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Platná úprava kolektivní správy v AZ 
  

- účel, podstata 

- právní úprava (§ 95 - § 104 AZ + přílohy č. 1 a 2) 

- kolektivní správci v ČR 

www.dilia.cz 

www.ooas.cz 

www.osa.cz 

www.intergram.cz 

www.gestor.cz 

www.oaza.eu 

 

- povinná / rozšířená / dobrovolná KS 

 

http://www.dilia.cz/
http://www.ooas.cz/
http://www.osa.cz/
http://www.intergram.cz/
http://www.gestor.cz/
http://www.oaza.eu/
http://www.oaza.eu/


Důležité – pro vývoj národní úpravy: SDEU    
 

- judikatura Soudního dvora EU (tzv. předběžné otázky) - výklad práva EU 

 

- počet „AP“ otázek roste…  

 

- např.: 

 
 náhradní odměny: VG Wort; Hewlett-Packard – odměny pro nakladatele… 

 zpřístupňování na terminálech – TU Darmstadt 

 odměny za půjčování - VEWA 

 E-lending – Vereniging Openbare Bibliotheken 

 rozšířená KS pro díla nedostupná na trhu – Soulier et Doke 

 

- souvisí s KS… 

 



Vládní návrh novely AZ (2016 ?) 
sněmovní tisk 724: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=724  

- implementace směrnice o kolektivní správě práv (2014/26/EU) 

 nyní 11 §§ → 60 §§… + nová příloha)  

 – nově zejm. organizační struktura, transparentnost… 

+ nad rámec SKS:   

• sjednávání sazebníků… 

• RKS - zjednodušení činností knihoven, muzeí , škol apod. (osiřelá díla, díla 

nedostupná na trhu – mj. periodika, kopírování notovin…) 

• licencování osiřelých děl aj. 

 

- některé dříve projednané návrhy (viz veřejné konzultace v roce 2011/2012) 

 např. § 23 – odstranění „zastropování“ výše odměn; nová zákonná licence pro 

karikaturu a parodii 

- časový harmonogram  (nyní: 2. čtení ) – výhled (?) 

 

 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&T=724


Navrhované změny : 

Tzv. rozšířená KS – pro užití AD v knihovnách (ad.) 

  princip RKS (možnost opt-out) 

 zřízení Seznamu děl na trhu nedostupných  

 (lhůty pro opt-out; zvl. režim pro periodika (!)) 

 zjednodušení licencování pro  

• sdílení digitalizovaných knih, periodik mezi 

knihovnami (pro zpřístupnění na terminálech, on-line, EDD)   

• zpřístupňování digitalizovaných knih, periodik online 

 postup pro sjednávání sazebníků KS 

 



 

 

Dotazy? 

 

 Děkuji za pozornost. 

 
 michal.dubovan@mkcr.cz 

adela.faladova@mkcr.cz 
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