oznamovací povinnosti v případě konání živé veřejné hudební produkce.
Dosud byl dodavatel živé veřejné hudební produkce povinen předložit jejímu
provozovateli program s uvedením jmen autorů a názvů děl nejpozději 20 dnů před
konáním produkce. S účinností novely bude stačit, když tyto údaje oznámí bez
zbytečného odkladu po konání produkce. Provozovatel bude muset před jejím konáním
oznámit kolektivnímu správci pouze to, že se produkce bude konat, a to 15 dnů předem.
Konkrétní podobu programu pak nahlásí nejpozději do 15 dnů po konání produkce.
Provozovatel tedy již nebude muset kolektivnímu správci vše oznamovat předem. To se
jeví jako velmi praktické, neboť za současné situace bylo nezřídka nutné program
dodatečně upřesňovat. Dodavatelé živé hudební produkce musí pružně reagovat na své
posluchače, případně na časové možnosti, často např. hrají „na přání“ nebo na konci
takzvaně přidávají. Pro provozovatele navíc nebylo leckdy snadné získat od výkonných
umělců požadované informace o repertoáru, takto si je bude moci snáze obstarat i sám,
resp. s minimální součinností hudebníků přímo v místě konání produkce.
Jak bylo již uvedeno výše, novela si klade za cíl kromě transpozice směrnice
o kolektivní správě také odstranit některé problémy ze současné praxe. Příkladem
takovéto snahy zákonodárce je úprava tvorby sazebníků odměn. V nich obsažené
sazby musí zejm. vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií a být ve vztahu
k těmto kritériím přiměřené. Při stanovení sazeb bude kolektivní správce povinen
přihlížet k účelu, způsobu, rozsahu a k okolnostem užití předmětu ochrany,
demonstrativně vypočtených v § 98e odst. 3 písm. a) až g). Platné sazebníky budou
uveřejněny na internetových stránkách kolektivních správců a Ministerstva kultury. Za
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důležité považuji posílení pozice uživatelů při sjednávání sazebníků odměn. Nadále
platí, že kolektivní správce předloží návrh sazebníku právnickým osobám sdružujícím
příslušné uživatele předmětů ochrany, pokud se takové osoby u kolektivního správce za
tímto účelem přihlásily a prokázaly, že sdružují vyšší než zanedbatelný počet uživatelů,
navíc také osobám zastupujícím uživatele podle knihovního zákona, a vyzve je
k vyjádření. Tyto osoby budou nově moci proti návrhu sazebníku odměn podat písemné
námitky a návrh sazebníku se pak vůči nim bude považovat za neodsouhlasený.
Námitky musí kolektivní správce s osobou, jež je podala, projednat do dvou měsíců. Pro
dosažení shody strany mohou, a za jistých okolností i musí, využít zvláštního
prostředníka podle § 101 a násl. novely AZ. Pokud i přesto nedojde ke sjednání
sazebníku, je nesouhlasící osoba anebo kolektivní správce oprávněn podat návrh soudu
na rozhodnutí sporu o určení sazby odměny. Vyvstává zde ale několik otázek, na něž
novela nedává odpověď, např. jaké důsledky bude mít neodsouhlasení sazebníku
a případný soudní spor pro uživatele, kteří námitky nevznesli, a sazebník se tedy vůči
nim považuje za odsouhlasený. Velkým tématem byla během legislativního procesu
otázka zvyšování sazeb. I přes určitý tlak ze strany kolektivních správců ale Senát 126
schválil návrh novely ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou 127, což znamená,
že sazby odměn bude možné zvyšovat jen o míru inflace v předcházejícím roce
a případné větší zvýšení bude podléhat předchozímu souhlasu Ministerstva kultury.128
Navrhnout sazebníky v podobě požadované novelou jsou kolektivní správci povinni
nejpozději do 31. 8. 2018, jak vyplývá z přechodných ustanovení novely AZ.
Šestý oddíl čtvrtého dílu novely je věnován správě příjmů z výkonu práv
a příjmů z jejich investování. Jako novou zde spatřuji např. možnost kolektivních
správců poskytovat sociální, kulturní nebo vzdělávací služby financované z příjmů
z výkonu práv. Pokud se kolektivní správce rozhodne takové služby poskytovat, musí
tak činit na základě spravedlivých a transparentních kritérií, zaručujících rovný přístup
k těmto službám a jejich rozsahu. Dále je kolektivní správce povinen ve svém účetnictví
vést příjmy z výkonu práv a z investování těchto příjmů odděleně od vlastního majetku.
Kromě obecných povinností kolektivního správce v této oblasti jsou v oddílu 6
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Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
128
Viz § 98f odst. 2 novely AZ
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zakotvena pravidla pro investování příjmů z výkonů práv, zásady pro stanovení srážek
z těchto příjmů na úhradu účelně vynaložených a doložených nákladů na výkon
kolektivní správy a také podrobná pravidla rozdělování a výplaty příjmů. Kolektivní
správce bude povinen rozdělovat a vyplácet příjmy z kolektivní správy nositelům práv
v souladu s rozúčtovacím řádem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 9 měsíců od
konce účetního období, v němž tyto příjmy vybral, ledaže objektivní důvody brání
v dodržení této lhůty. 129 V případě zastupovaného kolektivního správce činí lhůta pro
rozdělení a výplatu příjmů nositelům práv 6 měsíců od obdržení těchto příjmů od
kolektivního správce, jenž pro něj spravuje práva. 130
Dále najdeme v novele autorského zákona ustanovení, jejichž smyslem je
posílení transparentnosti kolektivní správy. Jedná se o tři okruhy informačních
povinností

–

ve

vztahu

k veřejnosti,

zastupovaným

kolektivním

správcům

a ministerstvu. Na svých internetových stránkách budou kolektivní správci povinni
uveřejňovat (a průběžně aktualizovat) zejména své stanovy, podmínky členství
a podmínky ukončení pověření k výkonu kolektivní správy, vzorové licenční smlouvy,
sazebníky, jména a funkce členů vedení kolektivního správce, rozúčtovací řád, pravidla
pro určení výše srážek, seznam smluv uzavřených s jinými kolektivními správci, jakož
i osobami, ve které má kolektivní správce majetkovou účast nebo kterou ovládá, dále
pravidla pro použití příjmů z výkonu práv, postupy pro řešení sporů a vyřizování
stížností, výroční zprávu 131, aj. Nutno podotknout, že většina z těchto dokumentů je již
na webech českých kolektivních správců běžně dostupná. Zastupovaný kolektivní
správce bude jedenkrát ročně, vždy za předchozí kalendářní rok, informován
elektronickými prostředky o výši vybraných příjmů, srážkách, počtu všech oprávnění
k výkonu práv, které kolektivní správce poskytl nebo odmítl poskytnout, a rovněž
o rozhodnutích přijatých nejvyšším orgánem týkajících se správy práv pro tohoto
zastupovaného kolektivního správce. Ministerstvu pak musí kolektivní správce mj.
poskytnout kopie kolektivních smluv a smluv uzavřených mezi kolektivními správci,
ale i další informace podle § 99i novely AZ. Kromě toho bude muset kolektivní správce
129

