Rozdílová tabulka k návrhu zákona, 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, s předpisy EU
Návrh zákona, 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
Ustanovení
Obsah
(část, §,
odst.,
písm., apod.)
§ 27a odst. 4
(4) Dílo se nepovažuje za osiřelé, odpadnou-li
podmínky uvedené v odstavci 1. Autor je oprávněn kdykoli
ukončit status osiřelého díla tím, že písemně oznámí své
autorství k dílu kolektivnímu správci vedoucímu příslušný
rejstřík osiřelých děl podle tohoto zákona. Dojde-li k užití
osiřelého díla podle § 37a, ukončí autor status osiřelého
díla písemným oznámením osobě, která dílo užila v
souladu s § 37a odst. 1. Tato osoba o ukončení statusu
informuje písemně bez zbytečného odkladu příslušného
kolektivního správce. Nedojde-li k takovému užití, je
autor oprávněn ukončit status osiřelého díla tím, že
písemně oznámí své autorství k dílu kolektivnímu
správci, který vede příslušný seznam osiřelých děl podle
tohoto zákona. Pokud jde o dílo uvedené v odstavci 2 větě
první, použijí se pro jeho autory, kteří nejsou určeni nebo
nalezeni, věty první až třetí čtvrtá obdobně.
§ 38d písm.
b) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
b)
…
b) navrhne nebo provede změnu dokončené stavby, která je
vyjádřením architektonického díla, architektonické dílo
vyjádřené stavbou, výkresem nebo plánem užije pro
účely udržovacích prací anebo změny dokončené stavby
v míře nezbytně nutné a při zachování hodnoty
architektonického díla; je-li to opodstatněné významem
architektonického díla a lze-li to na něm spravedlivě
požadovat, je povinen předem uvědomit o svém úmyslu
autora a na vyžádání mu poskytnout dokumentaci stavby
včetně vyobrazení, vystihující stav před provedením změn.
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Ustanovení
Obsah
(čl., odst.,
písm., bod.,
apod.)
čl. 5
Konec statusu osiřelého díla
Členské státy zajistí, aby nositel práv k dílu nebo zvukovému
záznamu považovanému za osiřelé dílo měl kdykoliv možnost
ukončit status osiřelého díla, pokud jde o jeho práva.

ČL. 5 odst. 3
písm. m)

Výjimky a omezení
3. Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práv
podle článků 2 a 3 v těchto případech:
m) užití uměleckého díla ve formě budovy nebo nákresu nebo
plánu budovy pro účely rekonstrukce uvedené budovy;

§ 38g

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije 32001L0029
dílo pro účely karikatury nebo parodie.

Čl. 5 odst. 3
písm. k)

§ 41

Domáhat se nároků podle § 40 odst. 1 písm. b) až 32004L0048
d) a f) a § 40 odst. 3 a 4 je oprávněna namísto autora osoba,
která smluvně nabyla výhradní oprávnění k výkonu práva
dílo užít, nebo které je výkon tohoto oprávnění svěřen
zákonem; nároku na přiměřené zadostiučinění k odčinění
nemajetkové újmy se tato osoba může domáhat pouze za
zásah do majetkových práv autorských. Právo autora
domáhat se nároku na přiměřené zadostiučinění k odčinění
nemajetkové újmy způsobené zásahem do osobnostních
práv autorských, jakož i nároku podle § 40 odst. 3 zůstává
nedotčeno.

čl. 4

§ 87a odst. 1

(1) Tomu, kdo poprvé zveřejní dosud 32006L0116
nezveřejněné dílo, k němuž uplynula doba trvání
majetkových práv, vznikají k tomuto zveřejněnému dílu
výlučná majetková práva v rozsahu, v jakém by náležela
autorovi díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě
trvala.

čl. 4

§ 87a odst. 2

(2) Právo podle odstavce 1 je převoditelné a trvá 32006L0116
25 let od zveřejnění díla. Pro počítání doby trvání práva
podle odstavce 1 se použije § 27 odst. 8 obdobně.

čl. 4

§ 95 odst. 1

(1) Kolektivní správou se rozumí plná správa 32014L0026
majetkových práv autorských nebo práv souvisejících
s právem autorským nositelů práv k jejich zveřejněným
nebo ke zveřejnění nabídnutým dílům, uměleckým

čl. 3 písm. a)
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Výjimky a omezení
2. Členské státy mohou stanovit výjimky nebo omezení práva
na rozmnožování podle článku 2 v těchto případech:
k) užití pro účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláže;
Osoby oprávněné žádat o použití opatření, řízení
a nápravných opatření
1. Členské státy uznávají jako osoby oprávněné žádat o použití
opatření, řízení a nápravných opatření uvedených v této
kapitole:
a) nositele práv duševního vlastnictví v souladu s použitelným
právem;
b) všechny ostatní osoby oprávněné užívat tato práva, zejména
držitele licence, v rozsahu povoleném použitelným právem a v
souladu s tímto právem;
c) kolektivní správce práv duševního vlastnictví, kteří jsou
řádně uznáváni jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv
duševního vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným
právem a v souladu s tímto právem;
d) profesní subjekty ochrany práv, které jsou řádně uznávány
jako osoby oprávněné zastupovat nositele práv duševního
vlastnictví, v rozsahu povoleném použitelným právem a
v souladu s tímto právem.
Ochrana dosud nezveřejněných děl
Každá osoba, která po uplynutí autorskoprávní ochrany poprvé
oprávněně vydá nebo oprávněně sdělí veřejnosti dosud
nezveřejněné dílo, požívá ochrany na úrovni majetkových práv
autorských. Doba ochrany takových práv trvá 25 let ode dne,
kdy bylo dílo oprávněně vydáno nebo oprávněně sděleno
veřejnosti.
Každá osoba, která po uplynutí autorskoprávní ochrany poprvé
oprávněně vydá nebo oprávněně sdělí veřejnosti dosud
nezveřejněné dílo, požívá ochrany na úrovni majetkových práv
autorských. Doba ochrany takových práv trvá 25 let ode dne,
kdy bylo dílo oprávněně vydáno nebo oprávněně sděleno
veřejnosti.
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) „organizací kolektivní správy“ 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:

výkonům, zvukovým nebo zvukově obrazovým záznamům
(dále jen „předmět ochrany“), která je vykonávána k jejich
společnému prospěchu. Kolektivní správou není
zprostředkování uzavření licenční nebo jiné smlouvy ani
příležitostná nebo krátkodobá plná správa jiných než
povinně kolektivně spravovaných práv.
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čl. 3 písm. c)

§ 95 odst. 4

(4) Uživatelem se pro účely kolektivní správy 32014L0026
práv rozumí osoba, která užívá předmět ochrany nebo která
je povinna platit odměnu podle tohoto zákona.

čl. 3 písm. k)

§ 95a odst. 1

(1) Kolektivní správce je právnická osoba tvořená 32014L0026
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.

čl. 3 písm. a)

§ 95 odst. 3

(3) Nositelem práv se rozumí osoba, které přísluší
a) majetkové právo autorské nebo majetkové právo
související s právem autorským,
b) podle tohoto zákona výkon majetkových práv k dílu,
nebo
c) ze smlouvy výhradní oprávnění k výkonu práva
kolektivně spravovaného po celou dobu trvání
majetkových práv a alespoň pro území České republiky
s právem poskytnout podlicenci.
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i) je vlastněna nebo ovládána svými členy,
ii) je svou podstatou neziskovou organizací;
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
c)„nositelem práv“ jakákoli osoba nebo subjekt, jiný než
organizace kolektivní správy, který je nositelem autorských
práv nebo práva s nimi souvisejících nebo který má podle
dohody o výkonu práv nebo ze zákona nárok na podíl z
příjmů z výkonu těchto práv;

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
k)„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;
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
a)„organizací kolektivní správy“ 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:
i) je vlastněna nebo ovládána svými členy,
ii) je svou podstatou neziskovou organizací;

§ 95a odst. 2

(2) Oprávnění ke kolektivní správě se nevyžaduje 32014L0026
pro poskytování licencí k právům k užití hudebních děl
online vztahujících se na území více než jednoho
z členských států Evropské unie nebo států tvořících
Evropský hospodářský prostor, jsou-li poskytovány osobou
se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie
nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský
prostor, která takové licence poskytuje v souladu
s právními předpisy státu, na jehož území má sídlo.

čl. 23

§ 96d odst. 1

(1) Členem kolektivního správce může být pouze 32014L0026
nositel práv, osoba zastupující nositele práv, jiný kolektivní
správce nebo právnická osoba sdružující nositele práv,
kteří splňují požadavky na členství v kolektivním správci
obsažené ve stanovách. Pokud kolektivní správce zamítne
žádost o přijetí za člena, uvede pro to důvody.

čl. 3 písm. d)

§ 96d odst. 2

(2) Požadavky na členství musí být založeny 32014L0026
na objektivních, transparentních a nediskriminačních
kritériích, jako je objem odměn vyplacených nebo
splatných za určité účetní období nositeli práv, doba,
po níž kolektivní správce vykonává kolektivní správu
jeho práv na základě smlouvy nebo přihlášení
k evidenci u kolektivního správce.

čl. 6 odst. 2 Podmínky členství v organizacích kolektivní správy
věta první
2. Organizace kolektivní správy přijmou nositele práv a
subjekty zastupující nositele práv, včetně jiných organizací
kolektivní správy a sdružení nositelů práv, za členy, pokud
splňují požadavky na členství založené na objektivních,
transparentních a nediskriminačních kritériích. Tyto požadavky
jsou obsaženy ve stanovách organizace kolektivní správy nebo
v podmínkách členství v organizaci kolektivní správy a jsou
veřejně přístupné. Pokud organizace kolektivní správy odmítne
přijmout žádost o členství, poskytne nositeli práv jasné
zdůvodnění tohoto rozhodnutí.
čl. 6 odst. 3
3. Stanovy organizace kolektivní správy stanovují vhodný a
účinný mechanismus pro účast svých členů v rozhodovacím
procesu organizace. Zastoupení jednotlivých kategorií členů v
rozhodovacím procesu musí být spravedlivé a vyvážené.

§ 96d odst. 3

(3) Stanovy upraví účinný mechanismus pro účast
členů kolektivního správce na rozhodování orgánů
kolektivního správce. Zastoupení členů podle jednotlivých
kategorií tvůrčí činnosti při účasti na tomto rozhodování
musí být spravedlivé a vyvážené.

32014L0026

§ 96d odst. 4 (4) Stanovy upraví možnost členů komunikovat 32014L0026
s kolektivním správcem elektronickými prostředky, a to i
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čl. 6 odst. 4

Udělování licencí pro více území na vnitřním trhu
Členské státy zajistí, aby při udělování licencí pro více území k
právům k hudebním dílům online splňovaly organizace
kolektivní správy usazené na jejich území požadavky této
hlavy.

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
d)„členem“ nositel práv nebo subjekt zastupující nositele práv,
včetně jiných organizací kolektivní správy a sdružení
nositelů práv, který splňuje požadavky na členství v
organizaci kolektivní správy a je touto organizací přijat;

4. Organizace kolektivní správy umožní svým členům
komunikovat s ní elektronickými prostředky i pro účely
výkonu členských práv.

pro účely výkonu členských práv.

32014L0026

čl. 7 odst. 1

§ 96d odst. 5

(5) Kolektivní správce vede seznam svých členů a 32014L0026
pravidelně ho aktualizuje.

čl. 6 odst. 5

§ 96f odst. 1

(1) Nejvyšším orgánem kolektivního správce je 32014L0026
orgán, v němž se účastní všichni členové kolektivního
správce a v němž vykonávají svá hlasovací práva, není-li
dále stanoveno jinak. Zasedání nejvyššího orgánu se nesmí
konat formou jeho dílčích zasedání a působnost nejvyššího
orgánu nesmí plnit shromáždění delegátů.

čl. 3 písm. f)

Definice
f)„valným shromážděním členů“ orgán organizace kolektivní
správy, jehož se účastní členové a v němž vykonávají svá
hlasovací práva, bez ohledu na právní formu organizace;

§ 96f odst. 2

(2) Nejvyšší orgán rozhoduje o změnách stanov 32014L0026
kolektivního správce.

čl. 8 odst. 3

§ 96f odst. 3

(3) Nejvyšší orgán rozhoduje o jmenování nebo 32014L0026
odvolání člena nebo členů vedení kolektivního správce,
sleduje plnění jejich povinností při výkonu funkce a
schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například
peněžní a nepeněžní výhody, práva na další dávky a práva
na odstupné. Stanovy mohou určit, že působnost přijímat
rozhodnutí týkající se členů vedení kolektivního správce
podle § 96g odst. 1 je svěřena do působnosti kontrolní
komise.

čl. 8 odst. 4

§ 96f odst. 4

(4) Nejvyšší orgán dále rozhoduje zejména o
32014L0026
a) pravidlech rozdělení
1. příjmů vybraných kolektivním správcem pro
nositele práv na základě výlučného práva nebo
práva na odměnu podle tohoto zákona, včetně

čl. 3 písm. h)

3. Valné shromáždění členů rozhoduje o změnách stanov a
podmínek členství v organizaci kolektivní správy, pokud tyto
podmínky nejsou upraveny stanovami.
4. Valné shromáždění členů rozhoduje o jmenování nebo
odvolání členů vedení, obecně sleduje jejich plnění funkce a
schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například peněžní
a nepeněžní výhody, důchodové dávky a nároky, práva na další
dávky a práva na odstupné.
V organizaci kolektivní správy s dualistickou strukturou valné
shromáždění členů nerozhoduje o jmenování nebo odvolání
členů představenstva nebo o schválení jejich odměn a dalších
výhod, pokud je pravomoc přijímat tato rozhodnutí přenesena
na dozorčí radu.
Definice
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1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
dodržovaly pravidla stanovená v čl. 6 odst. 4, článku 20, čl. 29
odst. 2 a článku 33, pokud jde o nositele práv, kteří mají s
organizacemi kolektivní správy přímý právní vztah ze zákona
nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo jiného
smluvního ujednání, ale nejsou jejich členy.
Podmínky členství v organizacích kolektivní správy
5. Organizace kolektivní správy uchovávají záznamy o svých
členech a pravidelně je aktualizují.

h)„příjmy z výkonu práv“ příjmy vybrané organizací
kolektivní správy jménem nositelů práv, ať už na základě
výlučného práva, práva na odměnu nebo práva na náhradní
odměnu;

příjmů z vydání náhrady škody a bezdůvodného 32014L0026
obohacení (dále jen „příjmy z výkonu práv“), a
2. příjmů z investování příjmů z výkonu práv,
b) pravidlech pro nakládání s příjmy uvedenými v § 99c
odst. 3,
c) návrhu investiční strategie, pokud jde o příjmy z
výkonu práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z
výkonu práv,
d) strategii týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a z
příjmů z investování příjmů z výkonu práv,
e) použití příjmů uvedených v § 99c odst. 7,
f) postupech pro rozvrh investičních rizik,
g) schvalování každého nabytí, převodu nebo zastavení
nemovitého majetku,
h) schvalování fúze, zakládání osoby, ve které má
kolektivní správce většinovou majetkovou účast nebo ji
přímo nebo nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti
ovládá, zakládání jiného subjektu a nabývání podílů
nebo práv v jiných subjektech,
i) schvalování návrhů na přijetí nebo poskytnutí úvěru
nebo zápůjčky anebo na poskytnutí záruky za úvěr nebo
zápůjčku.
(5) Nejvyšší orgán určuje a odvolává auditora 32014L0026
podle zákona o auditorech17) a schvaluje výroční zprávu.

