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Vážení kolektivní správci,

v naší provozovně hrajeme výhradně hudbu autorů, kteří nejsou za-
stupovaní kolektivním správcem, a to buď svobodnou hudbu (hudbu, 
k jejímuž užití udělil autor některou licenci typu Creative Commons 
zahrnující i komerční užití), hudbu, ohledně jejíhož užití jsme uzavře-
li smlouvu přímo s příslušným nositelem práv, nebo hudbu, u které 
uplynula doba trvání majetkových práv.

Podle § 101 odst. 9 písm. d) zákona č. 121/2000 Sb. (autorského 
zákona) sice může kolektivní správce udělit licenci k provozování 
vysílání díla v režimu tzv. rozšířené kolektivní správy – tedy udělit 
licenci nejen k provozování vysílání repertoáru autorů, které zastu-
puje na základě smlouvy, ale také k provozování repertoáru všech 
ostatních autorů, dokonce i těch, kteří s tím nesouhlasí. Tato mož-
nost však v žádném případě neznamená, že by uživatel autor-
ského díla nemohl dílo provozovat přímo na základě souhlasu 
autora podle § 12 odst. 1 autorského zákona. Výše uvedené 
platí obdobně pro právo umělce k jeho uměleckému výkonu, právo 
výrobce k jeho zvukovému záznamu, ale také pro provozování ze 
záznamu.

Hudbu užíváme oprávněně, a to přímo na základě souhlasu 
autorů, resp. jejich zástupců. Informujeme Vás proto, že o Vaši 
nabídku na udělení licence v režimu rozšířené kolektivní sprá-
vy nemáme zájem a žádáme Vás, abyste nás v souvislosti s ní 
již nekontaktovali, nevysílali své zástupce do naší provozovny 
atd. Vzhledem k tomu, že nejsme uživateli předmětů ochrany, 
které spadají do repertoárů kolektivních správců, Vás také in-
formujeme, že nejsme povinni trpět jakékoliv kontroly kolek-
tivních správců v naší provozovně nebo prokazovat kolektiv-
nímu správci naše oprávnění k užití díla.

S pozdravem  Provozovatel: 
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