Je zřejmé, že tato pasáž je převzata ze shora citovaného čl. 13 odst. 1 směrnice o kolektivní správě.
Viz § 99d odst. 2 novely AZ
131
V reakci na směrnici o kolektivní správě, která předepisuje vypracování a minimální obsah tzv.
výroční zprávy o transparentnosti, stanovuje i novela informace, které musí výroční zpráva obsahovat, a
to v příloze č. 3 novely AZ.
130
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podávat informace na základě odůvodněných žádostí ze strany nositelů práv,
uživatelů nebo zastupovaných kolektivních správců, bude mít však nárok na úhradu
nákladů spojených s poskytováním těchto informací. Výše úhrady, jakož i způsob jejího
určení, bude žadateli vždy sdělena ještě před poskytnutím informace, jinak kolektivní
správce ztratí nárok na úhradu nákladů.
Nyní se dostáváme k dalšímu tématu novely, jež reflektuje úpravu směrnice
o kolektivní správě, a sice k problematice licencí pro více území k právům k užití
hudebních děl online. V ustanoveních § 100 a n. novely jsou stanoveny základní
předpoklady, které musí kolektivní správce splňovat, aby mohl poskytovat licence
k rozmnožování a sdělování hudebních děl online pro území více než jednoho
členského státu EU nebo EHP. Jde především o schopnost identifikovat jednotlivá
hudební díla a nositele práv k těmto dílům, ale také např. schopnost řádné a přesné
fakturace a výplaty odměn nositelům práv. Jak bylo řečeno v souvislosti se směrnicí,
vyhovět těmto požadavků bude, zejm. ekonomicky, poměrně náročné. Proto § 100b
novely AZ upravuje zvláštní typ smlouvy, kterou kolektivní správce bude moci pověřit
poskytováním těchto licencí jiného kolektivního správce, jenž licence pro více území
k právům k užití hudebních děl online již poskytuje nebo jejich poskytování nabízí.
Dožádanému kolektivnímu správci je přitom stanovena kontraktační povinnost.
Ustanovení § 100g transponuje směrnicí stanovenou výjimku vztahující se na
rozhlasové a televizní vysílatele, kteří nevysílají výlučně prostřednictvím internetu.
Dle důvodové zprávy „jde o případy užití hudebních děl v rámci tzv. simulcastingu
(vysílání online současně s tradičním vysíláním) a dále v rámci souvisejících
nelineárních služeb online, tj. zpřístupňováním programů nebo jejich částí nebo
doprovodných materiálů k programům, jako jsou upoutávky, záznamy z natáčení
apod.“ 132 Na českém území z této výjimky bude těžit například Česká televize
provozující kromě televizního vysílání i videoarchiv na svých webových stránkách.
Toto ustanovení by mělo umožnit licencovat všechny výše jmenované způsoby užití
jednou hromadnou licenční smlouvou.

132

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) – sněmovní tisk 724/0
(dostupné na https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=724&CT1=0), zvláštní část – k oddílu 8
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Poslední oddíl čtvrtého dílu hlavy IV novely upravuje postupy pro řešení
sporů. Kromě otázek týkajících se již zmíněného prostředníka ke sjednávání smluv,
sazebníků či k řešení sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy obsahuje tento oddíl
i úpravu vyřizování stížností. Ustanovení § 101g je ale velmi stručné a v zásadě svěřuje
nastavení mechanizmů pro vyřizování stížností kolektivním správcům a jejich
stanovám. Taktéž lhůtu k vyřízení stížností se český zákonodárce rozhodl upravit pouze
prostřednictvím neurčitého právního pojmu „bez zbytečného odkladu“. Po vzoru
směrnice stanovuje i novela AZ povinnost kolektivního správce odůvodnit případné
zamítnutí stížnosti.
Z dalších oblastí, kterým se novela věnuje, bych jako nové vyzvedla doplnění
pravomoci Ministerstva kultury aktivně se účastnit jednání nejvyššího orgánu
kolektivního správce v rámci dohledu nad kolektivními správci, úpravu přeshraniční
spolupráce orgánů dohledu nad činností kolektivních správců v jednotlivých
členských státech EU a EHP či zavedení procedury licencování užití osiřelých děl
a jiných osiřelých předmětů ochrany.
V samém závěru hlavy čtvrté novely AZ je zakotven nový institut nezávislého
správce práv, zavedený směrnicí o kolektivní správě. Podle české definice je nezávislý
správce práv „právnická osoba, jejíž hlavní činností je podnikání nebo jiná výdělečná
činnost, která je na základě smlouvy oprávněna spravovat autorská práva nebo práva
s nimi související jménem více než jednoho nositele práv k jejich společnému prospěchu
jako její jediný nebo hlavní účel své činnosti a ve které nemají majetkovou účast ani ji
neovládají nositelé práv, jejichž práva spravuje.“ 133 Oproti jeho vymezení v čl. 3
písm. b) směrnice tedy může nezávislý správce práv získat oprávnění ke správě práv jen
na základě smlouvy, nikoli zákona. V § 104a novely AZ se nachází výčet ustanovení
hlavy IV aplikovatelných obdobně i na nezávislé správce práv, jedná se zejm.
o povinnosti vůči nositelům práv, uživatelům, kolektivním správcům i veřejnosti.
Lze shrnout, že novela přinese vskutku podrobnou zpřesňující úpravu činnosti
kolektivních správců, kteří budou mít v souvislosti s přizpůsobováním novým
zákonným požadavkům asi hodně práce (a tedy i výdajů). Nakolik se však praxe

133

§ 104 novely AZ
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českých kolektivních správců skutečně změní a zda se výkon kolektivní správy zlepší,
to se dozvíme až postupem času.
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4 Švýcarská právní úprava kolektivní správy
Předmětem této kapitoly je vhled do právního systému Švýcarska a především
popis švýcarské právní úpravy kolektivní správy a komparace vybraných institutů.

4.1 Autorské právo v systému švýcarského práva
Úvodem je nezbytné představit alespoň základy švýcarského politického
a právního systému s jeho hlavními specifiky.
Švýcarsko, ač plným názvem Švýcarská konfederace, je stát s federativním
uspořádáním. 134 Tato federace, resp. budu nadále používat pojem Spolek (ekvivalent
německého „Bund“), sestává z 23 kantonů, které jsou do značné míry autonomními
celky, jak zaručuje čl. 47 Spolkové ústavy Švýcarské konfederace 135 (dále jen
„Spolková ústava“). Kantony mají rozsáhlé vlastní kompetence, vlastní organizaci, tedy
kantonální ústavy, legislativní, exekutivní a soudní orgány, i vlastní finanční prostředky
plynoucí zejm. z přímých daní, jejichž stanovení je taktéž v kompetenci kantonů.
Nositelem suverenity a mezinárodně právní subjektivity je ale Spolek. Z tohoto
uspořádání vyplývá jistá dvojkolejnost státní moci i právního řádu.
Co se týče rozdělení úkolů mezi jednotlivé státní úrovně, Spolek má tzv.
kompetenční kompetenci, v jejímž rámci rozhoduje o tom, jaké úkoly budou svěřeny
134

V tomto kontextu je na místě nastínit rozdíl mezi pojmy konfederace a federace. Konfederace je druh
složeného státu, který vzniká spojením dvou nebo více suverénních států, a to na základě mezinárodní
smlouvy, pro jejíž vznik i změny je nutná jednomyslnost účastníků smlouvy. Charakteristickým rysem
konfederace je, že členské státy si zachovávají vlastní suverenitu a mezinárodně právní subjektivitu. Je
zde kladen důraz na intenzivní spolupráci členů konfederace, ale jako kolektiv nemá konfederace kvalitu
státu, nemůže tedy ani vydávat právní předpisy s bezprostřední závazností pro jednotlivce.
Konfederacemi, resp. jejich obdobou, jsou dnes pouze některé mezinárodní organizace jako např.
Organizace spojených národů. Naproti tomu federace je stát, který sestává z více členských států,
v případě Švýcarska kantonů. Základním dokumentem upravujícím postavení a práva členských států je
typicky ústava, jejíž změny jsou možné na základě souhlasu většiny. Subjektem mezinárodního práva je
sama federace. Státní moc je rozdělena mezi federální orgány a orgány jednotlivých členských států.
V německojazyčné literatuře se též používá dvojice pojmů „Staatenbund“ (lze přeložit jako spolek států)
a „Bundesstaat“ (spolkový stát). Více viz BIAGGINI, Giovanni, GÄCHTER, Thomas, KIENER, Regina
(Hrsg.). Staatsrecht. 2., aktualisierte und ergänzte Auflage. DIKE Verlag AG, Zürich/St. Gallen, 2015.
ISBN 978-3-03751-739-0, str. 126 – 127.
Švýcarské „Eidgenossenschaft / Confédération / Confederazione / Confederaziun“ odkazuje na historicky
volnější vztahy mezi kantony a federací v druhé polovině 19. století. Dle slov Prof. Dr. iur. Giovanni
Biaggini (Universität Zürich) je konfederace v názvu výrazem tradic, kontinuity i určité nostalgie.
135
Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV), SR 101,
dostupné na: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20051651/index.html
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Spolku a jaké kantonům. Tohoto rozhodovacího procesu jsou však kantony
účastny 136, navíc samotná „kompetenční kompetence“ vyplývá ze Spolkové ústavy,
přičemž ústavodárci jsou opět kantony. Jednotlivé pravomoci svěřené Spolku jsou
vypočteny taxativně, kantony pak mají subsidiární generální kompetenci – to
zabraňuje mezerám v právní úpravě a zároveň vyjadřuje postavení a míru autonomie
kantonů. Rozdělení kompetencí je ostatně vždy výrazem pozice Spolku na jedné straně
a kantonů na straně druhé a udává rovnováhu mezi oběma státními úrovněmi.
V poslední době získal Spolek řadu nových kompetencí a nabylo i spolkové právo, lze
tak uvažovat o mírných centralizačních tendencích. 137
Zmíněnými kompetencemi je samozřejmě myšlena také pravomoc vydávat
právní předpisy ve svěřených oblastech. Existují tedy zákony spolkové a kantonální.138
Implementace a výkon spolkového práva jsou ve švýcarském modelu federalismu
v zásadě svěřeny kantonům, nestanoví-li Spolková ústava nebo zákon jinak. To
umožňuje kantonálním úřadům a soudům do jisté míry přizpůsobit spolkovou právní
úpravu vlastním podmínkám a hodnotám. Spolkové úřady pak vykonávají především
dohled, přičemž nejvyšší instancí zajišťující celostátně jednotnou aplikaci spolkového
práva je Spolkový soud (Bundesgericht).
Vztah a případné kolize mezi spolkovými a kantonálními právními normami se
řídí pravidlem stanoveným v čl. 49 Spolkové ústavy, dle jehož prvního odstavce má
spolkové právo přednost před jemu odporujícím kantonálním právem. Dle výkladu
Švýcarského spolkového soudu „zásada přednosti spolkového práva podle čl. 49 odst. 1
Spolkové ústavy vylučuje tvorbu právních předpisů kantonů v oblastech, které taxativně
upravuje spolkové právo. V oblastech, které spolkové právo neupravuje taxativně, smí
136