čl. 8 odst. 5

Valné shromáždění členů organizace kolektivní správy
5. V souladu s ustanoveními stanovenými v kapitole 2 hlavy
II rozhoduje valné shromáždění členů alespoň o těchto
otázkách:
a) obecném způsobu rozdělení částek příslušejících nositelům
práv;
b) obecném způsobu použití nerozdělitelných částek;
c) obecné investiční politice, pokud jde o příjmy z výkonu
práv a o veškeré příjmy z investování příjmů z výkonu práv;
d) obecné politice týkající se srážek z příjmů z výkonu práv a
srážek z veškerých příjmů z investování příjmů z výkonu
práv;
e) použití nerozdělitelných částek;
f) politice řízení rizik;
g) schvalování každého nabytí, prodeje nebo zastavení
nemovitého majetku;
h) schvalování fúzí a aliancí, zakládání dceřiných společností a
pořizování jiných subjektů nebo podílů nebo práv v jiných
subjektech;
i) schvalování návrhů k čerpání půjček, poskytnutí půjček nebo
poskytnutí záruky za půjčky.

čl. 8 odst. 8

§ 96f odst. 6

(6) Nejvyšší orgán může svým rozhodnutím nebo 32014L0026
změnou stanov svěřit do působnosti kontrolní komise
rozhodování podle odstavce 4 písm. f) až i).

čl. 8 odst. 6

§ 96f odst. 7

(7) Stanovy mohou omezit práva členů 32014L0026
kolektivního správce na účast a výkon hlasovacích práv na
zasedání nejvyššího orgánu na základě doby trvání členství
nebo objemu odměn za určité účetní období, které členovi
byly vyplaceny nebo vyúčtovány, za předpokladu, že tato

čl. 8 odst. 9

8. Valné shromáždění členů kontroluje činnost organizace
kolektivní správy alespoň tím, že rozhoduje o jmenování a
odvolání auditora a schvaluje výroční zprávu o
transparentnosti uvedenou v článku 22.
Členské státy mohou povolit alternativní systémy nebo
způsoby jmenování a odvolání auditora za předpokladu, že tyto
systémy nebo způsoby zajistí nezávislost auditora na osobách,
které řídí činnost organizace kolektivní správy.
6. Valné shromáždění členů může prostřednictvím usnesení
nebo prostřednictvím ustanovení ve stanovách přenést
pravomoci uvedené v odst. 5 písm. f), g), h) a i) na subjekt,
který vykonává dozorčí funkci.
9. Všichni členové organizace kolektivní správy mají právo
účastnit se valného shromáždění členů a hlasovat na něm.
Členské státy však mohou umožnit omezení práva členů
organizace kolektivní správy práv na účast a výkon
hlasovacích práv na valném shromáždění členů na základě

§ 96f odst. 5
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kritéria budou určena a uplatňována spravedlivým a
přiměřeným způsobem.

§ 96f odst. 8

(8) Stanovy mohou omezit počet členů, které 32014L0026
může na základě zmocnění na zasedání nejvyššího orgánu
a při hlasování na něm zastupovat jedna osoba, Každé
zmocnění platí pro jedno zasedání nejvyššího orgánu.

§ 96g odst. 1

(1) Členem vedení kolektivního správce je člen 32014L0026
statutárního orgánu nebo zaměstnanec kolektivního
správce, který řídí nebo se podílí na řízení kolektivního
správce.
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jednoho nebo obou z těchto kritérií:
a) doba trvání členství;
b) částky, které člen obdržel, nebo mu jsou splatné,
pokud jsou tato kritéria určena a uplatňována spravedlivým a
přiměřeným způsobem.
Kritéria stanovená v prvním pododstavci písm. a) a b) jsou
obsažena ve stanovách nebo v podmínkách členství v
organizaci kolektivní správy a jsou zveřejněna v souladu s
články 19 a 21.
čl. 8 odst. 10 10. Každý člen organizace kolektivní správy má právo
zmocnit jakoukoli jinou osobu nebo subjekt, aby se jeho
jménem účastnil valného shromáždění členů a hlasoval na
něm, pokud toto zmocnění nevede ke střetu zájmů, jenž by
mohl nastat například tehdy, pokud by zmocňující člen a
zmocněná osoba patřili v rámci organizace kolektivní správy
do různých kategorií nositelů práv.
Členské státy však mohou umožnit omezení zmocnění a výkon
hlasovacích práv členů, které zmocněné osoby zastupují,
pokud tímto omezením není dotčena vhodná a efektivní účast
členů v rozhodovacím procesu organizace kolektivní správy.
Každé zmocnění platí pro jedno valné shromáždění členů.
Zmocněná osoba má na valném shromáždění členů stejná
práva jako člen, který zmocnění udělil. Zmocněná osoba je
povinna hlasovat v souladu s pokyny, jež mu dal člen, který jej
zmocnil.
čl. 3 písm. g) Definice
body i. a ii.
Pro účely této směrnice se rozumí:
g)„členem vedení“:
i) člen správní rady – pokud vnitrostátní právní předpisy
nebo stanovy organizace kolektivní správy stanovují
monistický systém řízení,
ii) člen představenstva nebo dozorčí rady – pokud
vnitrostátní právní předpisy nebo stanovy organizace
kolektivní správy stanovují dualistický systém řízení;

§ 96g odst. 2

(2) Členem vedení kolektivního správce je rovněž 32014L0026
člen kontrolní komise.

čl. 3 písm. g) Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
body i. a ii.
g)„členem vedení“:
i) člen správní rady – pokud vnitrostátní právní předpisy
nebo stanovy organizace kolektivní správy stanovují
monistický systém řízení,
ii) člen představenstva nebo dozorčí rady – pokud
vnitrostátní právní předpisy nebo stanovy organizace
kolektivní správy stanovují dualistický systém řízení;

§ 96g odst. 3

(3) Člen vedení kolektivního správce podle 32014L0026
odstavce 1 řídí činnost kolektivního správce s péčí řádného
hospodáře.

čl. 10 odst. 1

§ 96g odst. 4

(4) Kolektivní správce zavede a uplatňuje postupy, 32014L0026
které zamezí střetu zájmů mezi osobními zájmy člena
vedení kolektivního správce a zájmy kolektivního správce.
Pokud střetům zájmů zamezit nelze, je kolektivní správce
povinen nastalé i možné střety zájmů identifikovat, řešit,
sledovat a uveřejňovat, s cílem zabránit tomu, aby
nepříznivě ovlivnily kolektivní zájmy nositelů práv, pro
které vykonává kolektivní správu.

čl. 10 odst. 2 2. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
pododst. 1
zavedly a uplatňovaly postupy, které zamezí střetům zájmů, a
pokud těmto střetům zamezit nelze, aby nastalé i potenciální
střety zájmů identifikovaly, řešily, sledovaly a zveřejňovaly, s
cílem zabránit tomu, aby negativně ovlivnily kolektivní zájmy
nositelů práv, které organizace zastupuje.

§ 96g odst. 5

(5) Člen vedení kolektivního správce předkládá 32014L0026
nejvyššímu orgánu jedenkrát ročně za předchozí kalendářní
rok prohlášení o střetu zájmů, které obsahuje
a) informace o všech jeho zájmech v rámci kolektivního
správce,
b) informace o výši všech odměn a o jakýchkoli jiných
výhodách přijatých od kolektivního správce v
předchozím účetním období,
c) informace o výši všech příjmů z výkonu práv, které
obdržel jako nositel práv od kolektivního správce v
předchozím účetním období,

čl. 10 odst. 2
pododst. 2
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Povinnosti osob, které řídí činnost organizace kolektivní
správy
1. Členské státy zajistí, aby každá organizace kolektivní
správy přijala veškerá nezbytná opatření k tomu, aby osoby,
které řídí její činnost, tak činily řádně, obezřetně a náležitě
pomocí řádných správních a účetních postupů a vnitřních
kontrolních mechanismů.

2. Postupy uvedené v prvním pododstavci zahrnují roční
individuální prohlášení všech osob uvedených v odstavci 1
určené valnému shromáždění členů, které obsahuje tyto
informace:
a) všechny zájmy v rámci organizace kolektivní správy;
b) všechny odměny přijaté v předchozím účetním období od
organizace kolektivní správy, též ve formě důchodových
systémů, věcných dávek a jiných druhů výhod;
c) všechny částky získané v předchozím účetním období v
postavení nositele práv od organizace kolektivní správy;

d) prohlášení týkající se nastalého nebo potenciálního střetu
mezi osobními zájmy a zájmy organizace kolektivní správy
nebo mezi závazky vůči organizaci kolektivní správy a
povinností vůči jiné fyzické nebo právnické osobě.

d) prohlášení o nastalém nebo možném střetu mezi jeho
osobními zájmy a zájmy kolektivního správce nebo
mezi povinností vůči kolektivnímu správci a povinností
vůči jiné fyzické nebo právnické osobě.
§ 96h odst. 1

(1) Kontrolní komise se schází alespoň jedenkrát 32014L0026
za účetní období, ledaže stanovy určí, že má být svolána
častěji.

čl. 9 odst. 4 4. Orgán vykonávající dozorčí funkci se pravidelně schází a
písm. b)
má alespoň tyto pravomoci:

§ 96h odst. 2

(2) Do působnosti kontrolní komise náleží 32014L0026

čl. 9 odst. 4 Dozorčí funkce
písm. a) a b) 4. Orgán vykonávající dozorčí funkci se pravidelně schází a
má alespoň tyto pravomoci:

zejména
a) soustavně dohlížet na činnost a kontrolovat plnění
povinností členů vedení kolektivního správce, včetně
provádění rozhodnutí nejvyššího orgánu, zejména
rozhodnutí uvedených v § 96f odst. 4 písm. a) až d), a

a) vykonávat pravomoci, které mu udělilo valné shromáždění
členů, a to i podle čl. 8 odst. 4 a 6;
b) sledovat činnost a plnění povinností osob uvedených v článku
10, včetně provádění rozhodnutí valného shromáždění členů, a
zejména provádění obecných politik uvedených v čl. 8 odst. 5
písm. a) až d).

b) další působnost svěřená jí stanovami nebo rozhodnutím
nejvyššího orgánu.
čl. 8 odst. 4,
odst. 5 písm.
f), g), h) a i) a
odst. 6

Valné shromáždění členů organizace kolektivní správy
4. Valné shromáždění členů rozhoduje o jmenování nebo
odvolání členů vedení, obecně sleduje jejich plnění funkce a
schvaluje jejich odměnu a jiné výhody, jako například peněžní
a nepeněžní výhody, důchodové dávky a nároky, práva na další
dávky a práva na odstupné.
5. V souladu s ustanoveními stanovenými v kapitole 2 hlavy
II rozhoduje valné shromáždění členů alespoň o těchto
otázkách:
…
f) politice řízení rizik;
g)schvalování každého nabytí, prodeje nebo zastavení
nemovitého majetku;
h) schvalování fúzí a aliancí, zakládání dceřiných společností a
pořizování jiných subjektů nebo podílů nebo práv v jiných
subjektech;
i) schvalování návrhů k čerpání půjček, poskytnutí půjček nebo
poskytnutí záruky za půjčky.
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6. Valné shromáždění členů může prostřednictvím usnesení
nebo prostřednictvím ustanovení ve stanovách přenést
pravomoci uvedené v odst. 5 písm. f), g), h) a i) na subjekt,
který vykonává dozorčí funkci.
Dozorčí funkce
5. Orgán vykonávající dozorčí funkci podává valnému
shromáždění členů alespoň jednou ročně zprávu o výkonu
svých pravomocí.

§ 96h odst. 3

(3) Kontrolní komise podává nejvyššímu orgánu 32014L0026
jedenkrát ročně za předchozí kalendářní rok zprávu
o výkonu své působnosti.

čl. 9 odst. 5

§ 96h odst. 4

(4) Jednotlivé kategorie členů kolektivního správce 32014L0026
podle tvůrčí činnosti musí být v kontrolní komisi
zastoupeny spravedlivě a vyváženě.

čl. 9 odst. 2

Dozorčí funkce
2. Jednotlivé kategorie členů organizace kolektivní správy
jsou v orgánu vykonávajícím dozorčí funkci spravedlivě a
vyváženě zastoupeny.

(5) Kolektivní správce může k dosažení větší 32014L0026
efektivity kolektivní správy vykonávat určité činnosti,
například vystavování faktur nebo rozdělování částek
příslušejících nositelům práv, prostřednictvím osoby, ve
které má rozhodující majetkovou účast nebo ji přímo nebo
nepřímo v celém rozsahu nebo zčásti ovládá kolektivní
správce sám nebo společně více kolektivních správců. Na
tuto osobu se použije hlava IV, s výjimkou dílů 2 a 3,
obdobně; kolektivní správce nebo kolektivní správci, kteří
ji zřídí, odpovídají za výkon kolektivní správy touto
osobou.
§ 97a odst. 1
(1) Kolektivní správce je povinen v rozsahu 32014L0026
uděleného oprávnění

čl. 2 odst. 3

Oblast působnosti
3. Příslušná ustanovení této směrnice se vztahují na subjekty
přímo či nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti, vlastněné či
ovládané organizací kolektivní správy, jestliže tyto subjekty
vykonávají činnost, na kterou by se ustanovení této směrnice
vztahovala, pokud by ji vykonávala organizace kolektivní
správy.

§ 97 odst. 5

a) vykonávat pro každého nositele práv kolektivní správu
jeho majetkových práv, která podle tohoto zákona
kolektivně spravuje,
b) převzít za obvyklých podmínek a v rozsahu s ním
sjednaném výkon kolektivní správy práv každého
nositele práv, pokud ten o to požádá a prokáže, že došlo
k příslušnému užití předmětu ochrany, a nevykonává-li
již pro něho kolektivní správu téhož práva ve vztahu k
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čl. 5 odst. 2, Práva nositelů práv
věta druhá
2. Nositelé práv mají právo zmocnit organizaci kolektivní
správy podle své volby ke správě práv, kategorií práv nebo
druhů děl a jiných předmětů ochrany dle své volby pro území
podle svého výběru, bez ohledu na členský stát, jehož je
organizace kolektivní správy či nositel práv státním
příslušníkem, v němž má bydliště nebo místo usazení. Pokud
správa takových práv spadá do rozsahu působnosti dané
organizace kolektivní správy a pokud nemá tato organizace
kolektivní správy objektivní důvody k odmítnutí správy práv,
je povinna tato práva, kategorie práv nebo druhy děl a jiné
předměty ochrany spravovat.

témuž předmětu ochrany, a pokud jde o díla, téhož 32014L0026
práva k témuž druhu díla, zahraniční osoba podle § 97g
odst. 1 písm. a), a

čl. 14

Práva spravovaná v rámci smluv o zastupování
Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
neznevýhodňovala žádné nositele práv, jejichž práva spravuje
podle smlouvy o zastupování, zejména pokud jde o použitelné
sazby, úhradu nákladů na správu práv a podmínky výběru
příjmů z výkonu práv a rozdělení částek příslušejících
nositelům práv.
Obecné zásady
Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy jednaly
v nejlepším zájmu nositelů práv, jejichž práva zastupují, a
neukládaly jim žádné povinnosti, které nejsou objektivně
nezbytné pro ochranu jejich práv a zájmů nebo pro účinnou
správu jejich práv.
Práva nositelů práv
2. Nositelé práv mají právo zmocnit organizaci kolektivní
správy podle své volby ke správě práv, kategorií práv nebo
druhů děl a jiných předmětů ochrany dle své volby pro území
podle svého výběru, bez ohledu na členský stát, jehož je
organizace kolektivní správy či nositel práv státním
příslušníkem, v němž má bydliště nebo místo usazení. Pokud
správa takových práv spadá do rozsahu působnosti dané
organizace kolektivní správy a pokud nemá tato organizace
kolektivní správy objektivní důvody k odmítnutí správy práv,
je povinna tato práva, kategorie práv nebo druhy děl a jiné
předměty ochrany spravovat.
7. Pokud nositel práv zmocní organizaci kolektivní správy ke
správě svých práv, dá nositel práv souhlas konkrétně pro každé
právo nebo kategorii práv nebo druh děl a jiný předmět
ochrany, kterým organizaci kolektivní správy zmocňuje ke
správě. Každý takový souhlas je doložen v listinné podobě.

c) vykonávat kolektivní správu pro nositele práv za
rovných podmínek.

