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Abstrakt

Práce pojednává o roli OSA na poli autorskoprávní ochrany. Zkoumá teoretická výcho-
diska pojmu intelektuálního vlastnictví a konfrontuje je s praxí a s Autorským zákonem.
Aplikací názorů Law and Economics a odpůrců takového pojetí autorských práv se snaží
o zhodnocení působení OSA z hlediska efektivnosti, spravedlnosti a průhlednosti. Ro-
zebráním významu Autorského zákona je poukazováno na jeho důsledky pro autory i
uživatele hudby. Mechanismus, na jakém OSA pracuje, pak identifikuje zainteresované
skupiny a poodkrývá podobu peněžních toků skrze OSA. Na základě výše zmíněných
kritérií práce kvalifikuje dosavadní systém jako nevyhovující, snaží se nastínit podobu
možné alternativy a poukazuje na její již vzniknuvší zárodky.

Abstract

The work deals with the role of OSA (Society for the Protection of the Rights of Mu-
sic Authors and Publishers). It examines the perception of intellectual property from
the theoretical point of view with respect to its practical implication and the Copyright
Law. The work use the thought of Law and Economics and thoughts of those who stand
opposite its view of intellectual property. It attempts to evaluate the activity of OSA
in terms of the efficiency, justice and transparency. By analyzing the Copyright Law it
shows it’s consequences for authors and users of music works. The identification of in-
terest groups results from studying the mechanisms of OSA’s incidence. The work tries
to observe the principles of cash flow in OSA. On the basis of the analyses mentioned
above the work criticizes the contemporary system of protecting copyrights as unsatis-
factory. Some aspects of new possible alternatives are proposed and beginnings of new
approaches to intellectual property in practical life are shown.
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2.2.2 OSA uživatelům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.2.3 Odkud – kam – komu – kolik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.3 Kontroverze, aneb kde se platící nejvíce bouří . . . . . . . . . . . . . . 29

Závěr 31
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Úvod

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. (dále většinou jen OSA), jak
již název napovídá, je občanským sdružením. Navíc, a to je pro tuto práci nesmírně za-
jímavé: neziskovou organizací. Protože činnost OSA se těší veliké mediální pozornosti,
zasluhuje si jistě seriózní rozbor své činnosti nezaujatým pohledem ekonoma.

OSA pracuje tak, jak mu to ukládá Autorský zákon a pověření Ministerstva kultury.
V OSA tedy můžeme spatřovat organizaci a) mající privilegium, b) zaúkolovanou ne-
vděčnou činností vybírání poplatků. Za b) je o to nevděčnější, že OSA se stále nedaří
vysvětlit veřejnosti důležitost svého poslání a platící reptají a reptají.

Jak to tedy celé funguje? Na začátku toho všeho jsou autorská práva. Ta ve svých
rukách třímá autor hudebního díla, případně dědic autorského práva, nebo nakladatel.
Pakliže si autor přeje svá práva nějakým způsobem využít, chce-li, aby mu za veřejné
užívání jeho děl někdo platil, zbývá mu jedna jediná možnost. A totiž: obrátit se na
Ochranný svaz autorský. Jiného zástupce autorských práv tu povoleného nemáme. Je-
dině u OSA se může za poplatek 500 Kč zaregistrovat, na smluvním základě. Poté už
jej samozřejmě nemůže zastupovat nikdo jiný. (Za jakých podmínek se hudebník může
stát členem OSA, čtenáře seznámí praktická část práce.)

Kdykoli a kdekoli se veřejně užije díla zastupovaného autora či nakladatele, je po-
třeba zaplatit. Tato nevyhnutelnost pramení jednak z toho, že ji ukládá zákon, a dále
také z neúnavné činnosti OSA, která s péčí řádného hospodáře dohlíží v terénu na černé
pasažéry. (Kdo všechno, dle jakých kritérií a kolik platí, bude popsáno v praktické části
práce.)

Když dvě strany téhož procesu spojíme, uzříme schéma toku peněz. Uživatelé hudby
platí autorské poplatky, o jejichž výběr a rozdělování se stará OSA, a to jako jediný
výběrčí. Z vybrané sumy je ukrajována režie na chod občanského sdružení. Řeklo by
se provize, ale to zde nemůžeme použít, protože OSA je nezisková organizace. Jedinou
vadou na kráse tu zůstává překvapivě vysoké procento režie, které činí 16% z celkově
vybraných asi 700 milionů korun1.