Především prostřednictvím Rady států (Ständerat), 46členné komory spolkového parlamentu, v níž
jsou vždy dva zástupci za každý kanton a jeden za půlkanton. Rovné zastoupení kantonů by mělo chránit
malé kantony před přehlasováním. Členové této komory sice mají primárně zastupovat zájmy vysílajícího
kantonu, nejsou však vázáni žádnými pokyny a příkazy. Způsob jejich volby stanoví právo jednotlivých
kantonů. Pro přehlednost doplňuji, že druhou komorou švýcarského parlamentu, Spolkového
shromáždění (Bundesversamlung), je Národní rada (Nationalrat). Sestává z 200 poslanců, kteří jsou
přímo voleni, přičemž každý kanton je volebním krajem a počet přidělených mandátů je stanoven
poměrně podle velikosti kantonu (počtu jeho obyvatel).
137
Viz BIAGGINI, Giovanni, GÄCHTER, Thomas, KIENER, Regina (Hrsg.). Staatsrecht. 2.,
aktualisierte und ergänzte Auflage. DIKE Verlag AG, Zürich/St. Gallen, 2015. ISBN 978-3-03751-739-0,
str. 149 - 151
138
Také obce, třetí organizační úroveň, mají zákonodárné, výkonné i soudní orgány a vydávají vlastní
právní předpisy, které se ve struktuře právního řádu nachází nejníže. Musí tak být v souladu jak se
spolkovým právem, tak právem kantonu, do něhož daná obec náleží.
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kantony vydávat takové právní předpisy, které neodporují smyslu a duchu spolkového
práva a které mu nejsou na újmu či nemaří jeho účel. Zásady derogativního účinku
spolkového práva se lze dovolat jako ústavního subjektivního práva. Přezkum, zda je
kantonální norma v souladu se spolkovou, je na volné úvaze Spolkového soudu.“139
K tomuto je vhodné ještě upřesnit, že přednost spolkového práva je nutno chápat jaksi
absolutně, tedy by i kantonální právní předpisy nejvyšší právní síly, kantonální ústavy,
měly být v souladu se spolkovými předpisy podzákonné úrovně – nařízeními. 140 Dále je
nanejvýš zajímavá otázka přednosti takového spolkového práva, které by vybočovalo
z kompetencí svěřených Spolku ústavou. Na jednu stranu tu máme výše načrtnutý
systém dělby kompetencí, kdy podle článku 3 Spolkové ústavy vykonávají kantony
všechna práva, která nejsou svěřena Spolku, a dle článku 42 vykonává Spolek jen úkoly
svěřené mu Spolkovou ústavou. Na straně druhé ale stojí ustanovení článku 190, podle
kterého jsou Spolkový soud, vykonávající mj. i roli ústavního soudu141, a jiné úřady
aplikující právo vázány spolkovými zákony 142. Švýcarské spolkové zákony tudíž
fakticky nepodléhají soudní kontrole ústavnosti (přezkoumávány jsou jen nařízení
Spolkové rady a kantonální právní předpisy), odpovědnost za soulad spolkových zákonů
s ústavou plně spočívá na Spolkovém shromáždění. 143 To znamená, že přednosti
požívají i takové spolkové zákony, které překračují ústavní kompetence Spolku,
a v tomto rozsahu je kantonální právo, ač v souladu s ústavní dělbou kompetencí,
suspendováno. 144 Takové situace jsou však v praxi zcela vzácné.
Zbývá ještě zmínit postavení mezinárodního práva ve švýcarském právním
řádu. Výše rozebíraný článek 190 Spolkové ústavy říká, že pro Spolkový soud a další
139

Rozsudek Spolkového soudu ze dne 31. 3. 2008, BGE 134 I 125 E. 2.1 S. 128 f., Thommen und
Verein Referendum BWIS, dostupné na:
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_doci
d=atf%3A%2F%2F134-I-125%3Ade
140
Spolkový soud však vyslovil svou nepříslušnost k přezkumu kantonálních ústav. Kantonální ústavy ale
podléhají schválení Spolkového shromáždění při jejich přijímání (toto schválení má deklaratorní účinek),
čímž by měla být bezrozpornost zajišťována.
141
Švýcarsko má model tzv. difuzního ústavního soudnictví, kdy o ústavně právních otázkách, které
vyjdou v řízení najevo, rozhodují všechny soudy. Nejvýše postavený Spolkový soud se zase naopak
nezabývá pouze ústavně právními, ale také civilními a správně právními spory.
142
a mezinárodním právem
143
Přesněji řečeno, Spolkový soud může teoreticky zákon přezkoumat na soulad s ústavou, nicméně ho
musí v každém případě aplikovat, může ale dát případně podnět zákonodárci k jeho změně. K takovému
přezkumu se však Spolkový soud v praxi uchyluje jen velmi zřídka, ve většině případů přistoupí
k ústavně konformnímu výkladu.
144
K tomu více viz TSCHANNEN, Pierre. Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 3.
Auflage, Bern 2011, str. 307 - 326
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úřady, které aplikují právo, jsou závazné spolkové zákony a mezinárodní právo. Tím je
mezinárodní právo postaveno na vrchol hierarchie právních předpisů, zároveň ale na
roveň spolkovým zákonům. Co když tedy dojde ke kolizi spolkového zákona a normy
mezinárodního práva? To již článek 190 neupravuje, odpověď na tuto otázku však dal
Spolkový soud, který, po dlouhém otálení, uznal přednost Evropské úmluvy o lidských
právech 145 před spolkovými zákony, které tak mohou být ohledně souladu s touto
lidskoprávní úmluvou přezkoumávány 146. Obecně pak platí, že vnitrostátní právo má
být vykládáno v souladu s právem mezinárodním, pokud pro to běžné výkladové
metody dávají prostor.
Mají-li být uvedena hlavní specifika švýcarského práva, nelze opominout vliv
přímé demokracie na právní řád. Pokusím se ho zde popsat tak stručně, jak je to jen
vzhledem k složitosti celého systému možné. V Česku, jako ve většině evropských
zemí, je v zásadě jediným nástrojem přímé demokracie referendum, které je však
využíváno výhradně jako prostředek potvrzení nebo naopak vyvrácení určitého záměru
volených zástupců. Otázky, o kterých se v českých referendech hlasuje, tedy vždy
vychází jaksi „shora“, od orgánů veřejné moci. Ve Švýcarsku tyto otázky velmi často
nastolují přímo občané, a to prostřednictvím iniciativ a referend 147. Mají tak značný,
bezprostřední vliv na zákonodárství. Na spolkové úrovni existuje tzv. ústavní lidová
iniciativa, která umožňuje občanům provést změnu Spolkové ústavy. Taková iniciativa
vznikne, je-li pro určitý návrh revize ústavy shromážděno 100.000 podpisů. Spolková
ústava rozlišuje lidovou iniciativu k úplné revizi ústavy 148, v praxi využívanou jen
velmi zřídka, a lidovou iniciativu k částečné revizi ústavy 149, která je naopak hojně
využívána. Částečnou revizí mohou zájmové skupiny občanů dosáhnout změny, přijetí
nebo zrušení jednotlivých ustanovení Spolkové ústavy. Vedle iniciativ existuje jako