§ 97a odst. 2

(2) Kolektivní správce je povinen jednat v 32014L0026
nejlepším společném zájmu nositelů práv, jejichž práva
spravuje, a neukládat jim žádné povinnosti, které nejsou
nezbytné pro ochranu jejich práv a zájmů nebo pro účinnou
správu jejich práv.

čl. 4

§ 97a odst. 3

(3) Nositel práv může svěřit kolektivnímu správci 32014L0026
výkon kolektivní správy svých práv, kategorií práv nebo
druhů děl a jiných předmětů ochrany pro území podle
svého výběru, bez ohledu na to, kde má kolektivní správce
sídlo, a pokud jde o nositele práv, bez ohledu na jeho státní
příslušnost, bydliště nebo sídlo.

čl. 5 odst. 2

§ 97a odst. 4

(4) Nositel práv ve smlouvě určí každé právo nebo 32014L0026
kategorii práv nebo druh děl a jiný předmět ochrany,
jejichž výkon a správu kolektivnímu správci touto
smlouvou svěřuje. Svěření každého spravovaného práva
nebo kategorie práv nebo druhu děl a jiného předmětu
ochrany k výkonu kolektivní správy musí být po dobu
trvání této smlouvy doloženo u kolektivního správce v
listinné podobě.

čl. 5 odst. 7

§ 97a odst. 5

(5) Nositel práv může poskytovat oprávnění 32014L0026
k výkonu práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných
předmětů ochrany, jde-li o užití nikoli za účelem přímého
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního
prospěchu, a to i v případě, že plnou správu příslušného

čl. 5 odst. 3
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3. Nositelé práv mají právo udělovat licence pro nekomerční
užití jimi zvolených práv, kategorií práv nebo druhů děl a
jiných předmětů ochrany.

práva, kategorie práv, druhů děl nebo jiných předmětů
ochrany svěřil kolektivnímu správci. O poskytnutí
takového oprávnění je povinen příslušného kolektivního
správce předem informovat. Tím nejsou dotčeny § 97d a
97e.
§ 97a odst. 6
(6) Nositel práv může odvolat zcela nebo zčásti 32014L0026
pověření k výkonu kolektivní správy všech nebo některých
jím nebo tímto zákonem kolektivnímu správci svěřených
práv, kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů
ochrany pro území podle jeho výběru, a to písemnou
výpovědí s výpovědní dobou nepřesahující 6 měsíců.
Stanovy mohou upravit, že toto odvolání se stane účinným
až koncem účetního období, v němž byla výpověď podána.
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.

čl. 5 odst. 4

4. Nositelé práv mají právo v přiměřené výpovědní lhůtě
nepřesahující šest měsíců ukončit zmocnění ke správě práv,
kategorií práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany, které
udělili organizaci kolektivní správy, nebo organizaci kolektivní
správy odejmout jakékoli z těchto práv, kategorií práv nebo
druhů děl a jiných předmětů ochrany, jak jsou vymezeny podle
odstavce 2, pro území podle svého výběru. Organizace
kolektivní správy může rozhodnout, že toto ukončení nebo
odnětí má nabýt účinku až na konci účetního období.

(7) Do okamžiku vypořádání všech nároků nositele 32014L0026
práv z výkonu kolektivní správy po ukončení pověření
podle odstavce 6 zůstávají jeho práva podle § 97b, 99a až
99e, 99 j, 100b a 101h nedotčena.

čl. 5 odst. 5

(8) Kolektivní správce nesmí omezovat výkon práv 32014L0026
uvedených v odstavcích 6 a 7 tím, že bude požadovat, aby
byl výkon kolektivní správy práv nebo kategorií práv nebo
druhů děl a jiných předmětů ochrany, v rozsahu ukončení
pověření podle odstavce 6, svěřen jinému kolektivnímu
správci. Odstavec 6 věta třetí tím není dotčena.
§ 97a odst. 9
(9) Kolektivní správce je povinen umožnit 32014L0026
komunikovat s ním elektronickými prostředky i nositelům
práv, kteří nejsou jeho členy.

čl. 5 odst. 6

5. Existují-li částky příslušející nositeli práv za užití, ke
kterému došlo před ukončením zmocnění nebo před tím, než
nabylo účinku odnětí práv, nebo v rámci licence poskytnuté
před tím, než nabylo účinku ukončení či odnětí, ponechává si
nositel práv svá práva podle článků 12, 13, 18, 20, 28 a 33.
6. Organizace kolektivní správy nesmí omezovat výkon práv
uvedených v odstavcích 4 a 5 tím, že bude požadovat za
podmínku k výkonu práv, aby byla správa práv nebo kategorií
práv nebo druhů děl a jiného předmětu ochrany, na které se
vztahuje ukončení nebo odnětí, svěřena jiné organizaci
kolektivní správy.
čl. 7

§ 97a odst. 7

§ 97a odst. 8
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čl. 7 odst. 1 a
čl. 6 odst. 4

Práva nositelů práv, kteří nejsou členy organizace kolektivní
správy
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
dodržovaly pravidla stanovená v čl. 6 odst. 4, článku 20, čl. 29
odst. 2 a článku 33, pokud jde o nositele práv, kteří mají s
organizacemi kolektivní správy přímý právní vztah ze zákona
nebo prostřednictvím postoupení, licence nebo jiného smluvního
ujednání, ale nejsou jejich členy.

čl. 6
Podmínky členství v organizacích kolektivní správy
4. Organizace kolektivní správy umožní svým členům
komunikovat s ní elektronickými prostředky i pro účely výkonu
členských práv.

§ 97a odst.
(10) Pravidla upravená v odstavcích 3 až 9 musí 32014L0026
10
být uvedena ve stanovách. Stanovy rovněž vymezí práva,
kategorie práv nebo druhů děl a jiných předmětů ochrany
podle odstavce 3, podmínky uplatnění práva podle
odstavce 5 a podmínky výkonu práva podle odstavce 6.
Kolektivní správce je povinen před uzavřením smlouvy
32014L0026
podle odstavce 4 nositele práv o těchto pravidlech
informovat.

čl. 5 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby nositelé práv měli práva
stanovená v odstavcích 2 až 8 a aby tato práva byla uvedena ve
stanovách nebo v podmínkách členství v organizaci kolektivní
správy.

čl. 5 odst. 8
pododst. 1

8. Organizace kolektivní správy informuje nositele práv o
jejich právech podle odstavců 1 až 7 a o jakýchkoli
podmínkách, které se vztahují k právu stanovenému v odstavci
3, před obdržením jejich souhlasu se správou práva nebo
kategorie práv nebo druhu děl a jiného předmětu ochrany.

§ 97b odst. 1

čl. 18 odst. 1

Informace poskytované nositelům práv o správě jejich
práv
1. Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku a článek 19 a čl.
28 odst. 2, zajistí členské státy, aby organizace kolektivní
správy každému nositeli práv, kterému v období, jehož se
dotčené informace týkají, přidělila příjmy z výkonu práv či v
jehož prospěch provedla platbu, poskytla nejméně jednou
ročně přinejmenším tyto informace:
a) veškeré kontaktní údaje, které nositel práv povolil
organizaci kolektivní správy používat, za účelem určení a
vyhledání nositele práv;
b) příjmy z výkonu práv přidělené nositeli práv;
c)částky, které organizace kolektivní správy vyplatila nositeli
práv, podle kategorie spravovaných práv a podle způsobu
užití;
d) období, během něhož došlo k užití, za něž byly nositeli práv
přiděleny a vyplaceny částky, ledaže organizaci kolektivní
správy brání v poskytnutí těchto informací objektivní
důvody související s podáváním hlášení uživateli;
e) srážky za úhradu nákladů na správu práv;
f) srážky pro jiný účel než na úhradu nákladů na správu práv,
včetně srážek, které může požadovat vnitrostátní právní
předpis za poskytování sociálních, kulturních nebo

(1) Kolektivní správce je povinen poskytnout 32014L0026
každému nositeli práv alespoň jedenkrát ročně za předchozí
kalendářní rok informace o
a) veškerých kontaktních údajích, které nositel práv sdělil
kolektivnímu správci za účelem jeho určení a
vyhledání,
b) celkové výši příjmů z výkonu práv příslušejících
nositeli práv,
c) srážkách na úhradu nákladů na správu práv,
d) srážkách provedených pro jiný účel než na úhradu
nákladů na správu práv, včetně srážek na poskytování
sociálních, kulturních nebo vzdělávacích služeb,
e) příjmech z výkonu práv, které mu vyplatil, v rozlišení
podle kategorie spravovaných práv a podle způsobu
užití,
f) období, během něhož došlo k užití, za které mu
uvedené příjmy byly vyúčtovány a vyplaceny, ledaže
kolektivnímu správci brání v poskytnutí těchto
informací objektivní důvody související s podáváním
hlášení uživatelem, a
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g) všech příjmech z výkonu práv příslušejících nositeli
práv, které mu nebyly dosud vyplaceny.
§ 97b odst. 2

(2) Pokud je členem kolektivního správce osoba 32014L0026
odpovědná za rozdělování a výplatu příjmů z výkonu práv
nositelům práv, poskytne jí kolektivní správce informace
uvedené v odstavci 1. Pro tuto osobu platí ve vztahu
k nositelům práv, jimž rozděluje a vyplácí příjmy z výkonu
práv, povinnosti podle odstavce 1 obdobně.

čl. 18 odst. 2

§ 97c odst. 3

(3) Seznamy podle odstavců 1 a 2 smí obsahovat 32014L0026
pouze údaje, které jsou nezbytné k výkonu kolektivní
správy.

čl. 6 odst. 5,

(4) Záznamy o nositelích práv příslušný kolektivní 32014L0026
správce pravidelně aktualizuje a uchovává po dobu
platnosti oprávnění ke kolektivní správě.

čl. 6 odst. 5,

(1) Kolektivní správce může smlouvou pověřit 32014L0026
výkonem kolektivní správy jím kolektivně spravovaných
práv jiného kolektivního správce pouze tehdy, jde-li o

čl. 3 písm. j)

§ 97c odst. 4

§ 97g odst. 1

a) osobu zahraniční, která podle práva jiného státu
oprávněně vykonává na území takového státu
kolektivní správu pro táž práva, a pokud jde o dílo, i
pro týž druh, jde-li o výkon kolektivní správy
v takovém státě, nebo

čl. 7 odst. 2

čl. 7 odst. 2

vzdělávacích služeb;
g) všechny příjmy z výkonu práv přidělené nositeli práv, které
za jakékoli období nebyly dosud vyrovnány;
2. V případech, v nichž organizace kolektivní správy
přiděluje příjmy z výkonu práv a má za členy subjekty, jež
jsou odpovědné za přidělení příjmů z výkonu práv nositelům
práv, poskytne organizace kolektivní správy těmto subjektům
informace uvedené v odstavci 1 za předpokladu, že tyto
subjekty nedisponují uvedenými informacemi. Členské státy
zajistí, aby tyto subjekty zpřístupnily alespoň informace
uvedené v odstavci 1, a to nejméně jednou ročně, každému
nositeli práv, jemuž přidělily příjmy z výkonu práv nebo
provedly platby v období, k němuž se vztahují tyto informace.
5. Organizace kolektivní správy uchovávají záznamy o svých
členech a pravidelně je aktualizují.
2. Členské státy mohou na nositele práv uvedené v odstavci 1
uplatňovat i další ustanovení této směrnice.
5. Organizace kolektivní správy uchovávají záznamy o svých
členech a pravidelně je aktualizují.
2. Členské státy mohou na nositele práv uvedené v odstavci 1
uplatňovat i další ustanovení této směrnice.
Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
j)„smlouvou o zastupování“ jakákoli smlouva mezi
organizacemi kolektivní správy, kterou jedna organizace
kolektivní správy pověří jinou organizaci kolektivní správy
správou práv, která zastupuje, včetně smlouvy uzavřené
podle článků 29 a 30;

b) tuzemského kolektivního správce, který je oprávněn
k výkonu kolektivní správy pro táž práva, sleduje-li se
tím účelnější výkon kolektivní správy.
§ 98 odst. 1

(1) Kolektivní správce je povinen uzavírat 32014L0026
s uživateli, s osobami oprávněnými hájit zájmy v nich
sdružených uživatelů nebo s osobami zastupujícími
uživatele podle knihovního zákona19), kteří užívají
předměty ochrany týmž nebo podobným způsobem, za
rovných podmínek a na základě objektivních skutečností,
14

čl. 16 odst. 1 Udělování licencí
a2
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy a
uživatelé vedli jednání o udělování licencí k právům v dobré
víře. Organizace kolektivní správy a uživatelé si navzájem
poskytují veškeré nezbytné informace.

smlouvy, kterými se pro uživatele
a) poskytuje oprávnění k výkonu práva užít předměty
ochrany, k nimž takové právo kolektivně spravuje,
b) sjednává výše a způsob placení odměn podle § 97d odst.
1 písm. a) bodů 1 a 2 a písm. b) a sleduje jejich plnění,
nebo
c) sjednává způsob placení odměn stanovených tímto
zákonem.

§ 98 odst. 2

(2) Kolektivní správci a osoby uvedené v odstavci 32014L0026
1 jsou povinni při jednání směřujícím k uzavření smluv
podle odstavce 1 si navzájem bez zbytečného odkladu
poskytovat veškeré nezbytné informace včetně kritérií pro
stanovení sazeb podle § 98e a potřebnou součinnost.
Kolektivní správce předloží bez zbytečného odkladu po
obdržení nezbytných informací osobě uvedené v odstavci 1
návrh smlouvy nebo této osobě sdělí důvody pro jeho
nepředložení.

§ 98 odst. 5

(5) Kolektivní správce je oprávněn při uzavírání 32014L0026
licenční smlouvy pro nový typ služby online, který je
v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru
nabízen veřejnosti po dobu kratší než 3 roky, uplatnit
odlišné licenční podmínky, než jaké uplatňuje pro jinou
službu online.

§ 98 odst. 6

(6) Kolektivní správce umožní osobám uvedeným 32014L0026
v odstavci 1 komunikovat s ním elektronickými prostředky.
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2. Licenční podmínky musí být založeny na objektivních a
nediskriminačních kritériích. Při udělování licencí k právům
není organizace kolektivní správy povinna použít jako
precedens pro jiné online služby podmínky licence dohodnuté
s uživatelem, pokud tento uživatel poskytuje nový typ služby
online, který je k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší než
tři roky.
Nositelé práv obdrží za užití svých práv příslušnou odměnu.
Sazby za výlučná práva a práva na odměnu musí být
přiměřené, mimo jiné vzhledem k hospodářské hodnotě
obchodního využívání těchto práv, přičemž se zohlední povaha
a rozsah užití děl a jiných předmětů ochrany, jakož i
hospodářská hodnota služeb poskytovaných organizací
kolektivní správy. Organizace kolektivní správy informují
dotčeného uživatele o kritériích použitých pro stanovení těchto
sazeb.
čl. 16 odst. 1 Udělování licencí
a3
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy a
uživatelé vedli jednání o udělování licencí k právům v dobré
víře. Organizace kolektivní správy a uživatelé si navzájem
poskytují veškeré nezbytné informace.
3. Organizace kolektivní správy bez zbytečného odkladu
odpoví na žádosti uživatelů a uvedou mimo jiné informace,
které tato organizace kolektivní správy pro nabídku licence
potřebuje.
čl. 16 odst. 2 Udělování licencí
věta druhá
2. Licenční podmínky musí být založeny na objektivních a
nediskriminačních kritériích. Při udělování licencí k právům
není organizace kolektivní správy povinna použít jako
precedens pro jiné online služby podmínky licence dohodnuté
s uživatelem, pokud tento uživatel poskytuje nový typ služby
online, který je k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší než
tři roky.
čl. 16 odst. 4 Udělování licencí
4. Organizace kolektivní správy umožní uživatelům
komunikovat s ní elektronickými prostředky, případně i pro

účely podávání hlášení o využívání licence.
§ 98a odst. 2

(2) Hromadnou smlouvou se pro účely tohoto 32014L0026
zákona rozumí licenční smlouva uzavřená mezi
kolektivním správcem a uživatelem, kterou kolektivní
správce poskytuje oprávnění k výkonu práv v rozsahu
všech předmětů ochrany, k nimž spravuje práva (dále jen
„repertoár“), nebo k části svého repertoáru. Platí, že touto
smlouvou je dostatečně určitě vymezen předmět
poskytnutého oprávnění ve vztahu ke každému předmětu
ochrany, k němuž kolektivní správce práva spravuje, aniž
je třeba předměty ochrany jednotlivě určit.
§ 98c odst. 1
(1) Uživatelé jsou povinni umožnit kolektivnímu 32014L0026
správci řádný výkon kolektivní správy a poskytovat mu
informace o užití jeho repertoáru nezbytné k výkonu
kolektivní správy, zejména k výběru příjmů z výkonu práv
a k jejich rozdělení a vyplacení příslušným nositelům práv.
Uživatelé nesmí bez vážných důvodů poskytnutí těchto
informací odmítnout.

