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Kolektivní správa
Kolektivní správa je 
výkon autorských a s 
nimi souvisejících práv 
organizacemi kolektivní 
správy v zájmu a 
jménem vlastníků práv.

● Povinná kolektivní 
správa

● Rozšířená kolektivní 
správa

● Dobrovolná 
kolektivní správa 



Rozšířená kolektivní správa
● Fikce zákonného zastoupení

● Aktivní vykonavatel autorských majetkových práv může
rozšířenou kolektivní správu vyloučit

○ Vůči uživateli

○ Vůči organizaci kolektivní správy

● Kolektivní nebo hromadné smlouvy



Výjimka pro archivní a konzervační účely
● Paměťové a vzdělávací instituce

● Digitalizovaný obsah pro archivní a konzervační účely

● X Žádný přístup k digitalizovanému obsahu z vnějšku

● -> Buď výjimky a omezení autorského práva nebo licenční 
smlouva



Výjimka pro archivní a konzervační účely - Novinky
● Licencování digitalizovaného obsahu

● -> Rozšířená kolektivní správa

● Knihovny mohou zpřístupňovat publikované dílo v 
nehmotné podobě (např. prostřednictvím počítačové sítě)

● Ale! Nikoliv počítačové programy, notové záznamy, hudební 
nahrávky



Výjimka pro vzdělávací účely
● Žádná možnost, aby vzdělávací instituce mohly umožnit 

vytvoření tištěné kopie díla

● Pouze v rámci standardních výjimek a omezení AP

● Tedy žádné kopírování vzdělávacích materiálů



Výjimka pro vvzdělávací účely - Novinky
● Vytvoření tištěné kopie díla a distribuce takové reprodukce 

vzdělávací institucí výlučně za účelem vzdělání a nikoliv pro 
získání přímé nebo nepřímé hospodářské nebo obchodní 
výhody

● Nyní pokryto rozšířenou kolektivní správou



Závěry
● Více možností pro vzdělávací a paměťové instituce

● Rozšířená kolektivní správa (komplikovaná)

● Nekomerční užití

● Efektivita kolektivní správy

● Skutečná praxe



Díky za pozornost!

lucie@lucie-strakova.cz