145

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950
Viz rozsudek Spolkového soudu ze dne 26. 7. 1999, BGE 125 II 417, E. 4d (dostupné na:
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_doci
d=atf%3A%2F%2F125-II-417%3Ade) a rozsudek Spolkového soudu ze dne 15. 11. 1991, BGE 117 Ib
367, E. 2e (dostupné na:
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_doci
d=atf%3A%2F%2F117-IB-367%3Ade#page371)
147
Rozdíl mezi oběma instituty spočívá především v tom, že prostřednictvím iniciativy je možné aktivně
změnit znění právního předpisu, zatímco v referendu mohou občané zejména zvrátit určité rozhodnutí,
jakým je i přijetí či změna právního předpisu.
148
Viz čl. 138 Spolkové ústavy
149
Viz čl. 139 Spolkové ústavy
146
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další nástroj přímé demokracie referendum. O změně Spolkové ústavy, přistoupení
k mezinárodní organizaci pro zajištění společné bezpečnosti nebo supranacionálního
charakteru a o zákonu, který parlament prohlásil za bezodkladný a jenž nemá základ
v ústavě, se koná obligatorní referendum. Tyto otázky tedy podléhají povinnému
celostátnímu hlasování a pro přijetí návrhu musí být dosaženo dvojí většiny – většiny
všech odevzdaných platných hlasů („Volksmehr“ – lidová většina) a zároveň většiny
hlasů ve většině kantonů („Ständemehr“ – většina kantonů). 150 O dalších otázkách, mj.
i běžných

spolkových

zákonech,

mohou

občané

rozhodovat

prostřednictvím

fakultativního referenda, požaduje-li jeho konání 50.000 oprávněných voličů nebo
osm kantonů. Pro přijetí návrhu je zde nutná jen prostá většina z celkového počtu
odevzdaných hlasů. 151 Na kantonální úrovni jsou kromě ústavních i zákonné
iniciativy, které požadují hlasování o návrhu na přijetí nového zákona nebo změnu
některého stávajícího kantonálního zákona. Tyto iniciativy ale samozřejmě nesmí
odporovat spolkovému právu, v takovém případě by mohly být Spolkovým soudem
prohlášeny za neplatné. Počet potřebných podpisů se v jednotlivých kantonech liší.
Systém iniciativ a referend určuje vždy kantonální ústava v ustanoveních o politických
právech občanů.
Nyní, když byla popsána struktura švýcarského právního řádu, je možné do ní
zařadit autorskoprávní úpravu. Podle čl. 122 Spolkové ústavy je zákonodárství
v oblasti civilního práva věcí Spolku a k organizaci soudů a jurisdikce v civilních
věcech jsou příslušné kantony, nestanoví-li zákon jinak. Na základě tohoto ustanovení
vydalo Spolkové shromáždění dne 9. 10. 1992 spolkový zákon o autorském právu
a právech souvisejících 152 (dále jen „spolkový autorský zákon“ nebo „SAZ“).
Kantonům spolkový autorský zákon v čl. 73 výslovně svěřuje stíhání případů porušení
autorského práva a práv s ním souvisejících. Prováděcím předpisem k spolkovému
autorskému zákonu je nařízení o autorském právu a právech souvisejících
z 26. 4. 1993 (dále jen „nařízení o autorském právu“).

150

Viz čl. 140 odst. 1 Spolkové ústavy
Viz čl. 141 odst. 1 Spolkové ústavy
152
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 9.
Oktober 1992, SR 231.1, dostupné na: https://www.admin.ch/opc/de/classifiedcompilation/19920251/index.html#fn3
151
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Základní východiska švýcarské a české autorskoprávní úpravy jsou v podstatě
shodná. Dle spolkového autorského zákona může být autorem taktéž pouze fyzická
osoba, neboť dílo je rovněž chápáno jako výsledek duševní tvůrčí činnosti, jenž musí
vykazovat znaky individuality a originality. Autorskoprávní ochrana je také založena na
neformálním principu, vzniká tedy již okamžikem vytvoření díla, přičemž není
rozhodující, zda je zachyceno na hmotném nosiči či nikoli. Spolkový autorský zákon
zná i koncept duality autorského práva, z hlediska pojmosloví však nerozlišuje
osobnostní a majetková práva, ale obě složky popisuje jako „vztah autora či autorky
k dílu“ 153 a „vztah autorství a vlastnictví hmotného substrátu díla“ 154. Přímo pojem
osobnostní práva je zde výslovně užit pouze jedinkrát, a to v souvislosti s výkonnými
umělci. 155 Doba ochrany majetkových práv trvá obecně 70 let, k počítačovým
programům 50 let po smrti autora a u práv souvisejících s právem autorským 50 let od
vytvoření výkonu, zveřejnění zvukového či zvukově obrazového záznamu, popř. jeho
vyrobení, nedošlo-li k zveřejnění, nebo od uskutečnění vysílání. Spolkový autorský
zákon zná i náhradní odměny v souvislosti s osobním užitím (což vzhledem
k rozšířenosti tohoto institutu v evropských státech asi není až tak překvapivé). Mírně
odlišný je ale okruh osob povinných k jejich platbě. Podle SAZ je to ten, kdo
rozmnožuje díla pro potřeby učitele při vyučování 156, kdo rozmnožuje díla v rámci
činnosti závodu, veřejné správy, institucí, komisí a podobných zařízení pro jejich vnitřní
potřebu, ten, kdo zpřístupňuje přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin (knihovny,
jiné veřejné instituce či obchodní závody) a ten, kdo vyrábí nebo dováží prázdné kazety
a jiné nosiče zvukových či zvukově obrazových záznamů určené k zaznamenání děl 157.
V posledním uvedeném případě se opět dostáváme k problému faktické platby odměn
koncovými uživateli, na které se vztahuje zákonná licence k užití pro osobní potřebu.
Až na drobné odchylky, zejm. v pojmosloví a systematice zákona, nenacházím
v pojetí švýcarské a české autorskoprávní úpravy podstatnějších rozdílů.
153

Je zajímavostí švýcarského právního řádu, že prakticky všechna pojmenování jsou uváděna jak
v mužském, tak v ženském rodě. Napříč spolkovým autorským zákonem jsou tedy důsledně používána
slovní spojení „autor nebo autorka“, „nositel nebo nositelka práv“, „výkonný umělec nebo umělkyně“ atp.
Pro zjednodušení nadále uvádím vždy jen pojmy v mužském rodě, jak činí i český zákonodárce.
154
V doslovném překladu „vztah autorství k vlastnictví exempláře díla“
155
Viz Art. 33a SAZ
156
Tato zákonná licence plyne z ustanovení Art. 19 odst. 1 SAZ, dle něhož mohou být zveřejněná díla
užita pro osobní potřebu, přičemž se dle písm. b) tohoto ustanovení za osobní potřebu považuje i každé
užití díla učitelem pro potřeby vyučování ve třídě.
157
Viz Art. 20 SAZ
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4.2 Právní úprava kolektivní správy
Švýcarská právní úprava kolektivní správy je v současné době obsažena ve
spolkovém autorském zákoně z roku 1992. Při celkové revizi autorského práva sem
byla převzata ze spolkového zákona o kolektivní správě z roku 1940 158 (dále jen „zákon
o kolektivní správě“), který byl s účinností spolkového autorského zákona zrušen.
Jednalo se hlavně o změnu systematickou, byly ovšem provedeny i některé významné
materiální změny, jako např. posílení kontroly tarifů autorských odměn a spolkového
dozoru vůbec či změna konceptu monopolního postavení kolektivních správců,
o kterém bude ještě řeč dále. Kolektivním správcům je ve spolkovém autorském zákoně
věnována část 4., která obsahuje pět hlav nazvaných Oblasti kolektivní správy
podléhající spolkovému dozoru, Povolení, Povinnosti kolektivních správců, Informační
povinnost vůči kolektivním správcům a Dozor nad kolektivními správci. 159 Jedná se
o ustanovení § 40 – 60 SAZ.
Působnost právní úpravy kolektivní správy je vymezena v § 40 odst. 1 SAZ
na zde taxativně vypočtené oblasti. Na základě § 40 odst. 1 písm. a) se jedná o správu
výhradních práv na provozování a vysílání nedivadelních hudebních děl a na výrobu
zvukových či zvukově-obrazových záznamů takovýchto děl, dále je pod písm. a)bis
uvedeno uplatňování výhradních práv podle § 22, §22a - 22c a § 24b