čl. 3 písm. l)

Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
l)„repertoárem“ díla, k nimž práva spravuje organizace
kolektivní správy;

čl. 17

§ 98c odst. 2

čl. 17

Povinnosti uživatelů
Členské státy přijmou ustanovení s cílem zajistit, aby uživatelé
poskytli organizaci kolektivní správy v dohodnutém nebo
předem stanoveném časovém období a v dohodnuté či předem
stanovené podobě informace, jež mají k dispozici o užití práv,
která zastupují organizace kolektivní správy, a jež jsou
nezbytné k výběru příjmu z výkonu práv a k jejich rozdělení a
výplatě příslušným nositelům práv. Při rozhodování o formátu
pro poskytování těchto informací zohlední organizace
kolektivní správy a uživatelé v nejvyšší možné míře
dobrovolná odvětvová pravidla.
Povinnosti uživatelů

(2) Není-li sjednáno jinak, rozsah a technický 32014L0026
formát informací a časové období, za které musí uživatel
takové informace kolektivnímu správci poskytovat, stanoví
kolektivní správce. Při rozhodování o technickém formátu
pro poskytování těchto informací zohlední kolektivní
správce a uživatel v nejvyšší možné míře dobrovolná
oborová pravidla, která byla vypracována na mezinárodní
úrovni nebo na úrovni Evropské unie anebo Evropského
hospodářského prostoru (dále jen „oborová pravidla“).
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Členské státy přijmou ustanovení s cílem zajistit, aby uživatelé
poskytli organizaci kolektivní správy v dohodnutém nebo
předem stanoveném časovém období a v dohodnuté či předem
stanovené podobě informace, jež mají k dispozici o užití práv,
která zastupují organizace kolektivní správy, a jež jsou
nezbytné k výběru příjmu z výkonu práv a k jejich rozdělení a
výplatě příslušným nositelům práv. Při rozhodování o formátu
pro poskytování těchto informací zohlední organizace
kolektivní správy a uživatelé v nejvyšší možné míře
dobrovolná odvětvová pravidla.

§ 98e odst. 2

(2) Sazby odměn stanovené sazebníkem musí 32014L0026
vycházet z objektivních a nediskriminačních kritérií a být
ve vztahu k těmto kritériím přiměřené.

čl. 16 odst. 2
věta první a
pododst. 2
věta druhá

Udělování licencí
2. Licenční podmínky musí být založeny na objektivních a
nediskriminačních kritériích. Při udělování licencí k právům
není organizace kolektivní správy povinna použít jako
precedens pro jiné online služby podmínky licence dohodnuté
s uživatelem, pokud tento uživatel poskytuje nový typ služby
online, který je k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší než
tři roky.
Nositelé práv obdrží za užití svých práv příslušnou odměnu.
Sazby za výlučná práva a práva na odměnu musí být
přiměřené, mimo jiné vzhledem k hospodářské hodnotě
obchodního využívání těchto práv, přičemž se zohlední povaha
a rozsah užití děl a jiných předmětů ochrany, jakož i
hospodářská hodnota služeb poskytovaných organizací
kolektivní správy. Organizace kolektivní správy informují
dotčeného uživatele o kritériích použitých pro stanovení těchto
sazeb.

§ 98e odst. 3 (3) Při stanovení sazeb odměn sazebníkem se přihlédne k 32014L0026
písm. b) a g) účelu, způsobu, rozsahu a okolnostem užití předmětu
ochrany, zejména

čl. 16 odst. 2
pododst. 2
věta druhá

2. Licenční podmínky musí být založeny na objektivních a
nediskriminačních kritériích. Při udělování licencí k právům
není organizace kolektivní správy povinna použít jako
precedens pro jiné online služby podmínky licence dohodnuté
s uživatelem, pokud tento uživatel poskytuje nový typ služby
online, který je k dispozici veřejnosti v Unii po dobu kratší než
tři roky.

b) k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo
obchodnímu prospěchu, který uživatel získá z užití nebo v
souvislosti s užitím předmětu ochrany,
g) k hospodářské hodnotě
kolektivním správcem.

§ 99 odst. 1
písm. a), c) a
d)

služeb

poskytovaných

(1) Kolektivní správce je povinen
a) vybírat pro nositele práv příjmy z výkonu práv;

Nositelé práv obdrží za užití svých práv příslušnou odměnu.
Sazby za výlučná práva a práva na odměnu musí být
přiměřené, mimo jiné vzhledem k hospodářské hodnotě
obchodního využívání těchto práv, přičemž se zohlední povaha
a rozsah užití děl a jiných předmětů ochrany, jakož i
hospodářská hodnota služeb poskytovaných organizací
kolektivní správy. Organizace kolektivní správy informují
dotčeného uživatele o kritériích použitých pro stanovení těchto
sazeb.
32014L0026
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čl. 11 odst. 2

Výběr a použití příjmů z výkonu práv
2. Organizace kolektivní správy vybírá a spravuje příjmy z
výkonu práv s náležitou péčí.

čl. 13 odst. 1

Rozdělení částek příslušejících nositelům práv
1. Aniž jsou dotčeny čl. 15 odst. 3 a článek 28, členské státy
zajistí, aby každá organizace kolektivní správy pravidelně, s
náležitou péčí a přesně rozdělovala a vyplácela částky
příslušející nositelům práv, a to v souladu s obecným
způsobem rozdělení částek uvedeným v čl. 8 odst. 5 písm. a).

čl. 12 odst. 4

Srážky
4. Pokud organizace kolektivní správy poskytuje sociální,
kulturní nebo vzdělávací služby financované prostřednictvím
srážek z příjmů z výkonu práv nebo z jakýchkoli příjmů z
investování příjmů z výkonu práv, jsou tyto služby
poskytovány na základě spravedlivých kritérií, zejména pokud
jde o přístup k těmto službám a jejich rozsah.
Práva spravovaná v rámci smluv o zastupování
Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
neznevýhodňovala žádné nositele práv, jejichž práva spravuje
podle smlouvy o zastupování, zejména pokud jde o použitelné
sazby, úhradu nákladů na správu práv a podmínky výběru
příjmů z výkonu práv a rozdělení částek příslušejících
nositelům práv.
3. Organizace kolektivní správy vede na svých účtech
odděleně:
a) příjmy z výkonu práv a veškeré příjmy z investování příjmů
z výkonu práv a
b) veškerá případná vlastní aktiva a příjmy pocházející z těchto
aktiv, z úhrad nákladů na správu práv nebo z jiných činností.

…
c) rozdělovat a vyplácet příslušným nositelům práv
v souladu s rozúčtovacím řádem příjmy z výkonu práv a
příjmy z investování příjmů z výkonu práv,
d) poskytuje-li sociální, kulturní nebo vzdělávací
služby financované z příjmů z výkonu práv nebo z příjmů
z investování příjmů z výkonu práv, poskytovat je na
základě spravedlivých a transparentních kritérií,
zaručujících rovný přístup k takovým službám a
poskytovanému rozsahu takových služeb.

čl. 14

§ 99 odst. 2

(2) Kolektivní správce vede ve svém účetnictví 32014L0026
odděleně

čl. 11 odst. 3

a) příjmy z výkonu práv a příjmy z investování příjmů z
výkonu práv a
b) vlastní majetek a příjmy pocházející z tohoto majetku, z
úhrad nákladů na správu práv nebo z jiných činností.
§ 99 odst. 3

(3) Kolektivní správce nesmí využívat příjmy z výkonu 32014L0026
práv nebo příjmy z investování příjmů z výkonu práv k
jiným účelům, než k jejich rozdělení a vyplacení nositelům
práv, s výjimkou jejich využití na úhradu nákladů na
správu práv v souladu s rozhodnutími učiněnými nejvyšším
orgánem podle § 96f odst. 4.

§ 99a

Investuje-li kolektivní správce příjmy z výkonu 32014L0026
práv nebo příjmy z investování příjmů z výkonu práv, činí
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čl. 11 odst. 4

4. Organizace kolektivní správy nesmí využívat příjmy z
výkonu práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z
výkonu práv k jiným účelům, než je rozdělení nositelům práv,
s výjimkou případů, kdy je možné odečíst nebo započíst její
náklady na správu práv v souladu s rozhodnutím přijatým
podle čl. 8 odst. 5 písm. d) nebo využívat příjmy z výkonu
práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z výkonu práv
v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 8 odst. 5.
čl. 11 odst. 4 4. Organizace kolektivní správy nesmí využívat příjmy z
a5
výkonu práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z

tak v nejlepším zájmu nositelů práv, pro něž vykonává
kolektivní správu, v souladu s investiční strategií a
s postupy pro rozvrh investičních rizik a s ohledem na tato
pravidla a
a) v případě možného střetu zájmů kolektivní správce
zajistí, aby byly investice prováděny výhradně v zájmu
nositelů práv, pro něž vykonává kolektivní správu,
b) aktiva investuje tak, aby zajistil bezpečnost, kvalitu,
likviditu a ziskovost celého portfolia, a
c) při investování aktiv rozvrhne riziko tak, aby se
zabránilo nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním
aktivu a kumulaci rizik v celém portfoliu.

§ 99b odst. 1

§ 99b odst. 2

(1) Kolektivní správce je oprávněn si z příjmů 32014L0026
z výkonu práv nebo z příjmů z investování těchto příjmů
odečíst nebo započíst úhradu účelně vynaložených a
doložených nákladů na výkon kolektivní správy. Výše
úhrady musí být přiměřená, stanovená na základě
objektivních kritérií a musí odpovídat službám, které
kolektivní správce poskytuje nositelům práv. Věty první a
druhá se použijí obdobně pro úhradu nákladů na sociální,
kulturní a vzdělávací služby poskytované kolektivním
správcem v souladu s § 99 odst. 1 písm. d).

čl. 12 odst. 2
a3

(2) Kolektivní správce nesmí z příjmů z výkonu 32014L0026
práv ani z příjmů z investování příjmů z výkonu práv,
spravovaných na základě smlouvy podle § 97g, provádět
jiné srážky než na úhradu nákladů na výkon kolektivní

čl. 15 odst. 1
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výkonu práv k jiným účelům, než je rozdělení nositelům práv,
s výjimkou případů, kdy je možné odečíst nebo započíst její
náklady na správu práv v souladu s rozhodnutím přijatým
podle čl. 8 odst. 5 písm. d) nebo využívat příjmy z výkonu
práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z výkonu práv
v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 8 odst. 5.
5. Investuje-li organizace kolektivní správy příjmy z výkonu
práv nebo jakékoli příjmy z investování příjmů z výkonu práv,
činí tak v nejlepším zájmu nositelů práv, jejichž práva
zastupuje, v souladu s obecnou investiční politikou a politikou
řízení rizik uvedenou v čl. 8 odst. 5 písm. c) a f) a s ohledem
na tato pravidla:
a) pokud existuje potenciální střet zájmů, organizace
kolektivní správy zajistí, aby byly investice prováděny
výhradně v zájmu těchto nositelů práv;
b) aktiva se investují tak, aby se zajistila bezpečnost, kvalita,
likvidita a ziskovost celého portfolia;
c) aktiva musí být náležitě diverzifikována, aby se zabránilo
nadměrné závislosti na jakémkoli konkrétním aktivu a
kumulaci rizik v celém portfoliu.
Srážky
2. Srážky musí být přiměřené a musí odpovídat službám,
které organizace kolektivní správy poskytuje nositelům práv,
včetně případných služeb uvedených v odstavci 4, a musí být
stanoveny na základě objektivních kritérií.
3. Úhrada nákladů na správu práv nepřesáhne odůvodněné a
doložené náklady, které organizaci kolektivní správy vznikly v
souvislosti se správou autorských práv a práv s nimi
souvisejících.
Členské státy zajistí, aby se požadavky platné pro použití a
transparentnost použití částek odečtených nebo započtených k
úhradě nákladů na správu práv uplatňovaly i na jakékoli jiné
srážky sloužící k pokrytí nákladů za správu autorských práv a
práv s nimi souvisejících.
Srážky a platby ve smlouvách o zastupování
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
neuplatňovala na příjmy z výkonu práv pocházející z práv,
která spravuje na základě smlouvy o zastupování, ani na

správy, ledaže kolektivní správce, který je stranou takové
smlouvy, s jinými srážkami výslovně souhlasí.
§ 99c odst. 2

(2) Kolektivní správce je povinen rozdělovat a 32014L0026
vyplácet příjmy z výkonu práv a příjmy z investování
příjmů z výkonu práv 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, související zejména s
podáváním hlášení uživatelem, určením práv, určením
nositele práv nebo s přiřazením informací o dílech a jiných
předmětech ochrany k nositelům práv, brání kolektivnímu
správci v dodržení této lhůty. Tato povinnost se vztahuje
obdobně na osobu, která je členem kolektivního správce a
je odpovědná za rozdělování a výplatu příjmů z výkonu
práv nositelům práv.

čl. 13 odst. 1

§ 99c odst. 3

(3) Kolektivní správce je povinen vytvářet 32014L0026
pravidla pro použití příjmů z výkonu práv a příjmů
z investování příjmů z výkonu práv, které nemohou být
rozděleny nebo vyplaceny ve lhůtě podle odstavce 2
z důvodu, že nositelé práv nemohli být určeni nebo
nalezeni; tyto příjmy vede kolektivní správce ve svém
účetnictví odděleně.

čl. 13 odst. 2

§ 99c odst. 4

(4) Kolektivní správce přijme veškerá opatření 32014L0026
nezbytná k určení nebo nalezení nositelů práv uvedených
v odstavci 3, zejména ověří dochované záznamy o svých
členech a jiné dosažitelné záznamy. Kolektivní správce do
3 měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2 zpřístupní
vhodným způsobem informace o dílech a jiných
předmětech ochrany, u nichž nebyl určen ani nalezen jeden
nebo více nositelů práv, nositelům práv, pro které
vykonává kolektivní správu, a kolektivnímu správci, pro
něhož spravuje práva na základě smlouvy podle § 97g.
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čl. 13 odst. 3

jakékoli příjmy z investování těchto příjmů z výkonu práv jiné
srážky než na úhradu nákladů na správu práv, ledaže jiná
organizace kolektivní správy, která je stranou smlouvy o
zastupování, výslovně vyjádří souhlas s těmito srážkami.
Rozdělení částek příslušejících nositelům práv
1. Aniž jsou dotčeny čl. 15 odst. 3 a článek 28, členské státy
zajistí, aby každá organizace kolektivní správy pravidelně, s
náležitou péčí a přesně rozdělovala a vyplácela částky
příslušející nositelům práv, a to v souladu s obecným
způsobem rozdělení částek uvedeným v čl. 8 odst. 5 písm. a).
Členské státy rovněž zajistí, aby organizace kolektivní správy
nebo jejich členové, kteří jsou subjekty zastupující nositele
práv, rozdělovaly a vyplácely tyto částky nositelům práv co
nejdříve, avšak nejpozději do devíti měsíců od konce účetního
období, v němž byly vybrány příjmy z výkonu práv, ledaže
objektivní důvody související zejména s podáváním hlášení
uživateli, určením práv, nositeli práv nebo přiřazením
informací o dílech a jiných předmětech ochrany k nositelům
práv brání organizaci kolektivní správy nebo případně jejím
členům v dodržení této lhůty.
2. Pokud nemohou být částky příslušející nositelům práv
rozděleny v rámci lhůty stanovené v článku 1, protože
příslušní nositelé práv nemohou být určeni nebo vyhledáni a
výjimka z uvedené lhůty se nepoužije, jsou tyto částky v
účetnictví organizace kolektivní správy vedeny odděleně.