Jedno je jisté: něco tady nehraje. Začneme-li od samého základu, pak to bude otázka

1Ročenka OSA, 2007. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/
e-rocenka_final.pdf

1



autorských práv. Máme je ztotožňovat s vlastnickými právy?2 Na základě jakého odů-
vodnění mají být autorská práva chráněna? Proč se o jejich ochranu má starat státem
privilegovaná instituce a není to dovoleno více subjektům? Snažil se snad stát o nějakou
internalizaci pozitivní externalit, které umělci prostřednictvím svých uměleckých děl
vyzařují? Máme zde řadu otázek, jež si klade za cíl zodpovědět teoretická část práce.
Začneme srovnáním vlastnictví myšlenky a díla s vlastnictvím neintelektuálním, pokra-
čovat budeme pohledy na nejčastější argumentaci v obhajování autorskoprávní ochrany.
Také si nastíníme, proč státem a zákonem garantovaný systém licencování přetrvává a
ukážeme si k tomuto systému alternativu.

V části praktické se ocitneme v českém prostředí. Nejprve nahlédneme pod roušku
legislativní – na jakém základě se celý proces ochrany autorských práv odehrává. Jaké
jsou důsledky aplikování autorského zákona a ministerského pověření?

Poté bude věnována pozornost OSA samotnému, uživatelům hudby, zastupovaným,
členství v OSA – jednoduše řečeno si přiblížíme, jak stroj OSA pracuje: co spotřebo-
vává a co produkuje. Pod co se podepisují ti, kdož s OSA uzavírají smlouvy? O čem
vypovídají sazebníky pro výpočet výše poplatků? O důmyslnosti nebo o absurdnosti?
Je možné, že se při jejich analýze dozvíme, že může nastat situace, kdy OSA inkasuje
od provozovatele či majitele jistého zařízení, aniž on použil díla některého ze zastupo-
vaných.

V závěru praktické části se budeme věnovat nejkontroverznějším případům vymá-
hání autorských poplatků.

Alternativní možnosti k dosavadnímu systému by měly vyplynout z vypozorované
role OSA, ze zhodnocení její efektivnosti a faktorů, které mohou přispívat k její nedo-
statečnosti. S pomocí poznatků, které nabízí sonda do teorie intelektuálního vlastnictví a
díky pohledům na funkčnost a praxi, jíž se musí přizpůsobovat svět autorů a posluchačů,
se v práci pokusím o navržení základních zásad systému, který by svou strukturou mohl
předstihnout dosavadní podobu autorskoprávní ochrany nejen u nás – ale i celosvětově.

2ŠÍMA, Josef: Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě, Politická ekonomie, 2005,
roč. LIII, č. 3, s. 369–382. ISSN 0032-3233
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1 Teoretická část

1.1 Zamyšlení nad intelektuálním vlastnictvím

Vypadá to, že už jsme si celkem zvykli na všudypřítomnost a neodbytnost respektování
autorských práv. Jen sem tam narazíme na protesty těch, kteří platí a nehodlají se s tím
smířit. V této práci bych ráda navázala na jinou sortu protestu, a to ze soudku teoretic-
kého. Podívejme se nyní na argumenty pro a proti chránění intelektuálního vlastnictví
tak, jak je vidí ekonom. Už v základních kurzech ekonomie se studenti seznamují s nut-
ností ochrany vlastnických práv a výklad zabrousí i k užitečnosti ochrany autorských
práv. Učebnice vysvětlují, že patentová ochrana má motivovat k výzkumu a vývoji a
zaručit návratnost mnohdy vysokých investic. Obhájit koncept patentové ochrany je
ale mnohem jednodušší, než obhájit koncept ochrany autorů děl dalších druhů. Jinými
slovy: chápeme, že motivovat k inovacím pomáhá státní zákonná záruka na více či méně
dlouho trvající monopol objevitele kýženého postupu, receptu či technologie. Ale kde
se vzal monopol autorů uměleckých děl? Potřebuje naše společnost motivovat umělce,
aby psali verše, nebo skládali melodie? Popišme boj mezi zastánci a odpůrci státem
garantovaných autorských práv obecně, odhlédněme tedy na moment od práv k dílům
uměleckým. Pro jedny je nepředstavitelné, že by patentová ochrana neexistovala a je-
diné, nad čím jsou ochotni spekulovat, je délka jejího působení. Na hypotetickou otázku:
Jak by to vypadalo, kdyby si každý bez zábran hned použil objevy druhých, ke kterým