160

a pod písm. b)

uplatňování nároků na autorskou odměnu podle § 13, § 20, § 24c a § 35

161

. Pokud

kolektivní správci nepůsobí v některé z těchto oblastí, pak nepodléhají ani povolovací
povinnosti,

ani

s tím

spojenému

spolkovému

158

dozoru. 162

Spolková

rada

Bundesgesetz vom 25. 9. 1940 betreffend die Verwertung von Urheberrechte
(Verwertungsgesellschaft)
159
Členění právních předpisů zde a dále adaptuji na česká legislativní pravidla, v doslovném překladu se
však spolkový autorský zákon člení na tituly, tituly na kapitoly, kapitoly na oddíly a oddíly na články.
160
Tj. právo na šíření vysílaných děl (tzn. zpřístupňování vysílaných děl současným a nezměněným
přenosem nebo další vysílání v rámci přenosu vysílacího programu) (§ 22), užití archivovaných děl
vysílatele (§ 22a), užití osiřelých děl (§ 22b), zpřístupňování vysílaných hudebních děl (§ 22c) a
rozmnožování pro účely vysílání (§ 24b)
161
Jedná se o odměnu za pronájem uměleckých děl (§ 13), odměnu v souvislosti s užitím pro osobní
potřebu (§ 20), odměnu za užití osobami se zdravotním postižením (§ 24c) a odměnu za užití zvukových
a zvukově obrazových záznamů (§ 35).
162
Viz VON BÜREN, Roland, DAVID, Lucas (Hrsg.). Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Band II/1: Urheberrecht, erster Teilband: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.
3., nachgeführte und erweiterte Auflage 2014. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2013. ISBN 978-37190-3178-7, str. 448
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(Bundesrat) 163 může okruh oblastí kolektivní správy podléhajících spolkovému dozoru
rozšířit, pokud to vyžaduje veřejný zájem. Práva vypočtená v § 40 odst. 1 písm. a)bis
a b) SAZ jsou zároveň právy povinně kolektivně spravovanými, jejich uplatňování je
tedy možné výhradně prostřednictvím příslušných kolektivních správců. Právo na
provozování a vysílání nedivadelních hudebních děl nebo na výrobu zvukových či
zvukově obrazových záznamů takovýchto děl podle písm. a) předmětného ustanovení,
může autor či jeho dědic spravovat i individuálně, taková správa pak není podřízena
spolkovému dozoru.
Právě dozor Spolku nad kolektivními správci je těžištěm právní úpravy
kolektivní správy ve spolkovém autorském zákoně. Kolektivní správci ve Švýcarsku
podléhají dvojímu dozoru. Vykonává ho jednak Institut pro duševní vlastnictví
(Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum - „IGE“) a jednak Spolková rozhodčí
komise

pro

správu

autorských

práv

a

práv

souvisejících

(Eidgenössische

Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten - dále jen „Rozhodčí komise“). IGE je spolkové odborné centrum se
sídlem v Bernu, které je příslušné pro otázky týkající se patentové ochrany, ochranných
známek, označení původu, ochrany průmyslových vzorů a autorského práva. Podílí se
na přípravě legislativy v těchto oblastech a zastupuje Švýcarsko v mezinárodních
organizacích a ve vztazích s třetími zeměmi. 164 V oblasti kolektivní správy uděluje
oprávnění k jejímu výkonu a dohlíží na činnost kolektivních správců a dodržování jejich
zákonných povinností 165. To zahrnuje zejm. přezkum výročních zpráv, schvalování
rozúčtovacích řádů a provádění kontrol na základě došlých podnětů. Kolektivní správci
jsou podle § 50 SAZ povinni poskytnout IGE veškeré informace a podklady, které jsou
k provádění dozoru nutné. V případě, že IGE zjistí porušování zákonných povinností,
upozorní kolektivního správce na nedostatky a nařízením ho vyzve k nápravě v určené
lhůtě. Pokud se kolektivní správce neřídí těmito pokyny, má IGE k dispozici v zásadě
dva sankční nástroje: omezení či odejmutí povolení k výkonu kolektivní správy (po
163

Spolková rada je orgánem výkonné moci na spolkové úrovni – švýcarská vláda. Každý ze sedmi jejích
členů stojí v čele jednoho ministerstva. Z řad členů Spolkové rady je každý rok volen Spolkový prezident
(v současnosti prezidentka), který má ve vládě postavení „primus inter partes“ - prvního mezi rovnými.
Protože Švýcarsko nemá individuální výkonný orgán, hlavu státu jakou je např. prezident ČR, plní někdy
tuto funkci právě Spolková rada.
164
Více viz https://www.ige.ch/
165
stanovených v části 4., hlavě 3. SAZ (§ 44 – 50)
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přiměřeném varování) a zveřejnění pravomocného nařízení na náklady dotyčného
kolektivního správce. Rozhodčí komisi 166 přísluší schvalování odměnových tarifů,
které vyjednali kolektivní správci s dotčenými organizacemi sdružujícími uživatele167.
Členové Rozhodčí komise jsou voleni Spolkovou radou, při své rozhodovací praxi ale
nepřijímají žádné pokyny. Orgánem administrativního dohledu Rozhodčí komise je
ministerstvo spravedlnosti a policie. Rozhodčí komise sestává z prezidenta, dvou
přísedících, dvou náhradníků a tzv. dalších členů, které navrhují kolektivní správci
a sdružení uživatelů. Komise rozhoduje vždy jako pětičlenná, a to v následujícím
obsazení: prezident, oba přísedící a dva další členové vybraní pro danou věc dle své
odbornosti, vždy ale jeden navržený kolektivními správci a jeden uživatelskými
organizacemi. Jak a na základě jakých kritérií Rozhodčí komise rozhoduje o tarifech,
upravují ustanovení § 59 a 60 SAZ. Podrobnosti organizace a řízení u Rozhodčí komise
upravuje nařízení o autorském právu a podpůrně zde působí také zákon o správním
řízení ze dne 20. 12. 1968, tedy obdoba českého správního řádu.
Ten, kdo kolektivně spravuje práva v oblastech podléhajících spolkovému
dozoru, potřebuje, jak již bylo zmíněno, povolení Institutu pro duševní vlastnictví,
jehož úpravu nalezneme v druhé hlavě části čtvrté SAZ. Toto povolení k výkonu
kolektivní správy je udíleno na dobu pěti let a může být následně obnovováno vždy
o dalších pět let. Získá ho kolektivní správce, který je založen podle švýcarského
práva, má zde sídlo a také z území Švýcarska provozuje své podnikání. Další
podmínkou pro udělení oprávnění je, že správa autorských práv nebo práv souvisejících
je hlavním předmětem činnosti subjektu žádajícího o povolení. Kolektivní správce
musí být přístupný všem nositelům práv a přiznávat všem autorům a výkonným
umělcům právo na spolurozhodování. Žadatel musí také zaručovat dodržování
právních předpisů, především prostřednictvím svých stanov, a splňovat předpoklady
pro zajištění účelného a hospodárného výkonu kolektivní správy – podobně jako
český kolektivní správce dle § 98 odst. 6 písm. d) AZ, resp. § 96a odst. 3 písm. e)
novely AZ.

