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Petiční výbor
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SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice č. 0193/2019, kterou předložil Jamison Young, státní příslušnost: 
Česká republika, ve věci smluvních podmínek užívaných nekomerčními 
organizacemi pro kolektivní správu autorských práv

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatel tvrdí, že v současné době všechny organizace pro kolektivní správu autorských 
práv nabízí umělcům výhradní smluvní podmínky. Z toho důvodu doporučuje přijetí právních 
předpisů EU, které tento požadavek odstraní, jak je tomu ve Spojených státech. Uvádí, že by 
tak došlo ke snížení autorských poplatků, a zdůrazňuje, že ty jsou v současnosti stejné pro 
veškerý nový obsah, ať už je z finančního hlediska zanedbatelný, nebo velmi známý a široce 
propagovaný.

2. Přípustnost

Prohlášena za přípustnou dne 12. června 2019. Komise byla podle čl. 227 odst. 6 jednacího 
řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 30. srpna 2019.

V Evropské unii je právní rámec týkající se organizací kolektivní správy práv stanoven ve 
směrnici č. 2014/26/EU o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících 
a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu 
(dále jen směrnice o kolektivní správě práv)1. Jedná se o důležitý právní předpis, jehož cílem 
je zlepšit fungování organizací kolektivní správy práv v celé EU. 

1 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, text s významem pro EHP, Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72-–98.
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Tato směrnice nestanovuje žádná pravidla vyžadující, aby nositelé práv uzavírali s těmito 
organizacemi smlouvy výhradní povahy. Umožňuje však nositelům práv, aby organizaci 
kolektivní správy dle své volby svěřili část svých práv, tedy nikoli veškerá svá práva, nebo 
také jen některé kategorie práv či druhy děl pro území dle svého výběru (viz čl. 5 odst. 2 
směrnice o kolektivní správě práv). To znamená, že smlouvy nemusí být výhradní povahy. 
Uvedená směrnice rovněž stanoví jasné právo nositelů práv ukončit zmocnění ke správě 
svých práv nebo vyjmout některá práva ze správy dané organizace. Směrnice prosazuje 
vyvážený přístup a klade důraz na to, aby „práva a kategorie práv byly stanoveny takovým 
způsobem, který by zajistil rovnováhu mezi svobodou nositelů práv nakládat se svými díly 
a dalšími předměty ochrany a možností dané organizace účinně spravovat práva při 
současném zohlednění zejména kategorie práv spravovaných organizací a tvůrčího odvětví, 
v němž organizace provozuje svou činnost“ (bod odůvodnění 19).

Předkladatel petice tedy žádá, aby organizace kolektivní správy byly nuceny k uzavírání 
nevýhradních dohod se svými členy/umělci v situaci, kdy směrnice o kolektivní správě práv 
k této konkrétní otázce nezaujímá žádné stanovisko. Pokud tedy v určitém členském státě tyto 
organizace na výhradních smlouvách trvají, bylo by vhodné se zaměřit na to, zda nositeli práv 
jeho volbu, kterou směrnice zaručuje, neznemožňuje nebo neztěžuje uplatňování směrnice 
o kolektivní správě práv.

Pokud jde o znepokojení předkladatele nad tím, že je obsah, který nemá ekonomický význam, 
zpoplatněn ve stejné míře jako obsah, který vlastní významné nahrávací společnosti, je třeba 
poznamenat, že podstatou kolektivní správy práv je spravovat práva ke kolektivnímu 
prospěchu všech nositelů práv. 

Závěr

Předkladatel se domnívá, že by organizace kolektivní správy práv v EU měly nabízet 
nevýhradní mandáty, které umožní jejich členům uzavírat současně i licence. Kritizuje 
zejména skutečnost, že v rámci výhradního mandátu si organizace kolektivní správy účtují za 
veškerý obsah stejné ceny, což zvyšuje náklady pro spotřebitele a způsobuje problémy 
menším vydavatelům, značkám, umělcům a tvůrcům při vstupu na trh, který je podle něj 
přetížený a drahý. 

Směrnice o kolektivní správě práv obsahuje několik ochranných opatření, která zajišťují, aby 
byla nalezena rovnováha mezi svobodou nositelů práv užívat svá díla/předměty ochrany 
a tím, aby organizace kolektivní správy měly prostor tato práva účinně spravovat. Ve směrnici 
není obsaženo žádné ustanovení, které by bránilo udělení nevýhradního mandátu. Směrnice 
nabízí nositelům práv možnost nakládat se svými právy individuálně, a to i pokud jde 
o nekomerční užití, a ukončit zmocnění ke správě svých práv, kategorií práv nebo druhů děl 
a jiných předmětů ochrany, které udělili organizaci kolektivní správy své vlastní volby, nebo 
této organizaci kterákoli tato práva odejmout (článek 5). Znamená to, že směrnice o kolektivní 
správě práv poskytuje tvůrcům, umělcům a vydavatelům svobodu rozhodovat o tom, které 
právo se rozhodnou svěřit organizaci kolektivní správy práv a které budou spravovat 
jednotlivě. Kromě toho zásada zákazu diskriminace, kterou musí organizace kolektivní správy 
práv dodržovat ve vztahu ke svým členům, pokud jde o rozdělení příjmů, a ve vztahu 
k obchodním uživatelům, pokud jde o licenční podmínky jejich repertoáru (stejné sazby bez 
ohledu na použité dílo), je přínosná jak pro uživatele, tak pro nositele práv. Tento princip 
zajišťuje solidaritu mezi nositeli práv a poskytuje těm méně významným a nově přistoupivším 
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obchodní příležitosti.

Vzhledem k tomu, že otázky vznesené předkladatelem petice byly posouzeny a řešeny 
v rámci směrnice o kolektivní správě práv, Komise nevidí potřebu zavést v této oblasti nové 
právní předpisy, jak navrhuje předkladatel. 

Komise však bude tuto otázku i nadále posuzovat na základě povinnosti podat zprávu 
o uplatňování směrnice o kolektivní správě práv, která má být předložena do dubna 2021.

4. Odpověď Komise (REV) obdržená dne 11. listopadu 2019

V doplňujících informacích poskytnutých předkladatelem se odkazuje na některé postupy 
v Austrálii a ve Spojených státech. Komise však konstatuje, že právní rámec a tržní prostředí 
v těchto zemích se od Evropy liší. Jedním z významných rozdílů je to, že ve Spojených 
státech je organizací kolektivní správy práv méně než v Evropě a jsou regulovány především 
podle antimonopolních pravidel.