3. Organizace kolektivní správy přijmou veškerá nezbytná
opatření, která jsou v souladu s článkem 1, jejichž cílem je
určit a vyhledat nositele práv. Zejména nejpozději tři měsíce
po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1, organizace kolektivní
správy zpřístupní informace o dílech a jiných předmětech
ochrany, u nichž nebyl určen ani vyhledán jeden nebo více
nositelů práv:
a) nositelům práv, jež zastupuje, nebo subjektům zastupujícím
nositele práv, pokud jsou tyto subjekty členy organizace
kolektivní správy, a

§ 99c odst. 5

(5) Informace podle odstavce 4 zahrnují, pokud jsou
dostupné, tyto údaje :

32014L0026

čl. 13 odst. 3
pododst. 2

(6) Nebude-li nositel práv určen nebo nalezen ani 32014L0026
po provedení opatření podle odstavců 4 a 5, kolektivní
správce uveřejní dostupné informace o takovém nositeli
práv vhodným způsobem nejpozději do 1 roku po uplynutí
lhůty podle odstavce 4.
§ 99c odst. 7
(7) Nebylo-li možné příjmy z výkonu práv uvedené 32014L0026
v odstavci 3 rozdělit nebo vyplatit do 3 let od konce
účetního období, v němž došlo k výběru těchto příjmů nebo
v němž kolektivní správce tyto příjmy obdržel na základě
smlouvy podle § 97g, a za předpokladu, že byla přijata
veškerá nezbytná opatření podle odstavců 4 a 5, rozhodne o
použití těchto příjmů nejvyšší orgán.

čl. 13 odst. 3
pododst. 3
věta druhá

a) název díla nebo jiného předmětu ochrany,
b) jméno nositele práv,
c) informace o osobě, která příslušné dílo nebo jiný
předmět ochrany uvedený v odstavci 3 užila, a

b)všem organizacím kolektivní správy, s nimiž uzavřela
smlouvy o zastupování.
Informace uvedené v prvním pododstavci zahrnují, pokud jsou
dostupné:
a) název díla nebo jiného předmětu ochrany;
b) jméno nositele práv;
c) jméno příslušného vydavatele či producenta a
d) jakékoli další relevantní dostupné informace, jež by mohly
pomoci určit nositele práv.

d) jakékoli další informace, jež by mohly pomoci určit
nebo nalézt nositele práv.
§ 99c odst. 6

§ 99d odst. 1

(1) Pro rozdělování a výplatu příjmů z výkonu práv 32014L0026
a příjmů z investování příjmů z výkonu práv, které vybral
kolektivní správce pro jiného kolektivního správce na
základě oprávnění uděleného podle § 96a nebo smlouvy
podle § 97g, se použije § 99c odst. 2 věta první obdobně.
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čl. 13 odst. 4
a5

Organizace kolektivní správy rovněž ověří záznamy
zmiňované v čl. 6 odst. 5 a v jiných dosažitelných záznamech.
Pokud výše uvedená opatření nepřinesou výsledky, organizace
kolektivní správy zveřejní tyto dostupné informace nejpozději
jeden rok po uplynutí tohoto tříměsíčního období.
4. Pokud nelze částky příslušející nositelům práv rozdělit do
tří let od konce účetního období, v němž došlo k výběru příjmů
z výkonu práv, a za předpokladu, že organizace kolektivní
správy přijala veškerá nezbytná opatření, jejichž cílem je určit
a vyhledat nositele práv, jak je stanoveno v odstavci 3,
považují se tyto částky za nerozdělitelné.

5. Valné shromáždění členů organizace kolektivní správy
rozhodne o použití těchto nerozdělitelných částek v souladu s
čl. 8 odst. 5 písm. b), aniž je dotčeno právo nositelů práv
uplatnit nárok na tyto částky u organizace kolektivní správy v
souladu s právními předpisy členských států týkajícími se
promlčení.
čl. 15 odst. 2 2. Organizace kolektivní správy rozděluje a vyplácí částky
a 3 pododst. 1 splatné jiným organizacím kolektivní správy pravidelně, s
náležitou péčí a přesně.
3. Organizace kolektivní správy uskuteční tato rozdělení a
platby jiné organizaci kolektivní správy co nejdříve, avšak
nejpozději do devíti měsíců od konce účetního období, v němž
byly vybrány příjmy z výkonu práv, ledaže objektivní důvody
související zejména s podáváním hlášení uživateli, určením

§ 99d odst. 2

§ 99f odst. 1

(2) Kolektivní správce je povinen rozdělit a vyplatit 32014L0026
příslušným nositelům práv příjmy z výkonu práv a příjmy
z investování příjmů z výkonu práv, které obdržel od
jiného kolektivního správce podle odstavce 1, bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 6 měsíců od obdržení
těchto příjmů, ledaže objektivní důvody související
zejména s podáváním hlášení uživatelem, určením práv,
určením nositele práv nebo přiřazením informací o dílech a
jiných předmětech ochrany k nositelům práv brání
kolektivnímu správci v dodržení této lhůty.
(1) Kolektivní správce je povinen uveřejňovat
32014L0026
zejména
a) stanovy,
b) podmínky členství a podmínky ukončení pověření
k výkonu kolektivní správy,
c) vzorové licenční smlouvy,
d) sazebníky,
e) seznam členů vedení kolektivního správce s uvedením
jejich jmen a funkcí,
f) rozúčtovací řád,
g) pravidla pro určení průměrné výše srážek na úhradu
nákladů na správu práv, pokud tato pravidla nejsou
upravena v rozúčtovacím řádu,
h) pravidla pro určení výše srážek z příjmů z výkonu práv
a z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné
účely než na úhradu nákladů na správu práv,
i) seznam smluv podle § 97g, které uzavřel s jinými
kolektivními správci, a smluv o výkonu kolektivní
správy osobou, ve které má kolektivní správce
majetkovou účast nebo kterou přímo nebo nepřímo,
zcela nebo zčásti ovládá,
j) pravidla pro použití příjmů z výkonu práv podle § 99c
odst. 3,
k) postupy pro řešení sporů a vyřizování stížností podle §
101 a 101h,
l) seznam osiřelých předmětů ochrany podle § 97c odst. 2
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čl. 15 odst. 3
pododst. 2

čl. 21 odst. 1

práv, nositeli práv nebo přiřazením informací o dílech a jiných
předmětech ochrany k nositelům práv brání organizaci
kolektivní správy v dodržení této lhůty.
Jiná organizace kolektivní správy, nebo pokud má členy, kteří
jsou subjekty zastupující nositele práv, tito členové, rozdělí a
vyplatí tyto částky nositelům práv co nejdříve, avšak
nejpozději do šesti měsíců od obdržení těchto částek, ledaže
objektivní důvody související zejména s podáváním hlášení
uživateli, určením práv, nositeli práv nebo přiřazením
informací o dílech a jiných předmětech ochrany k nositelům
práv brání organizaci kolektivní správy nebo případně jejím
členům v dodržení této lhůty.
Zveřejňování informací
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
zveřejnila přinejmenším tyto informace:
a) své stanovy;
b) své podmínky členství a podmínky ukončení platnosti
zmocnění ke správě práv, nejsou-li obsaženy ve stanovách;
c) vzorové licenční smlouvy a standardní používané sazby,
včetně slev;
d) seznam osob uvedených v článku 10;
e) svou obecný způsob rozdělování částek příslušejících
nositelům práv;
f) svou obecnou politiku pro úhradu nákladů na správu práv;
g) svou obecnou politiku pro srážky z příjmů z výkonu práv a
z příjmů z investování příjmů z výkonu práv pro jiné účely
než na úhradu nákladů na správu práv, včetně srážek pro
účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb;
h) seznam smluv o zastupování, které uzavřela, a jména
organizací kolektivní správy, s nimiž byly uzavřeny tyto
smlouvy o zastupování;
i) obecný způsob použití nerozdělitelných částek;
j) postupy vyřizování stížností a řešení sporů, které jsou k
dispozici podle článků 33, 34 a 35.

písm. b),
m) seznam platných kolektivních smluv podle § 98a odst.
3,
n) informace o pověření společného zástupce podle § 97h.
§ 99f odst. 2
(2) Informace uvedené v odstavci 1 kolektivní 32014L0026
správce uveřejňuje na svých internetových stránkách a
průběžně je bez zbytečného odkladu aktualizuje.
§ 99g odst. 1
(1) Kolektivní správce je povinen vyhotovit do 30. 32014L0026
června každého roku za předchozí kalendářní rok výroční
zprávu podle zákona o účetnictví22).

§ 99g odst. 2

§ 99g odst. 3

(2) Výroční zpráva musí dále obsahovat informace 32014L0026
uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(3) Kolektivní správce je povinen mít účetní 32014L0026
závěrku a výroční zprávu ověřenu auditorem podle zákona
o auditorech17).

čl. 21 odst. 2
čl. 22 odst. 1

čl. 22 odst. 2
a3

2. Informace uvedené v odstavci 1 organizace kolektivní
správy zveřejní a aktualizuje na svých veřejných internetových
stránkách.
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy bez
ohledu na svou právní formu podle vnitrostátního práva
vypracovala a zveřejnila pro každé účetní období nejpozději do
osmi měsíců po jeho skončení výroční zprávu o
transparentnosti, jejíž součástí je zvláštní zpráva uvedená v
odstavci 3.
2. Výroční zpráva o transparentnosti musí obsahovat alespoň
informace uvedené v příloze.

3. Zvláštní zpráva se zabývá použitím částek sražených pro
účely sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb a musí
obsahovat alespoň informace uvedené v bodě 3 přílohy.
čl. 22 odst. 4 4. Účetní údaje obsažené ve výroční zprávě o transparentnosti
pododst. 1 a 3 musí být auditovány jednou nebo několika osobami
zmocněnými zákonem k provádění auditu účtů podle směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES (9).
Pro účely tohoto odstavce zahrnují účetní údaje finanční
výkazy uvedené v bodě 1 písm. a) přílohy a finanční údaje
uvedené v bodě 1 písm. g) a h) a bodě 2 přílohy.

§ 99g odst. 4

(4) Kolektivní správce je povinen výroční zprávu 32014L0026
bez zbytečného odkladu po jejím ověření a schválení
nejvyšším orgánem, nejpozději do 31. srpna daného roku,
uveřejnit na svých internetových stránkách a ponechat ji
tam po dobu 5 let.

čl. 22 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy bez
ohledu na svou právní formu podle vnitrostátního práva
vypracovala a zveřejnila pro každé účetní období nejpozději do
osmi měsíců po jeho skončení výroční zprávu o
transparentnosti, jejíž součástí je zvláštní zpráva uvedená v
odstavci 3.
Výroční zprávu o transparentnosti zveřejní organizace
kolektivní správy na svých internetových stránkách, přičemž
zpráva zůstane na těchto stránkách veřejně přístupná po dobu
alespoň pěti let.
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§ 99h

Kolektivní správce je povinen jedenkrát ročně za 32014L0026
předchozí kalendářní rok poskytovat elektronickými
prostředky jinému kolektivnímu správci, pro něhož
spravuje práva, informace o

čl. 19

Informace poskytované jiným organizacím kolektivní
správy o správě práv v rámci smluv o zastupování
Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
poskytla elektronickými prostředky alespoň jednou ročně
organizaci kolektivní správy, jejímž jménem spravuje práva v
rámci smlouvy o zastupování, přinejmenším tyto informace za
období, k němuž se vztahují:
a) přidělené příjmy z výkonu práv, částky vyplacené
organizací kolektivní správy podle kategorie spravovaných
práv, způsobu užití pro práva, která spravuje v rámci
smlouvy o zastupování, a jakékoli přidělené příjmy z výkonu
práv, které za jakékoli období nebyly dosud vyrovnány;
b) srážky na úhradu nákladů na správu práv;
c) srážky provedené pro jakýkoli jiný účel než na úhradu
nákladů na správu práv, jak je stanoveno v článku 15;
d) informace o licencích udělených či odmítnutých s ohledem
na díla a jiné předměty ochrany, na něž se vztahuje smlouva
o zastupování;
e) usnesení přijatá valným shromážděním členů, pokud se tato
usnesení vztahují ke správě práv podle smlouvy o
zastupování.

čl. 20

Informace poskytované na žádost nositelům práv, jiným
organizacím kolektivní správy a uživatelům
Aniž je dotčen článek 25, zajistí členské státy, aby na základě
řádně odůvodněné žádosti organizace kolektivní správy
zpřístupnila elektronickými prostředky kterékoli organizaci
kolektivní správy, jejímž jménem spravuje práva v rámci
smlouvy o zastupování, nebo kterémukoli nositeli práv či
kterémukoli uživateli bez zbytečného odkladu přinejmenším
tyto informace:
a) díla nebo jiné předměty ochrany, které zastupuje, práva,
která spravuje, a to přímo či v rámci smluv o zastoupení, a
území, jichž se správa týká, nebo
b) pokud není možné vzhledem k rozsahu působnosti
organizace kolektivní správy určit tato díla nebo jiné
předměty ochrany, druhy děl nebo jiných předmětů ochrany,
které zastupuje, práva, která spravuje, a území, jichž se
správa týká.

a) celkové výši příjmů z výkonu práv vybraných na základě
smlouvy podle § 97g a o částkách, které příslušnému
kolektivnímu správci vyplatil na základě této smlouvy,
v rozlišení podle kategorie práv a způsobu užití,
b) celkové výši příjmů podle písm. a), které příslušnému
kolektivnímu správci dosud vyplaceny nebyly,
c) srážkách na úhradu nákladů na správu práv,
d) všech dalších provedených srážkách s uvedením jejich
účelu,
e) počtu všech oprávnění k výkonu práv k rozdělení podle
kategorií spravovaných práv, které poskytl nebo odmítl
poskytnout s ohledem na repertoár, na nějž se vztahuje
smlouva podle § 97g,
f) rozhodnutích přijatých nejvyšším orgánem, pokud se
vztahují ke správě práv na základě smlouvy podle § 97g.
§ 99j odst. 1
(1) Kolektivní správce je povinen na základě 32014L0026
písm. a), b) důvodné žádosti poskytnout elektronickými prostředky
kolektivnímu správci, pro něhož spravuje práva podle
smlouvy podle § 97g, nositeli práv nebo uživateli bez
zbytečného odkladu informace
a) o repertoáru, který spravuje, a nelze-li předměty
ochrany vzhledem k jejich počtu určit jednotlivě, určit
tyto předměty druhově,
b) o právech, která spravuje, a to přímo nebo podle smluv
podle § 97g, a o území, kterého se tato správa týká,
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§ 100

§ 100a

Licence pro více území k právům k užití 32014L0026
hudebních děl online je licence, kterou je poskytováno
oprávnění k výkonu práv autora hudebního díla a jde-li o
hudební dílo s textem, též práv autora textu, k užití díla
rozmnožováním podle § 13 a sdělováním veřejnosti podle
§ 18 nezbytných k poskytování služby online a která se
vztahuje na území více než jednoho z členských států
Evropské unie nebo států tvořících Evropský hospodářský
prostor.