166

Viz https://www.eschk.admin.ch/eschk/de/home.html
Povinnost vyjednat podobu tarifů, tedy výši odměn, které mají uživatelé platit za užití autorskoprávně
chráněných statků, s uživatelskými sdruženími stanovuje kolektivním správcům § 46 odst. 2 SAZ
167
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Zajímavé je v této souvislosti srovnání úpravy monopolu kolektivních správců.
Spolkový autorský zákon nestanovuje monopolní postavení jako podmínku, resp.
překážku pro získání oprávnění k výkonu kolektivní správy, v § 42 odst. 2 ale výslovně
říká, že „oprávnění je zpravidla uděleno pro každou kategorii děl a pro související
práva vždy jen jednomu kolektivnímu správci.“ 168 S ohledem na použití výrazu
„zpravidla“ (v německém znění „in der Regel“) se jedná o model faktického monopolu
kolektivních správců, který ale připouští výjimky z tohoto pravidla. Koncepce
monopolního postavení kolektivních správců doznala od roku 1940, kdy se kolektivní
správa stala poprvé předmětem zákonné úpravy, značného vývoje. Zákon o kolektivní
správě zakotvoval do roku 1992, tedy do účinnosti současného spolkového autorského
zákona, v § 2 odst. 1 legální monopol kolektivních správců. Zprvu platil v jaksi
absolutní podobě, později byla konstrukce uvolněna přijetím nařízení ministerstva
spravedlnosti a policie ze dne 8. 4. 1982 o udělování povolení ke kolektivní správě
autorských práv 169, které umožňovalo udělit ke správě práva tzv. dalšího vysílání
(„Weitersendungsrecht“) 170 nikoli jedno povolení celkově, ale jedno povolení pro
každou kategorii děl. 171 Tato formulace byla rovněž převzata do výše uvedeného textu
ustanovení § 42 odst. 2 SAZ.
Výčet povinností kolektivních správců nalezneme v části 3. SAZ. Kolektivní
správci musí dbát principů řádné a hospodárné správy, vykonávat kolektivní správu
podle pevně stanovených pravidel a v souladu s požadavkem rovného zacházení
a nesmějí usilovat o vlastní zisk. Podle možností uzavírají reciproční smlouvy se
zahraničními kolektivními správci. Dále mají povinnost stanovovat už zmíněné tarify,
předkládat je Rozhodčí komisi ke schválení a schválené tarify následně zveřejnit.
V procesu tvorby tarifů klade spolkový autorský zákon důraz na zapojení uživatelských
organizací. Ve výčtu povinností kolektivních správců uvádí, že tito „vyjednávají

168

§ 42 odst. 2 SAZ
Toto nařízení taktéž pozbylo platnosti s účinností současného spolkového autorského zákona.
170
Srov. § 22 SAZ, dle kterého je možné uplatňovat právo na současné zpřístupňování vysílaných děl
v nezměněné podobě a na další vysílání v rámci přenosu vysílacího programu jen prostřednictvím
příslušných kolektivních správců.
171
Dle VON BÜREN, Roland, DAVID, Lucas (Hrsg.). Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Band II/1: Urheberrecht, erster Teilband: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.
3., nachgeführte und erweiterte Auflage 2014. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2013. ISBN 978-37190-3178-7, str. 441 - 442
169
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o podobě jednotlivých tarifů s příslušnými sdruženími uživatelů.“ 172 Je tedy na
odpovědnosti švýcarského kolektivního správce, aby do procesu zpracovávání
sazebníků aktivně zapojil uživatelskou veřejnost a výši odměn stanovil ve spolupráci
a interakci s uživatelskými organizacemi jakožto partnery. Jak už bylo popsáno,
zástupci uživatelských sdružení jsou rovněž členy Rozhodčí komise, která tarify
schvaluje. A rozhodčí komise také může ve schvalovacím procesu učinit změny
v tarifech jen na základě konzultace jak s kolektivním správcem, tak s uživatelskými
sdruženími, které jsou na řízení účastny. V porovnání se současně účinnou úpravou
českého autorského zákona je tedy pozice švýcarských uživatelských sdružení při
tvorbě sazeb odměn silnější, novela AZ ale v tomto ohledu přinese pro českou
uživatelskou veřejnost významnou změnu, jak bylo popsáno v kapitole 3.2. Ustanovení
§ 48 a 49 SAZ se věnují rozúčtování výtěžku z kolektivní správy. Kolektivní správci
jsou povinni sestavit rozúčtovací řád a předložit ho ke schválení IGE. Výtěžek musí být
rozdělován podle výnosů jednotlivých děl a uměleckých výkonů. Ke stanovení okruhu
oprávněných musí kolektivní správci vynaložit veškeré možné úsilí. Pokud by
rozúčtování bylo spojeno s neúměrnými náklady, mohou kolektivní správci rozsah
výtěžku odhadnout, odhady ale musí být založeny na vhodných a přezkoumatelných
hlediscích. Mezi původní nositele práv a ostatní oprávněné osoby by měl být výtěžek
rozdělován tak, aby autorům a výkonným umělcům vždy zůstal přiměřený podíl. Jiné
rozdělování je přípustné, pouze pokud by náklady byly nepřiměřené. Ujednání nositelů
práv s třetími osobami nejsou rozúčtovacím řádem dotčena. Bez povšimnutí nenechme
ustanovení § 48 odst. 2 SAZ, podle kterého je možné část z výtěžku z kolektivní správy
se souhlasem nejvyššího orgánu společnosti věnovat na účely sociální prevence
a kulturního rozvoje. Tak např. Suisa, kolektivní správce práv k dílům hudebním,
vytvořil na základě tohoto ustanovení nadaci, jejímž cílem je poskytovat zastupovaným
umělcům, event. jejich pozůstalým, zajištění pro případ stáří a invalidity. 173
Swissperform spravující práva související s autorským právem zase odvádí 10 %
z výnosů různým nezávislým sociálním a kulturním institucím, mj. Schweizerische
Interpretenstiftung (Švýcarské nadaci interpretů), Stiftung für Radio und Kultur
Schweiz (Nadaci pro rádio a kulturu) nebo Schweizerische Kulturstiftung für
172

§ 46 odst. 2 SAZ
Více viz
https://www.suisa.ch/fileadmin/user_upload/suisa/Fuersorgestiftung/Urheberfuersorge_2017.pdf
173
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Audiovision (Švýcarské kulturní nadaci pro audiovizi).174 Jak bylo možné se dočíst
v kapitole 3 této práce, obdobný institut zavedla i směrnice o kolektivní správě,
a s účinností novely autorského zákona tak budou moci i čeští kolektivní správci
poskytovat sociální, kulturní nebo vzdělávací služby financované z příjmů z kolektivní
správy.
Poslední otázkou, kterou se spolkový autorský zákon zabývá, i když nanejvýš
stručně, je informační povinnost uživatelů vůči kolektivním správcům. Dle § 51
odst. 1 SAZ musí uživatelé, je-li to od nich vyžadováno, dát kolektivnímu správci
všechny informace, které jsou potřebné pro sestavení a uplatnění tarifů a rozdělení
výtěžku. V druhém odstavci je pak doplněna povinnost kolektivního správce zachovávat
obchodní tajemství (v množném čísle), čímž jsou patrně myšleny informace získané od
uživatelů na základě prvního odstavce, které tvoří obchodní tajemství těchto uživatelů.
Ve Švýcarsku působí v současné době pět kolektivních správců. Jsou jimi Suisa,
Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik („Suisa“) zastupující
skladatele,

textaře

a

nakladatele

hudebních

nedivadelních

děl,

ProLitteris,

Schweizerische Urheberrechtsgesellschaft für Literatur und bildende Kunst,
Genossenschaft spravující práva k dílům literárním, fotografickým a dílům výtvarného
umění, Société Suisse des Auteurs, Société coopérative pro kolektivní správu práv
k slovesně i hudebně dramatickým dílům, dále Suissimage, Schweizerische
Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken, jehož činnost se
vztahuje k dílům audiovizuálním, a Swissperform vykonávající kolektivní správu práv
souvisejících s právem autorským. Převažující právní forma kolektivních správců
„Genossenschaft“ (event. „Société coopérative“) je obdobou českého družstva, pouze
Swissperform je dle svých stanov „Verein“, tedy spolek 175.
Nahlédnout do stanov jednotlivých správců je nezbytné pro srovnání organizace
a fungování švýcarských a českých kolektivních správců. Co se systému členství týče,
nalézám určitou podobnost u kolektivních správců Suisa a OSA. I autor zastupovaný
Suisa totiž musí pro to, aby se stal členem s hlasovacími právy a možností volit a být
volen do orgánů kolektivního správce, splnit jisté podmínky. Mezi těmi nechybí délka
174
175