čl. 3 písm. m) Definice
a n)
Pro účely této směrnice se rozumí:

Kolektivní správce může poskytovat licence podle 32014L0026
§ 100, pokud
a) získal oprávnění k výkonu kolektivní správy příslušných
práv ve vztahu k hudebním dílům, není-li stanoveno
jinak,
b) je schopen identifikovat hudební díla, ke kterým
spravuje práva,

čl. 24

c) je schopen identifikovat ve vztahu ke každému
příslušnému území práva a jejich příslušné nositele ke
každému hudebnímu dílu nebo jeho části, k nimž
spravuje práva,
d) používá jednoznačné identifikační kódy k určení
nositelů práv a hudebních děl, přičemž v co největší
míře zohledňuje oborová pravidla, a
e) používá prostředky ke zjištění a řešení nesrovnalostí
v údajích jiného kolektivního správce, který poskytuje
licence podle § 100.
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m)„licencí pro více území“ licence, která se vztahuje na území
více než jednoho členského státu;
n) „právy k hudebním dílům online“ práva autora k hudebnímu
dílu podle článků 2 a 3 směrnice 2001/29/ES, která jsou
nezbytná k poskytování služby online.
Kapacita k vyřizování licencí pro více území
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy,
která uděluje licence pro více území k právům k hudebním
dílům online, měla dostatečnou kapacitu k účinnému a
transparentnímu elektronickému zpracování údajů potřebných
pro správu takových licencí, včetně pro účely identifikace
repertoáru a sledování jeho užití, fakturace uživatelů, výběru
příjmů z výkonu práv a rozdělování částek příslušejících
nositelům práv.
2. Pro účely odstavce 1 musí organizace kolektivní správy
splňovat alespoň tyto podmínky:
a) je schopna přesně identifikovat, v celém rozsahu nebo
zčásti, ta hudební díla, která je organizace kolektivní správy,
oprávněna zastupovat;
b) je schopna přesně identifikovat, v celém rozsahu nebo
zčásti, a ve vztahu ke každému příslušnému území práva a
jejich příslušné nositele ke každému hudebnímu dílu či jeho
části, které je organizace kolektivní správy oprávněna
zastupovat;
c) používá jednoznačné identifikační kódy k určení nositelů
práv a hudebních děl, přičemž v co největší míře zohlední
dobrovolná odvětvová pravidla a postupy, které byly
vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie;
d) používá odpovídající prostředky k rozpoznání a účinnému a
včasnému řešení nesrovnalostí v údajích, jimiž disponují jiné
organizace kolektivní správy udělující licence pro více
území k právům k hudebním dílům online.

§ 100b odst.
1

(1) Smlouva, kterou kolektivní správce pověří 32014L0026
jiného kolektivního správce poskytováním licencí podle §
100 k hudebním dílům ze svého vlastního repertoáru, může
být uzavřena pouze jako nevýhradní. Pověřený kolektivní
správce je povinen svěřený repertoár spravovat
nediskriminačním způsobem a za stejných podmínek jako
svůj vlastní repertoár.

čl. 29 odst. 1

Smlouvy mezi organizacemi kolektivní správy o udělování
licencí pro více území
1. Členské státy zajistí, aby každá smlouva o zastupování
mezi organizacemi kolektivní správy, kterou jedna organizace
kolektivní správy pověřuje jinou organizaci kolektivní správy
udělováním licencí pro více území k právům k hudebním
dílům online ze svého vlastního hudebního repertoáru, měla
nevýhradní povahu. Pověřená organizace kolektivní správy
spravuje tato práva k užití online nediskriminačním způsobem.

čl. 30 odst. 3

3. Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, dožádaná organizace
kolektivní správy spravuje zastupovaný repertoár žádající
organizace kolektivní správy za stejných podmínek jako těch,
které se použijí na správu vlastního repertoáru.
3. Pověřená organizace kolektivní správy informuje
pověřující organizaci kolektivní správy o hlavních
podmínkách, za nichž se licence k jejím právům k užití online
uděluje, včetně způsobu užití, všech ustanovení, která se týkají
licenční odměny nebo která ji ovlivňují, časového rozsahu
licence, účetních období a území, na něž se licence vztahuje.
2. Pověřující organizace kolektivní správy informuje své
členy o hlavních podmínkách smlouvy, včetně doby jejího
trvání a nákladů na služby poskytované pověřenou organizací
kolektivní správy.

§ 100b odst.
2

(2) Smlouva podle odstavce 1 upraví podmínky, 32014L0026
za nichž se licence podle § 100 budou poskytovat, týkající
se zejména způsobu užití, licenční odměny, časového a
územního rozsahu licence a vyúčtovacích termínů.

čl. 29 odst. 3

§ 100b odst.
3

(3) Kolektivní správce poskytne nositelům práv, 32014L0026
pro které vykonává kolektivní správu, informace o
podmínkách smlouvy, kterou uzavřel podle odstavce 1,
včetně doby jejího trvání a nákladů na služby poskytované
podle této smlouvy.

čl. 29 odst. 2

§ 100c odst.
1

(1) Pokud kolektivní správce, který nenabízí ani 32014L0026
neposkytuje licence podle § 100 k hudebním dílům z
vlastního repertoáru, požádá písemně jiného kolektivního
správce o uzavření smlouvy podle § 100b, je tento
kolektivní správce povinen takovou smlouvu uzavřít,
jestliže tyto licence z repertoáru jednoho nebo více jiných
kolektivních správců již poskytuje nebo nabízí. V případě,
že takovou smlouvu uzavřít nemůže, sdělí to
bez zbytečného odkladu kolektivnímu správci, který o
uzavření takové smlouvy požádal.

čl. 30 odst. 1

32014L0026

čl. 30 odst. 2
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Povinnost zastupovat jinou organizaci kolektivní správy
při udělování licencí pro více území
1. Členské státy zajistí, aby v případě, kdy organizace
kolektivní správy, která neuděluje licence pro více území k
právům k hudebním dílům online ze svého vlastního
repertoáru ani nenabízí jejich udělování, požádá jinou
organizaci kolektivní správy o uzavření smlouvy o zastupování
za účelem zastupování uvedených práv, dožádaná organizace
kolektivní správy byla povinna takové žádosti vyhovět, pokud
již uděluje licence pro více území nebo nabízí jejich udělování
pro tutéž kategorii práv k hudebním dílům online v repertoáru
jedné nebo více organizací kolektivní správy.
2. Dožádaná organizace kolektivní správy odpoví žádající
organizaci kolektivní správy písemně a bez zbytečného

odkladu.
§ 100c odst.
2
§ 100c odst.
3

(2) Kolektivní správce pověřený podle odstavce 1 32014L0026
zahrne svěřený repertoár žádajícího kolektivního správce
do všech nabídek, které předkládá poskytovatelům služby
online.
(3) Kolektivní správce, který požádal jiného 32014L0026
kolektivního správce o uzavření smlouvy podle odstavce 1,
poskytne tomuto kolektivnímu správci informace týkající
se jeho vlastního repertoáru, které jsou potřebné pro
poskytování licence podle § 100. Pokud jsou tyto
informace nedostatečné nebo v podobě, která neumožňuje
zmocněnému kolektivnímu správci splnit požadavky podle
tohoto oddílu, má tento kolektivní správce nárok na
a) vyloučení děl, kterých se tyto informace týkají, nebo

b) úhradu odůvodněných nákladů, které mu vznikly
obstaráním si potřebných informací.
§ 100d odst.
(1) Kolektivní správce, který poskytuje licence 32014L0026
1
podle § 100, poskytne nositelům práv, jejichž práva
spravuje, poskytovatelům služby online a ostatním
kolektivním správcům elektronickými prostředky a na
základě řádně odůvodněné žádosti informace umožňující
identifikaci online hudebního repertoáru, který spravuje.
Tyto informace zahrnují údaje o

čl. 30 odst. 4

4. Dožádaná organizace kolektivní správy zahrne
zastupovaný repertoár žádající organizace kolektivní správy do
všech nabídek, které předkládá poskytovatelům online služeb.

čl. 30 odst. 6 6. Žádající organizace kolektivní správy poskytne dožádané
organizaci kolektivní správy informace týkající se jejího
vlastního hudebního repertoáru, které jsou zapotřebí pro
poskytnutí licence pro více území k právům k hudebním dílům
online. Pokud jsou informace nedostatečné nebo v podobě,
která neumožňuje dožádané organizaci kolektivní správy splnit
požadavky této hlavy, má dožádaná organizace kolektivní
správy nárok na úhradu nákladů, které odůvodněně vznikly při
plnění těchto požadavků, nebo na vyloučení děl, u nichž jsou
informace nedostatečné nebo je nelze použít.
čl. 25 odst. 1

a) hudebních dílech, ke kterým spravuje práva,
b) spravovaných právech a

Transparentnost informací o repertoáru pro více území
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, jež
uděluje licence pro více území k právům k hudebním dílům
online, poskytovala poskytovatelům online služeb, nositelům
práv, jejichž práva zastupuje, a ostatním organizacím
kolektivní správy elektronickými prostředky a na základě
řádně odůvodněné žádosti aktuální informace umožňující
identifikaci online hudebního repertoáru, který zastupuje. Tyto
informace zahrnují:
a) zastupovaná hudební díla;

c) územích států, pro která se licence poskytuje.

b) práva zastupovaná v celém rozsahu nebo zčásti a
c) dotčená území.

§ 100d odst.
(2) Na žádost nositele práv, jiného kolektivního 32014L0026
2
správce nebo poskytovatele služby online, obsahující
důkazy o nepřesnosti údajů nebo informací podle odstavce
1 a podle § 100a písm. b) až d), kolektivní správce tyto
údaje nebo informace bez zbytečného odkladu opraví.
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čl. 26 odst. 1

Přesnost informací o repertoáru pro více území
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy, jež
uděluje licence pro více území k právům k hudebním dílům
online, měla zavedeny postupy, které nositelům práv, jiným
organizacím kolektivní správy a poskytovatelům online služeb
umožní požádat o opravu údajů uvedených v seznamu
podmínek podle čl. 24 odst. 2 nebo informací poskytovaných

§ 100d odst.
(3) Kolektivní správce poskytne nositelům práv k 32014L0026
3
hudebním dílům, která jsou součástí jeho vlastního
hudebního repertoáru, a nositelům práv, kteří mu svěřili
správu svých práv k poskytování licencí podle § 100, v
elektronické podobě informace týkající se jejich hudebních
děl, práv vztahujících se k těmto dílům a území států, pro
něž tito nositelé práv tohoto kolektivního správce pověřují.
K identifikaci uvedených údajů se použijí v co největší
míře oborová pravidla.

čl. 26 odst. 2

§ 100d odst.
(4) Kolektivní správce je povinen sledovat užití 32014L0026
4
hudebních děl online poskytovatelem služby online,
kterému poskytl licenci podle § 100.

čl. 25 odst. 2

32014L0026

čl. 27 odst. 1

Přesné a včasné podávání hlášení a fakturace
1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
sledovala užití práv online k hudebním dílům, která zastupuje
v celém rozsahu nebo zčásti, poskytovateli online služeb,
kterým udělila licence pro více území k uvedeným právům.

§ 100e odst.
(2) Kolektivní správce je povinen bez zbytečného 32014L0026
2
odkladu po obdržení informace podle odstavce 2 vystavit
poskytovateli služby online fakturu, ledaže to není možné z
důvodů na straně tohoto poskytovatele služby online.
Kolektivní správce vystaví fakturu elektronickými
prostředky, a to s využitím technického formátu, jenž
zohledňuje oborová pravidla. Faktura musí obsahovat údaje
odpovídající poskytnutým informacím. Poskytovatel služby

čl. 27 odst. 2

2. Organizace kolektivní správy nabídne poskytovatelům
online služeb možnost podávání hlášení o skutečném užití práv
online k hudebním dílům elektronickými prostředky a
poskytovatelé online služeb podávají přesná hlášení o
skutečném užití těchto děl. Organizace kolektivní správy
nabídne k podávání hlášení alespoň jednu metodu, která
zohledňuje dobrovolná odvětvová pravidla nebo postupy pro
elektronickou výměnu takových údajů, které byly vypracovány

§ 100e odst.
1

(1) Kolektivní správce je povinen sledovat užití
hudebních děl online poskytovatelem služby online,
kterému poskytl licenci podle § 100.

podle článku 25, pokud se tito nositelé práv, organizace
kolektivní správy a poskytovatelé online služeb na základě
přiměřených důkazů domnívají, že údaje nebo informace jsou
ve vztahu k jejich právům k hudebním dílům online nepřesné.
Jsou-li námitky dostatečně opodstatněné, organizace kolektivní
správy zajistí, aby údaje nebo informace byly bez zbytečného
odkladu opraveny.
2. Organizace kolektivní správy poskytne nositelům práv,
jejichž hudební díla jsou součástí jejího vlastního hudebního
repertoáru a nositelům práv, kteří jí svěřili správu svých práv k
hudebním dílům online v souladu s článkem 31, v elektronické
podobě informace týkající se jejich hudebních děl, jejich práv
vztahujících se k těmto dílům a území, pro něž tito nositelé
práv tuto organizaci zmocňují. Organizace kolektivní správy a
nositelé práv přitom v co nejvyšší míře zohlední dobrovolná
odvětvová pravidla nebo postupy pro výměnu údajů, které byly
vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie a
které nositelům práv umožní přesně určit hudební dílo v celém
rozsahu nebo zčásti, práva k užití díla online v celém rozsahu
nebo zčásti a území, pro něž zmocňují tuto organizaci.
2. Organizace kolektivní správy může v případě potřeby
přijmout přiměřená opatření na ochranu přesnosti a úplnosti
údajů, ke kontrole jejich opětovného použití a na ochranu
osobních údajů a na ochranu obchodně citlivých informací.
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online nemůže odmítnout fakturu kvůli jejímu technickému
formátu, pokud kolektivní správce používá oborová
pravidla.

na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie. Organizace
kolektivní správy může odmítnout přijetí hlášení
poskytovatelem online služeb v chráněném formátu, pokud
organizace umožňuje použít k podávání hlášení odvětvová
pravidla pro elektronickou výměnu údajů.
3. Organizace kolektivní správy vystaví fakturu poskytovateli
online služeb elektronicky. Organizace kolektivní správy
nabídne použití alespoň jednoho formátu, jenž zohledňuje
dobrovolná odvětvová pravidla nebo postupy, které byly
vypracovány na mezinárodní úrovni nebo na úrovni Unie. Na
faktuře se na základě údajů uvedených na seznamu podmínek
podle čl. 24 odst. 2 uvedou díla a práva, k nimž byla udělena
licence v celém rozsahu nebo zčásti, a odpovídající skutečná
užití, pokud je to na základě informací poskytnutých
poskytovatelem online služeb a formátu použitého k
poskytnutí informací možné. Poskytovatel online služeb
nemůže odmítnout fakturu kvůli jejímu formátu, pokud
organizace kolektivní správy používá odvětvová pravidla.
4. Organizace kolektivní správy vystaví fakturu poskytovateli
online služeb s přesnými údaji a neprodleně po podání hlášení
o skutečném užití práv k hudebním dílům online, ledaže to
není možné z důvodů na straně poskytovatele online služeb.
5. Organizace kolektivní správy musí mít zavedeny vhodné
postupy, které umožní poskytovateli online služeb zpochybnit
správnost faktury, včetně případu, kdy poskytovatel online
služeb obdrží faktury od jedné nebo více organizací kolektivní
správy za tatáž práva k hudebnímu dílu online.

§ 100e odst.
(3) Kolektivní správce musí mít upraven postup, 32014L0026
3
který umožní poskytovateli služby online zpochybnit
správnost faktury, včetně případu, kdy takový poskytovatel
obdrží faktury od více kolektivních správců za užití téhož
hudebního díla online.

čl. 27 odst. 3
a4

§ 100e odst.
(4) Kolektivní správce musí mít upraven postup, 32014L0026
4
který umožní poskytovateli služby online zpochybnit
správnost faktury, včetně případu, kdy takový poskytovatel
obdrží faktury od více kolektivních správců za užití téhož
hudebního díla online.

čl. 27 odst. 5

§ 100f odst.
(1) Kolektivní správce, který poskytuje licence 32014L0026
1
podle § 100, je povinen rozdělovat příjmy z výkonu práv
přesně a bez zbytečného odkladu po obdržení informace o
užití hudebního díla online a po uhrazení příslušné faktury
poskytovatelem služby online.

čl. 28 odst. 1

Přesná a včasná platba nositelům práv
1. Aniž je dotčen odstavec 3, členské státy zajistí, aby
organizace kolektivní správy, jež uděluje licence pro více
území k právům k hudebním dílům online, rozdělovala částky
příslušející nositelům práv, které získá z těchto licencí, přesně
a neprodleně po podání hlášení o skutečném užití díla, ledaže
to není možné z důvodů na straně poskytovatele online služeb.

§ 100f odst.
(2) Kolektivní správce poskytne nositeli práv 32014L0026
2
společně s každou platbou provedenou podle odstavce 1

čl. 28 odst. 2

2. Aniž je dotčen odstavec 3, organizace kolektivní správy
poskytne nositeli práv společně s každou platbou, kterou
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informace o

provede podle odstavce 1, alespoň tyto informace:

a) období, během něhož došlo k užití, za něž nositeli práv
tyto příjmy přísluší, a o území státu, na němž k užití
došlo,

a) období, během něhož došlo k užití, za něž nositeli práv tyto
částky přísluší, a území, na nichž k užití došlo;
b) vybrané částky, provedené srážky a částky rozdělené
organizací kolektivní správy u každého práva k hudebnímu
dílu online, k jehož zastupování v celém rozsahu nebo zčásti
zmocnil nositel práv organizaci kolektivní správy;

b) příjmech z výkonu práv, provedených srážkách a o
částkách rozdělených kolektivním správcem u každého
hudebního díla, k němuž na základě smlouvy s
nositelem práv spravuje práva, s uvedením příslušného
poskytovatele služby online.
§ 100f odst.
(3) Pokud kolektivní správce poskytuje licence 32014L0026
3
podle § 100 na základě smlouvy podle § 100b, platí pro něj
ve vztahu ke kolektivnímu správci, který jej pověřil,
povinnosti podle odstavců 1 a 2 obdobně. Kolektivní
správce je odpovědný za následné rozdělení příjmů
a poskytnutí informací, které obdržel od pověřeného
kolektivního správce, nositelům práv, není-li sjednáno
mezi kolektivními správci jinak.

čl. 28 odst. 3

§ 100g

čl. 32

Požadavky podle ustanovení tohoto oddílu se 32014L0026
nevztahují na kolektivního správce, jestliže v souladu
s pravidly hospodářské soutěže poskytuje licenci podle §
100 rozhlasovému nebo televiznímu vysílateli k zařazení
hudebních děl do jeho vysílání23), které veřejnosti sděluje
podle § 21 odst. 4 nebo zpřístupňuje v rámci souvisejících
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání24), nebo do
jakéhokoli jím nebo pro něj vyrobeného materiálu, včetně
upoutávek, které jsou doplňkem programu25) tohoto
vysílání.
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3. Pokud organizace kolektivní správy pověří udělováním
licencí pro více území k právům k hudebním dílům online
podle článků 29 a 30 jinou organizaci kolektivní správy,
pověřená organizace kolektivní správy rozdělí částky uvedené
v odstavci 1 přesně a neprodleně a poskytne informace
uvedené v odstavci 2 pověřující organizaci kolektivní správy.
Pověřující organizace kolektivní správy je odpovědná za
následné rozdělení těchto částek a poskytnutí těchto informací
nositelům práv, nedohodnou-li se tyto organizace kolektivní
správy jinak.
Výjimka týkající se práv k hudebním dílům online pro
rozhlasové a televizní programy
Požadavky podle této hlavy se nevztahují na organizace
kolektivní správy, pokud na základě dobrovolného sloučení
požadovaných práv v souladu s pravidly hospodářské soutěže
podle článků 101 a 102 Smlouvy o fungování EU udělují
licence pro více území k právům k hudebním dílům online
požadované vysílatelem ke sdělování nebo zpřístupňování
veřejnosti jeho rozhlasových nebo televizních programů
veřejnosti současně s jeho původním vysíláním nebo po jeho
skončení, jakož i online materiálu, včetně upoutávek,
vyrobeného tímto vysílatelem nebo pro něj a který je
doplňkem původního vysílání jeho rozhlasového nebo
televizního programu.

§ 101

§ 101f odst.
3

Ke sjednávání kolektivní smlouvy, hromadné 32014L0026
smlouvy, smlouvy podle § 97g, sjednávání sazebníku nebo
řešení sporů vzniklých při výkonu kolektivní správy (dále
jen „zprostředkování“) mohou kolektivní správci, uživatelé
nebo jejich sdružení nebo nositelé práv (dále jen
„účastníci“) využít jednoho nebo více prostředníků
ze seznamu vedeného ministerstvem.

čl. 34

Postupy pro alternativní řešení sporů
1. Členské státy mohou stanovit, aby spory mezi
organizacemi kolektivní správy, členy organizací kolektivní
správy, nositeli práv nebo uživateli, které se týkají ustanovení
vnitrostátního práva přijatých podle požadavků této směrnice,
podléhaly rychlému, nezávislému a nestrannému postupu pro
alternativní řešení sporů.
2. Členské státy zajistí, aby pro účely hlavy III následující
spory týkající se organizace kolektivní správy usazené na
jejich území, která uděluje licence pro více území k právům k
hudebním dílům online nebo nabízí jejich udělování, podléhaly
nezávislému a nestrannému postupu pro alternativní řešení
sporů:
a) spory se současným nebo potenciálním poskytovatelem
online služeb týkající se použití článků 16, 25, 26 a 27;
b) spory s jedním nebo více nositeli práv ohledně použití
článků 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31;
c) spory s jinou organizací kolektivní správy týkající se použití
článků 25, 26, 27, 28, 29 a 30.

31993L0083

čl. 11

Zprostředkovatelé

(3) Nevyjádří-li žádný z účastníků do tří měsíců 31993L0083
od předložení návrhu dohody připravené prostředníkem
nebo hostujícím prostředníkem výhrady k tomuto návrhu,
má se za to, že jej účastníci přijali.
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čl. 11 odst. 3

1. Pokud není uzavřena smlouva o povolení kabelového
přenosu vysílání, členské státy zajistí, aby každá strana mohla
požádat o pomoc jednoho zprostředkovatele nebo více
zprostředkovatelů.
3. Pokud žádná ze stran nevyjádří svůj nesouhlas s návrhem
podle odstavce 2 během tří měsíců, předpokládá se, že strany
návrh přijímají. Oznámení návrhu a jakéhokoli nesouhlasu
s ním by mělo být dotyčným stranám doručeno v souladu
s použitelnými pravidly týkajícími se doručování právních
dokumentů.

§ 101g odst.
1

(1) Stanovy upraví postup pro vyřizování 32014L0026
písemných stížností členů a dalších nositelů práv, jakož i
kolektivních správců, a to zejména v souvislosti s
pověřením k výkonu kolektivní správy, ukončením
takového pověření, ukončením smlouvy o výkonu
kolektivní správy nebo s odnětím správy jen některých
práv, podmínkami členství, vybíráním odměn příslušejících
nositelům práv, srážkami a rozdělováním příjmů z výkonu
práv.

čl. 33 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby organizace kolektivní správy
poskytly svým členům a organizacím kolektivní správy, jejichž
jménem spravují práva na základě smlouvy o zastupování,
účinné a včasné postupy pro vyřizování stížností, zejména v
souvislosti se zmocněním ke správě práv, ukončením
zmocnění nebo odnětím práv, podmínkami členství, vybíráním
částek příslušejících nositelům práv, srážkami a rozdělováním.

§ 101g odst.
(2) Kolektivní správce vyřídí stížnosti uvedené 32014L0026
2
v odstavci 1 písemně bez zbytečného odkladu. Pokud
stížnost zamítne, uvede pro to důvody.

čl. 33 odst. 2

2. Na stížnosti členů nebo organizací kolektivní správy,
jejichž jménem spravují práva na základě smlouvy o
zastupování, odpovídají organizace kolektivní správy písemně.
Pokud organizace kolektivní správy stížnost zamítne, musí
uvést důvody.

§ 102 odst. 1

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad výkonem 32014L0026
kolektivní správy a dodržováním povinností kolektivních
správců podle tohoto zákona.

čl. 36 odst. 1

§ 102 odst. 2

(2) Ministerstvo je při výkonu dohledu podle 32014L0026
odstavce 1, kromě výkonu obecných kontrolních
pravomocí podle kontrolního řádu26), oprávněno

čl. 36 odst. 1
a odst. 3

Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků
stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány určené
pro tento účel.
Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků
stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány určené
pro tento účel.
3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené pro tento
účel měly pravomoc ukládat přiměřené sankce nebo přijímat
vhodná opatření v případě, že nejsou dodržena ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá k provedení této
směrnice. Tyto sankce a opatření musí být účinné, přiměřené a
odrazující.
Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků
stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány určené
pro tento účel.

a) účastnit se jednání nejvyššího orgánu kolektivního
správce,
b) ukládat při zjištění porušení tohoto zákona povinnost
k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu.

§ 102 odst. 3

(3) Dohledem ministerstva není dotčen dozor 32014L0026
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona o
ochraně hospodářské soutěže27) v rozsahu, v jakém se na
jednání nevztahuje autorský zákon.
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čl. 36 odst. 1
a odst. 3

3. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány určené pro tento
účel měly pravomoc ukládat přiměřené sankce nebo přijímat
vhodná opatření v případě, že nejsou dodržena ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá k provedení této
směrnice. Tyto sankce a opatření musí být účinné, přiměřené a
odrazující.
Výměna informací mezi příslušnými orgány
1. K usnadnění dohledu nad uplatňováním této směrnice
zajistí každý členský stát, aby na žádost o informace
obdrženou od příslušného orgánu jiného členského státu, který
je k tomuto účelu příslušný, týkající se záležitostí souvisejících
s uplatňováním této směrnice, zejména pokud jde o činnost
organizací kolektivní správy usazených na území dožádaného
členského státu, odpovídal příslušný orgán určený za tímto
účelem bez zbytečného odkladu, pokud je tato žádost řádně
odůvodněna.

§ 102a odst.
(1) Ministerstvo je oprávněno požádat příslušný 32014L0026
1
orgán dohledu nad výkonem kolektivní správy jiného
členského státu Evropské unie nebo některého ze států
tvořících Evropský hospodářský prostor (dále jen „orgán
dohledu“) o poskytnutí veškerých informací souvisejících
s činností kolektivního správce se sídlem v České republice
a vykonávajícím kolektivní správu na území takového
jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze
států tvořících Evropský hospodářský prostor.

čl. 37 odst. 1

§ 102a odst.
(2) Ministerstvo poskytne bez zbytečného 32014L0026
2
odkladu příslušnému orgánu dohledu na jeho odůvodněnou
žádost informace týkající se činnosti kolektivního správce
se sídlem v jiném členském státě Evropské unie nebo
v některém ze států tvořících Evropský hospodářský
prostor, je-li tato činnost vykonávána na území České
republiky.

čl. 37 odst. 1

1. K usnadnění dohledu nad uplatňováním této směrnice
zajistí každý členský stát, aby na žádost o informace
obdrženou od příslušného orgánu jiného členského státu, který
je k tomuto účelu příslušný, týkající se záležitostí souvisejících
s uplatňováním této směrnice, zejména pokud jde o činnost
organizací kolektivní správy usazených na území dožádaného
členského státu, odpovídal příslušný orgán určený za tímto
účelem bez zbytečného odkladu, pokud je tato žádost řádně
odůvodněna.

§ 102a odst.
(4) Ministerstvo odpoví ve lhůtě 3 měsíců na 32014L0026
4
žádost orgánu dohledu o přijetí vhodných opatření
týkajících se kolektivního správce, o kterém má orgán
dohledu důvodně za to, že porušuje povinnosti stanovené
tímto zákonem, a jde o kolektivního správce, který má
sídlo v České republice a vykonává kolektivní správu na
území příslušného členského státu Evropské unie nebo
státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

čl. 37 odst. 2

2. Pokud se příslušný orgán domnívá, že organizace
kolektivní správy usazená v jiném členském státě, která však
provozuje činnost na jeho území, nedodržuje ustanovení
vnitrostátních právních předpisů daného členského státu, v
němž je tato organizace kolektivní správy usazena, přijatá v
souladu s požadavky této směrnice, může předat veškeré
relevantní údaje příslušnému orgánu členského státu, v němž je
tato organizace kolektivní správy usazena, přičemž k těmto
informacím případně připojí žádost adresovanou uvedenému
orgánu, aby v rámci svých pravomocí přijal vhodná opatření.
Dožádaný příslušný orgán poskytne do tří měsíců
odůvodněnou odpověď.
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§ 104

Nezávislým správcem práv je právnická osoba, 32014L0026
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.

čl. 3 písm. b)

§ 104a

Ustanovení § 97b, § 98 odst. 2, § 98a, § 99f odst. 32014L0026
1 písm. a) až c) a f) až h), § 99j, § 102 a § 102a se použijí
pro nezávislého správce práv obdobně.

čl. 2 odst. 4

§ 105b odst. (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí 32014L0026
1
správního deliktu tím, že
…
f) se jako osoba, která hodlá vykonávat nebo vykonává
činnost nezávislého správce práv, nepřihlásí k evidenci
podle § 104b odst. 2.

čl. 2 odst. 4

Oblast působnosti
4. Ustanovení čl. 16 odst. 1, článků 18 a 20, čl. 21 odst. 1
písm. a), b), c), e), f) a g) a článků 36 a 42 se vztahují na
všechny nezávislé správce práv usazené v Unii.

§ 105
odst. 1

čl. 36 odst. 1

Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků
stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány určené
pro tento účel.

ba

(1) Kolektivní správce se dopustí správního
32014L0026
deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností vůči nositelům práv podle
§ 97a,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f, 99h, 99i,
99j nebo § 100d,
c) nepověří společného zástupce podle § 97h odst. 2,
d) nedodrží postup při uzavírání smlouvy s uživatelem
podle § 98,
e) nedodrží postup pro sjednávání sazebníku podle § 98f,
f) nesplní některou z povinností při správě příjmů z výkonu
práv nebo příjmů z investování příjmů z výkonu práv
podle § 99 až 99e,
g) nevyhotoví výroční zprávu podle § 99g odst. 1,
h) v rozporu s § 99g odst. 2 nezajistí, aby výroční zpráva
obsahovala požadované informace,
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Definice
Pro účely této směrnice se rozumí:
b)„nezávislým správcem práv“ 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 ke prospěchu nositelů práv jako svým jediným a
hlavním účelem a která:
i)není přímo či nepřímo, v celém rozsahu ani zčásti,
vlastněna ani ovládána nositeli práv a
ii) je svou podstatou ziskovou organizací;
Oblast působnosti
4. Ustanovení čl. 16 odst. 1, článků 18 a 20, čl. 21 odst. 1
písm. a), b), c), e), f) a g) a článků 36 a 42 se vztahují na
všechny nezávislé správce práv usazené v Unii.