Více viz http://www.swissperform.ch/de/kultur-sozialfonds/kultur-und-sozialfonds.html
Viz http://www.swissperform.ch/uploads/media/SWISSPERFORM_Statuten_.pdf - str. 3
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zastupování, kterou Suisa stanovuje na minimálně jeden rok (tedy méně než OSA
požadující 5 let), ani objem vyplacených autorských odměn, který musí přesahovat limit
stanovený představenstvem. 176 Podle poslední výroční zprávy Suisa byla výše tohoto
limitu pro rok 2015 stanovena na 2.000 CHF (souhrnně, bez vazby na určitý časový
úsek). 177 To je při současném kurzu švýcarského franku přibližně 50.000 Kč, což je
v porovnání s pravidly OSA 178 velmi málo, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že
švýcarské mzdy a ceny jsou několikanásobně vyšší než české. Pro ucelení představy
uvádím,

že

Suisa

v roce

2015

zastupovala

celkem

35.381

švýcarských

a lichtenštejnských skladatelů, textařů a hudebních nakladatelů 179 (a asi 2 miliony
nositelů autorských práv z celého světa) a z toho 11.053, tedy více než 31 %
zastupovaných bylo zároveň i plnoprávnými členy Suisa. 180 U OSA tento podíl činil ve
stejném roce 3,9 %. 181 Podmínky členství jsou tedy z formálního hlediska u obou
kolektivních správců obdobné, fakticky jsou ale orgány Suisa otevřeny pro daleko širší
okruh autorů, než je tomu u OSA.
Švýcarská právní úprava zakotvuje především zásady pro fungování
kolektivních správců, podrobněji pak upravuje činnost orgánů vykonávajících dozor nad
kolektivními správci. Je tedy značně obecná, výrazně stručnější a také méně
technická 182 než česká právní úprava (a po transpozici směrnice o kolektivní správě do
českého právního řádu bude tento výrok dvojnásobně platný). V důsledku toho je
přehlednější a srozumitelnější nejen pro právnickou, ale i laickou veřejnost. Je trochu
paradoxní, že pro mě, autorku této práce, bylo snazší pracovat se švýcarským autorským
zákonem i pochopit obsah jeho ustanovení, a to i přesto, že se jedná o předpis cizího
právního řádu, navíc psaný v jiném než mém mateřském jazyce. Na druhou stranu ona
176

Viz https://www.suisa.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Statuten_02.pdf - str. 6-7
viz
https://www.suisa.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/SUISA_Jahresbericht_2015_DE_02.pdf - str.
8)
178
tj. vždy nejméně 80.000 Kč po čtyři poslední za sebou následující roky nebo souhrnně 1.000.000 Kč v
období posledních pěti let
179
Podíl zastupovaných z Lichtenštejnska na celkovém počtu zastupovaných je zcela zanedbatelný z celkových 35.381 jich v roce 2015 bylo pouze 126.
180
Viz výroční zpráva, str. 8 (dostupné na
https://www.suisa.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/SUISA_Jahresbericht_2015_DE_02.pdf)
181
Viz kapitola 2.8.1. této práce
182
Např. pojmosloví je místy trochu nekonzistentní, švýcarský zákonodárce se nebojí v zájmu stylistiky
používat synonyma. Třeba pro pojem „užití“ používá výrazy „Nutzung“ i „Verwendung“. Srozumitelnosti
to ale není na újmu, spíše text působí civilněji, čtivěji.
177

78

„uživatelská přívětivost“ spolkového autorského zákona může být lehce na úkor právní
jistoty. Z výše uvedených vlastností spolkového autorského zákona vyplývá mnoho
otázek a nejasností, jejichž řešení je pravděpodobně ponecháno praxi, kde prostor pro
autonomii vůle subjektů - kolektivních správců, nositelů práv a uživatelů - je tím
pádem širší. Rozhodování sporných otázek je pak předmětem činnosti dozorčích orgánů
a soudů.
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Závěr
Diplomová práce je složena ze čtyř částí nazvaných Autorské právo a práva
související s právem autorským, Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících
s autorským právem, Směrnice o kolektivní správě a její transpozice do českého
právního řádu a Švýcarská právní úprava kolektivní správy.
První kapitolu této práce jsem pojala jako úvod do autorskoprávní problematiky.
Nejprve jsem se zde zabývala historickým vývojem autorského práva a jeho normativní
úpravy, a to jednak v celosvětovém měřítku a jednak se zaměřením na území dnešní
České republiky. Rovněž bylo důležité definovat stěžejní pojmy, které byly dále v textu
používány, jako např. autor, osobnostní a majetková autorská práva, dílo či práva
související s právem autorským.
S ohledem na to, že diplomová práce byla zpracovávána i dokončena v době
před účinností novely autorského zákona, jsem se rozhodla v druhé kapitole pojednat
o aktuálně právně závazné úpravě kolektivní správy a jejím výkladu soudním
i akademickém. Pokládala jsem to za vhodné i z důvodu snazší a srozumitelnější
komparace se zněním novely v kapitole 3.2, neboť aby bylo možné analyzovat změny,
které nová právní úprava přinese, je nutné znát úpravu dosavadní. Navíc zde rozebírané
základní zásady, pojmy a instituty kolektivní správy zůstanou novelou z velké části
nedotčeny. Tak tomu bude mj. v případě teoretických modelů povinné, rozšířené
a dobrovolné kolektivní správy nebo zákonného monopolu kolektivních správců. I po
účinnosti novely zůstanou relevantní uvedené prameny úpravy kolektivní správy
a samozřejmě přehled historického vývoje kolektivní správy. V kapitole 2.8 jsou dále
vyjmenovány konkrétní subjekty vykonávající v ČR kolektivní správu. V současné době
jimi jsou OSA, největší a nejstarší kolektivní správce spravující práva k dílům
hudebním, INTERGRAM zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově
obrazových záznamů, DILIA, která spravuje práva k dílům divadelním, literárním,
dramatickým,

hudebně

dramatickým,

choreografickým,

pantomimickým

a audiovizuálním, dalšími českými kolektivními správci pak jsou OOA-S, GESTOR
a nejmladší OAZA.
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Třetí část práce sestává ze dvou podkapitol. Účelem první z nich je systematicky
popsat obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014
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. Hlavními cíli této
směrnice bylo posílení transparentnosti kolektivních správců a umožnění, resp. zlepšení
udělování licencí pro více území k autorským právům k užití hudebních děl online.
Druhá podkapitola si klade za cíl představit podobu novely autorského zákona, reagující
na zmíněnou směrnici, s vyzdvižením hlavních změn, které přinese. Byly zde využity
informace získané v kapitolách 2 a 3.1 a dány do vzájemných souvislostí. Obecně lze
říci, že se jedná o rozsáhlou novelizaci, která zejména upřesňuje dosavadní formulace
autorského zákona a stanovuje podrobnosti vzniku, činnosti, povinností i práv
kolektivních správců.
Poslední tematický blok je věnován švýcarské právní úpravě kolektivní správy.
Kapitolu jsem zahájila přiblížením politického a právního systému Švýcarska, jakožto
země s federativním uspořádáním a značně ojedinělým systémem přímé demokracie.
Následně jsem do struktury švýcarského práva zařadila tamní autorskoprávní úpravu
s uvedením jejích obecných východisek, která se ve své podstatě neliší od pojetí
českého autorského zákona. Bez tohoto úvodu by popis úpravy kolektivní správy, který
je předmětem druhé části kapitoly 4, byl značně neuchopitelný, vytržený z kontextu.
Lze shrnout, že s ohledem na kompetenci Spolku (tedy orgánů na úrovni švýcarské
federace) k tvorbě legislativy v oblasti civilního práva je švýcarská právní úprava
kolektivní správy obsažena ve spolkovém zákoně o autorském právu a právech
souvisejících ze dne 9. 10. 1992, jehož prováděcím právním předpisem je nařízení
Spolkové rady o autorském právu a právech souvisejících ze dne 26. 4. 1993. Na
případné další změny této právní úpravy mohou mít vliv i samotní občané Švýcarska,
a to zejm. prostřednictvím vyvolání referenda o novele spolkového autorského zákona.
Spolkový autorský zákon obsahuje především zásady činnosti kolektivních správců
a oproti české právní úpravě je v oblasti kolektivní správy značně obecný a stručný.
Příjemným důsledkem je dobrá přehlednost a srozumitelnost regulace, na druhou stranu
však zůstává nezodpovězených mnoho otázek, s nimiž se vypořádává až praxe
švýcarských kolektivních správců a činnost dozorčích úřadů a soudů. Tato poslední část
práce by měla přinést zejména možnost seznámit se s právní úpravou státu, který není
81