§ 105
odst. 2

§ 105
odst. 1

i) v rozporu s § 99g odst. 3 nezajistí, aby výroční zpráva
byla ověřena auditorem,
j) v rozporu s § 99g odst. 4 nezajistí uveřejnění výroční
zprávy stanoveným způsobem po stanovenou dobu,
k) v rozporu s § 100c odst. 1 odmítne uzavřít smlouvu o
poskytování licencí,
l) nesplní některou z povinností při poskytování informací
o užití a fakturaci podle § 100e,
m) nerozdělí příjmy z výkonu práv podle § 100f odst. 1,
n) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou
rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102
odst. 2 písm. b), nebo
o) vykonává kolektivní správu v rozporu s uděleným
oprávněním.
ba
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží 32014L0026
pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b)
nebo g) až j),
b) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene c) až
e), k) až m) nebo o),
c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), f)
nebo n).
bb
(1) Nezávislý správce práv se dopustí správního 32014L0026
deliktu tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 104b odst. 4,
b) nesplní informační povinnost podle § 97b, 99f odst. 1
písm. a) až c), f) až h) nebo § 99j, nebo

čl. 36 odst. 1

Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení
vnitrostátních právních předpisů přijatá podle požadavků
stanovených v této směrnici, dohlížely příslušné orgány určené
pro tento účel.

čl. 2 odst. 4

Oblast působnosti
4. Ustanovení čl. 16 odst. 1, článků 18 a 20, čl. 21 odst. 1
písm. a), b), c), e), f) a g) a článků 36 a 42 se vztahují na
všechny nezávislé správce práv usazené v Unii.

čl. 2 odst. 4

Oblast působnosti
4. Ustanovení čl. 16 odst. 1, článků 18 a 20, čl. 21 odst. 1
písm. a), b), c), e), f) a g) a článků 36 a 42 se vztahují na
všechny nezávislé správce práv usazené v Unii.

c) nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uloženou
§ 105
odst. 2

rozhodnutím o opatření k nápravě vydaným podle § 102
odst. 2 písm. b).
bb
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. a) 32014L0026
nebo b) se uloží pokuta do 100 000 Kč a za správní delikt
podle odstavce 1 písm. c) pokuta do 500 000 Kč.
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§ 105d

Příloha č. 3

Ministerstvo uveřejní na svých internetových 32014L0026
stránkách rozhodnutí vydané podle § 102 odst. 2 písm. b),
§ 105b odst. 1 písm. f), § 105ba a § 105bb do 1 měsíce po
nabytí právní moci a ponechá je takto uveřejněné po dobu
3 let. Obsahem uveřejněného rozhodnutí nesmějí být údaje
identifikující jinou osobu než pachatele.
Informace povinně uváděné ve výroční zprávě podle § 32014L0026
99g odst. 2
1.
Základní informace:
a) účetní závěrka podle zákona o účetnictví a přehled o
peněžních tocích,
b)
zpráva o činnosti v účetním období,
c) informace o případech odmítnutí udělit licenci podle §
98 odst. 1,
d)
popis právní formy a systému řízení kolektivního
správce,
e) informace o všech osobách, ve kterých má kolektivní
správce majetkovou účast nebo je přímo nebo
nepřímo, v celém rozsahu nebo zčásti ovládá,
f) informace o celkové výši odměn vyplacených osobám
vykonávajícím kontrolní funkci a osobám, které řídí
kolektivního správce, a o jakýchkoli jiných výhodách,
které jim byly poskytnuty v předchozím roce,
g) informace uvedené v bodě 2 této přílohy,
h)
zvláštní zpráva o využití částek sražených na
poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích
služeb, obsahující informace uvedené v bodě 3 této
přílohy.
2. Finanční informace:
a) informace o celkové výši příjmů z výkonu práv
podle kategorií spravovaných práv a způsobu
užití, včetně informací o příjmech z investování
příjmů z výkonu práv, a o použití těchto příjmů;
b) informace o výši nákladů na správu práv a jiné
služby poskytované kolektivním správcem
nositelům práv s popisem alespoň těchto bodů:
1. provozní a finanční náklady s rozdělením podle
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čl. 36. odst. 1 Dodržování předpisů
1. Členské státy zajistí, aby na to, zda organizace kolektivní
správy usazené na jejich území dodržují ustanovení vnitrostátních
právních předpisů přijatá podle požadavků stanovených v této
směrnici, dohlížely příslušné orgány určené pro tento účel.
PŘÍLOHA
1.Informace, které mají být poskytnuty ve výroční zprávě o
transparentnosti uvedené v čl. 22 odst. 2:
a) finanční výkazy zahrnující rozvahu nebo výkaz aktiv a
pasiv, rozpis nákladů a výnosů za účetní období a přehled
o peněžních tocích;
b) zpráva o činnosti v účetním období;
c) informace o případech odmítnutí udělit licenci podle čl. 16
odst. 3);
d) popis právní struktury a struktury řízení organizace
kolektivní správy;
e) informace o všech subjektech, které jsou v celém rozsahu
nebo zčásti, přímo či nepřímo, vlastněny nebo ovládány
organizací kolektivní správy;
f) informace o celkové výši odměn vyplacených osobám
uvedeným v čl. 9 odst. 3) a článku 10 v předchozím roce a
o dalších výhodách, které jim byly poskytnuty;
g) finanční informace uvedené v bodě 2 této přílohy;
h) zvláštní zpráva o využití částek sražených pro účely
sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb, obsahující
informace uvedené v bodě 3 této přílohy.
2. Finanční informace, které mají být poskytnuty ve výroční
zprávě o transparentnosti:
a) finanční informace o příjmech z výkonu práv podle
kategorie spravovaných práv a způsobu užití (např.
vysílání, online, veřejné provozování) včetně informací o
příjmech z investování příjmů z výkonu práv a použití
těchto příjmů (zda jsou rozděleny mezi nositele práv či jiné
organizace kolektivní správy, nebo použity jiným
způsobem);
b) finanční informace o nákladech na správu práv a jiné
služby poskytované organizací kolektivní správy nositelům

práv s podrobným popisem alespoň těchto bodů:
i) všechny provozní a finanční náklady s rozdělením podle
kategorie spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o
náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více
kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto
nepřímých nákladů,
ii) provozní a finanční náklady s rozdělením podle
kategorie spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o
náklady nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více
kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto
nepřímých nákladů, týkají-li se pouze správy práv,
včetně úhrady nákladů na správu práv, která je odečtena
nebo vyrovnána z příjmů výkonu práv nebo z příjmů z
investování příjmů z výkonu práv v souladu s čl. 11 odst.
4 a čl. 12 odst. 1, 2 a 3,
iii) provozní a finanční náklady týkající se jiných služeb
než správy práv, avšak včetně sociálních, kulturních a
vzdělávacích služeb,
iv) zdroje použité k pokrytí nákladů,
v) srážky z příjmů z výkonu práv s rozdělením podle
kategorie spravovaných práv a způsobu užití a účel
srážky, např. náklady spojené se správou práv nebo se
sociálními, kulturními nebo vzdělávacími službami,
vi) procentní podíl, jenž představují náklady na správu
práv a jiné služby poskytované organizací kolektivní
správy nositelům práv v porovnání s příjmy z výkonu
práv v příslušném účetním období podle kategorie
spravovaných práv a v případě, kdy se jedná o náklady
nepřímé, které nelze přiřadit do jedné nebo více
kategorií, vysvětlení metody použité k přidělení těchto
nepřímých nákladů;
c) finanční informace o částkách příslušejících nositelům
práv s komplexním popisem alespoň těchto bodů:
i) celková částka přidělená nositelům práv s rozdělením
podle kategorie spravovaných práv a způsobu užití,
ii) celková částka vyplacená nositelům práv s rozdělením
podle kategorie spravovaných práv a způsobu užití,
iii) četnost plateb s rozdělením podle kategorií
spravovaných práv a způsobu užití,

kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se
jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do
jedné nebo více kategorií, vysvětlení metody
použité k přidělení těchto nepřímých nákladů,
2. provozní a finanční náklady s rozdělením podle
kategorií spravovaných práv a v případě, kdy se
jedná o náklady nepřímé, které nelze přiřadit do
jedné nebo více kategorií, vysvětlení metody
použité k přidělení těchto nepřímých nákladů,
týkají-li se pouze správy práv, včetně úhrady
nákladů na správu práv, která je odečtena nebo
vyrovnána z příjmů z výkonu práv nebo z příjmů
z investování příjmů z výkonu práv,
3. provozní a finanční náklady týkající se jiných
služeb než správy práv, avšak včetně srážek na
úhradu nákladů na poskytování sociálních,
kulturních a vzdělávacích služeb,
4. zdroje použité k úhradě nákladů na správu práv,
5. srážky z příjmů z výkonu práv s rozdělením
podle kategorií spravovaných práv, způsobu užití
a účelu srážky,
6. procentní výši nákladů na správu práv a jiné
služby poskytované kolektivním správcem
nositelům práv v porovnání s procentní výší
příjmů z výkonu práv v příslušném účetním
období podle kategorií spravovaných práv a v
případě, kdy se jedná o náklady nepřímé, které
nelze přiřadit do jedné nebo více kategorií,
vysvětlení metody použité k přidělení těchto
nepřímých nákladů;
c) finanční informace o částkách příslušejících
nositelům práv s úplným popisem alespoň těchto
bodů:
1. celková částka přidělená nositelům práv s
rozdělením podle kategorií spravovaných práv a
způsobů užití,
2. celková částka vyplacená nositelům práv s
rozdělením podle kategorií spravovaných práv a
způsobů užití,
37

iv) celková vybraná částka, která však ještě nebyla
nositelům práv přidělena, s rozdělením podle kategorie
spravovaných práv a způsobu užití a uvedením účetního
období, v němž byly tyto částky vybrány,
v) celková přidělená částka, která však ještě nebyla
nositelům práv rozdělena, s rozdělením podle kategorie
spravovaných práv a způsobu užití a uvedením účetního
období, v němž byly tyto částky vybrány,
vi) důvody prodlení, pokud organizace kolektivní správy
neprovedla rozdělení a platby ve lhůtě stanovené v čl.
13 odst. 1,
vii) celkový souhrn nerozdělitelných částek společně s
vysvětlením užití těchto částek;
d) informace o vztazích s jinými organizacemi kolektivní
správy s popisem alespoň těchto bodů:
i) částky obdržené od jiných organizací kolektivní správy a
částky vyplacené jiným organizacím kolektivní správy s
rozdělením podle kategorie práv, způsobu užití a
organizace,
ii) úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z příjmů z
výkonu práv splatných jiným organizacím kolektivní
správy s rozdělením podle kategorie práv, způsobu užití
a organizace,
iii) úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z částek
vyplacených jinými organizacemi kolektivní správy s
rozdělením podle kategorie práv a organizace,
iv) částky rozdělené přímo nositelům práv pocházející od
jiných organizací kolektivní správy s rozdělením podle
kategorie práv a organizace.
3. Informace, které mají být poskytnuty ve zvláštní zprávě
uvedené v čl. 22 odst. 3:
a) částky sražené pro účely sociálních, kulturních a
vzdělávacích služeb v daném účetním období s rozdělením
podle účelu a u každého účelu s rozdělením podle
kategorie spravovaných práv a způsobu užití;
b) vysvětlení použití těchto částek s rozdělením podle účelu
včetně částek nákladů na správu sražených pro účely
sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb a oddělených
částek použitých pro účely sociálních, kulturních a

3. četnost plateb s rozdělením podle kategorií
spravovaných práv a způsobů užití,
4. celková výše příjmů z výkonu práv před
rozdělením mezi příslušné nositele práv, s
rozdělením podle kategorie spravovaných práv a
způsobu užití a uvedením účetního období, v
němž byly tyto částky vybrány,
5. celková přidělená částka, která však ještě nebyla
nositelům práv rozdělena, s rozdělením podle
kategorie spravovaných práv a způsobu užití a
uvedením účetního období, v němž byly tyto
částky vybrány,
6. důvody prodlení, pokud kolektivní správce
neprovedl rozdělení a platby ve lhůtě stanovené v
§ 99c odst. 2,
7. celková výše nerozdělitelných částek společně s
vysvětlením užití těchto částek;
d) informace o vztazích s jinými kolektivními
správci s popisem alespoň těchto bodů:
1. částky obdržené od jiných kolektivních správců a
částky vyplacené jiným kolektivním správcům s
rozdělením podle kategorií práv a kolektivních
správců,
2. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z
příjmů z výkonu práv splatných jiným
kolektivním správcům s rozdělením podle
kategorií práv a kolektivních správců,
3. úhrada nákladů na správu práv a jiné srážky z
částek vyplacených jinými kolektivními správci s
rozdělením podle kategorií práv a kolektivních
správců,
4. částky rozdělené přímo nositelům práv
pocházející od jiných kolektivních správců s
rozdělením podle kategorií práv a kolektivních
správců.
3. Další informace:
a) výše částek sražených na úhradu nákladů na
poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích
služeb v daném účetním období s rozdělením podle
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Přechodná
ustanovení

účelu, a u každého účelu s rozdělením podle
kategorií spravovaných práv,
b) informace o použití částek uvedených v písmenu a)
s rozdělením podle účelu, pro který byly použity.
1. Kolektivní správce je povinen nejpozději do 3 měsíců 32014L0026
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona informovat nositele
práv, kteří mu svěřili výkon kolektivní správy svých práv
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o jejich
právech podle § 97a odst. 3 až 8 zákona č. 121/2000 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. V případě, kdy kolektivní správce, jemuž nositelé práv 32014L0026
svěřili výkon kolektivní správy svých práv k užití
hudebních děl online, do 10. dubna 2017 neposkytne
licence ani nenabídne jejich poskytování ani neumožní, aby
jiný kolektivní správce vykonával kolektivní správu těchto
práv za uvedeným účelem podle § 100 až 100c zákona č.
121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, mohou tito nositelé práv odvolat pověření
tohoto kolektivního správce k výkonu kolektivní správy
svých práv k užití hudebních děl online pro všechna území,
aniž by museli odvolat toto pověření pro jednotlivá území,
a zároveň mohou poskytovat tyto licence sami nebo
prostřednictvím jiného subjektu, kterého k tomu pověří
anebo prostřednictvím kteréhokoli kolektivního správce
splňujícího požadavky pro poskytování těchto licencí podle
zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
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vzdělávacích služeb.

čl. 5 odst. 8 Organizace kolektivní správy informuje nositele práv, kteří ji
pododst. 2
již zmocnili, o jejich právech podle odstavců 1 až 7 a o
podmínkách, které se vztahují k právu stanovenému v odstavci
3, nejpozději do 10. října 2016.
čl. 31

Přístup k udělování licencí pro více území
Členské státy zajistí, aby v případě, kdy organizace kolektivní
správy do 10. dubna 2017 neudělí licence pro více území k
právům k hudebním dílům online ani nenabídne jejich
udělování a ani neumožní, aby jiná organizace kolektivní
správy zastupovala uvedená práva za tímto účelem, mohli
nositelé práv, kteří zmocnili tuto organizaci kolektivní správy
k zastupování svých práv k hudebním dílům online, odejmout
této organizaci kolektivní správy práva k hudebním dílům
online za účelem udělování licencí pro veškerá území, aniž by
museli odejmout práva k hudebním dílům online za účelem
udělování licencí pro jednotlivá území, a mohli tak udělovat
licence pro více území ke svým právům k hudebním dílům
online sami nebo prostřednictvím jiné strany, kterou k tomu
zmocní, nebo prostřednictvím jakékoli organizace kolektivní
správy, která splňuje ustanovení této hlavy.

31993L0083
32001L0029
32004L0048
32006L0116
32012L0028
32014L0026

Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů
týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a
kabelovém přenosu
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o
harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v
informační společnosti
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004 o
dodržování práv duševního vlastnictví
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o
době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012
o některých povolených způsobech užití osiřelých děl
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 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
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