členem EU ani EHP, a tedy nebyl povinen transponovat směrnici o kolektivní správě,
a umožnit srovnání s českou úpravou.
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Seznam použitých zkratek
kolektivní správa

kolektivní správa práv autorských a práv
souvisejících s autorským právem

EU

Evropská unie

EHP

Evropský hospodářský prostor

Bernská úmluva

Bernská úmluva o ochraně literárních
a uměleckých děl z roku 1886

WIPO

Světová organizace duševního vlastnictví

ČR

Česká republika

Listina

Usnesení předsednictva České národní rady
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti
ústavního pořádku České republiky

autorský zákon / AZ

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)

občanský zákoník / OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Informační směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001, o harmonizaci
některých aspektů práva autorského a práv
souvisejících s právem autorským v informační
společnosti

SFEU

Konsolidované znění Smlouvy o fungování
Evropské unie

Nejvyšší soud / NS

Nejvyšší soud České republiky

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie

Ústavní soud / ÚS

Ústavní soud České republiky

AKM

die Gesellschaft der Autoren, Komponisten und
Musikverleger
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OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Ministerstvo kultury / MK ČR

Ministerstvo kultury České republiky

Nejvyšší správní soud / NSS

Nejvyšší správní soud České republiky

Náhradní odměny

odměny v souvislosti s rozmnožováním díla pro
osobní potřebu a vlastní vnitřní potřebu

OSA

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

DILIA

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura,
z.s.

INTERGRAM

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s.

OOA-S

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů
děl výtvarného umění, architektury a obrazové
složky audiovizuálních děl, z.s.

GESTOR

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s.

OAZA

Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.

směrnice o kolektivní správě / směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 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
zastupovaní kolektivní správci

kolektivní správci, jejichž jménem jsou spravována
práva v rámci smlouvy o zastupování

novela autorského zákona / novela AZ / novela zákon č. 102/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
Národní knihovna

Národní knihovna České republiky

Spolková ústava

die Bundesverfassung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV),
SR 101
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spolkový autorský zákon / SAZ

das Bundesgesetz über das Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz,
URG) vom 9. Oktober 1992, SR 231.1

nařízení o autorském právu

die Verordnung über das Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte
(Urheberrechtsverordnung, URV) vom 26. April
1993, SR 231.11

zákon o kolektivní správě

das Bundesgesetz vom 25. 9. 1940 betreffend die
Verwertung von Urheberrechte
(Verwertungsgesellschaft)

IGE

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum

Rozhodčí komise

Eidgenössische Schiedskommission für die
Verwertung von Urheberrechten und verwandten
Schutzrechten

Suisa

Suisa, Genossenschaft der Urheber und Verleger
von Musik
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Abstrakt
Tématem předkládané diplomové práce je kolektivní správa práv autorských
a práv souvisejících s právem autorským. Jejím cílem je popsat základní přehled
systému kolektivní správy a její právní rámec, se zaměřením na aktuální změny
a novinky v legislativě evropské a národní. Dále by tato práce měla umožnit vhled do
právní úpravy kolektivní správy Švýcarska a provedení srovnání s českou právní
úpravou.
Práce je kromě úvodu a závěru členěna do čtyř kapitol, které lze označit i za
jakési tematické bloky.
Předmětem první kapitoly je úvod do autorskoprávní problematiky. Je zde
nastíněn historický vývoj autorského práva a jeho normativní úpravy, a to jednak
v celosvětovém měřítku a jednak se zaměřením na území dnešní České republiky.
Rovněž jsou v této kapitole definovány stěžejní pojmy, které se dále objevují napříč
textem práce, jako např. autor, osobnostní a majetková autorská práva, dílo či práva
související s právem autorským.
Druhá kapitola pojednává o aktuálně právně závazné úpravě kolektivní správy
a jejím výkladu soudním i akademickém. Kromě historie kolektivní správy jsou zde
rozebrány její základní zásady, pojmy a instituty a v závěru je věnována pozornost
i konkrétním kolektivním správcům působícím v ČR.
Třetí část práce sestává ze dvou podkapitol. Účelem první z nich je systematicky
popsat obsah směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014
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. Druhá podkapitola
si klade za cíl představit podobu novely autorského zákona transponující zmíněnou
směrnici, s důrazem na hlavní změny, které přinese. Tato novela se v době odevzdání
diplomové práce nacházela ve stádiu legisvakance.
Poslední tematický blok je věnován švýcarské právní úpravě kolektivní správy.
Kapitolu jsem zahájila přiblížením politického a právního systému Švýcarska, jakožto
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země s federativním uspořádáním a značně ojedinělým systémem přímé demokracie.
Následně je do systému švýcarského práva zařazena tamní autorskoprávní úprava
s uvedením jejích obecných východisek. Smyslem tohoto úvodu je vytvořit kontext pro
popis právní úpravy kolektivní správy, který je předmětem druhé části kapitoly 4.
Tato poslední část diplomové práce by měla přinést zejména možnost seznámit se
s právní úpravou státu, který není členem Evropské unie ani Evropského hospodářského
prostoru, a tedy nebyl povinen transponovat směrnici o kolektivní správě, a umožnit
srovnání s českou úpravou.
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Abstract
The subject of the submitted master thesis is Collective management of
copyright and related rights. The purpose of this thesis is to describe the system of
collective management and its legal framework in the Czech Republic and to point out
the current changes and news in the European and Czech legislation. Furthermore it
gives an insight into the regulation of collective management in Switzerland and
enables comparison with the Czech regulation.
Except for the introduction and the conclusion the work is divided into four
chapters that represent four thematic sections.
The first chapter is an introduction to copyright law. Firstly it presents historical
development of copyright law in the world and on the territory of the present Czech
Republic. This chapter contains also definitions of the basic terms that are used in the
thesis, such as the author, the moral and economic rights of author, the work or related
rights.
The second chapter is dedicated to the regulation of collective management that
is currently legally binding in the Czech Republic and its judicial and academic
interpretation. It deals with the basic principles, terms and institutes of collective
management. Also the individual Czech collective management organisations are
mentioned there.
The third part of the thesis is split into two subchapters. The purpose of the first
one is to make an abstract of the Directive 2014/26/EU of the European Parliament and
of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related
rights and multiterritorial licensing of rights in musical works for online use in the
internal market. The second subchapter focuses on the ammendment to the Czech
Copyright Act that transposes the above mentioned European directive into the Czech
law, mainly on the changes it will bring. This ammendment was in the phase of vacatio
legis at the time of completion of this thesis.
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The last thematic section is dedicated to the Swiss regulation of collective
management. It starts with an introduction to the political and legal system of
Switzerland as a federal state with unusualy strong elements of direct democracy in
order to create a context for the subsequent subject. Prior to the description of Swiss
collective management in the second subchapter of this part, there is also a short
introduction to the Swiss copyright law. This last chapter is supposed to give an
opportunity to learn about regulation of collective management in a state that is not a
member of the European Union or a part of the European Economic Area and thus was
not obligated to transpose the directive on collective management, and to make a
comparison.
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