by přišel zadarmo?, zní odpověd’: Zrychlil by se pokrok a šíření inovací, ale pozor, jen

v krátkém období! V dlouhém období byste nenašli nikoho, kdo by byl ochoten inovovat,

vynálezci by přišli o vidinu sklízení plodů své práce.3Můj názor na tuto tezi není zcela
odmítavý, ale mám k němu dvě výhrady:

• Za prvé: Pokrok nemusí být dle mého determinován právě a jedině výše zmí-
něnými podmínkami. V případě, že se v rukou inovátora ocitne vynález, který
bude chtít využít někdo jiný, nic vynálezci nebrání, aby poskytl zájemci licenci
soukromě-právní povahy. V případě, že bude jeho vynález nějakým způsobem
prokouknut a okopírován, měl by se o narovnání snažit sám okopírovaný. Byly
přece narušeny jeho zájmy (byl-li autor skutečně poškozen), nikoli zájmy spo-

3Text psaný kurzívou je parafráze na výklad Ing. Ivo Koubka, přednáška 13. 10. 2008, 9:15 – 10:45,
5EN303 – Organizace trhů a odvětví.
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třebitelů, nebo dokonce daňových poplatníků. Připouštím tedy, že zákonodárci
mohou pro vynálezce a autory přichystat základní právní rámec, ale nejsem zto-
tožněna s konceptem, kdy by se o jejich dodržování měly starat státní instituce a
na řešení sporů vynakládat veřejné prostředky.

• Za druhé: Pro tvrzení o prospěšnosti prosazování autorských práv je dle mého pře-
devším třeba empirických důkazů. Není sice ambicí této práce porovnávat právní
systémy v různých zemích a v různých obdobích, ale komparace by bezpochyby
napomohla rozluštit otázku, zda je či není role autorského práva tolik prospěšná
a nezbytná pro vývoj společnosti. Pomysleme jen na to, jak se naše civilizace
zvládla rozvinout, dokud nebylo patentování zvykem.

Nyní se zaměříme na druhou stranu sporu, křídlo nejvíce liberální. To upozorňuje na lo-
gickou nekonzistentnost v konceptu intelektuálního vlastnictví, které staví oproti vlast-
nictví hmotných statků. Vysvětleme si, v čem spočívá kritika pojmu intelektuální vlast-
nictví jako takového4.

Především se jedná o absenci VZÁCNOSTI. Myšlenka postrádá klasické atributy,
které běžně přisuzujeme hmotným statkům, ke kterým si směňujeme vlastnická práva.
Protože myšlenku můžeme vlastnit, jen potud, dokud se ukrývá v naší mysli, je nasnadě,
že jakmile ji jednou vypustíme z úst, může být užita kýmkoli jiným. Dokonce při tom
nedochází ke zmenšování našeho stávajícího bohatství, pouze jsme přispěli k růstu bo-
hatství ostatních. Vynález, melodie či báseň jednoduše neobstojí v systému klasického
směňování. Má-li být jejich autor odměněn za to, že obohatil společnost něčím krás-
ným či užitečným, musí být ustanoveno něco navíc, něco, co má daleko k pravidlům
užívaným při směně hmotných statků. Vzniká umělá vzácnost. Ke spontánnímu smě-
ňování děl duševního vlastnictví by mohlo sice docházet, v souladu s mým viděním
světa autorských děl, na základě soukromých smluv. Ale v poměrně nedávné historii
(cca dvě století zpět) došlo k vytvoření rámce ochrany práv autorů na odměny za svá
díla v nebývalé míře a s dříve nepoužívanou logikou.

Stavitelem této konstrukce byl státní aparát, projektanty byli lidé, usilující o zisky
z privilegií. Aby se jejich plán zdál opravdu bezúhonný, byl do něj zařazen pojem vlast-
nická práva, čímž byla uvedena v omyl celá pokolení. Došlo a dochází k zaměňování

4ŠÍMA, Josef: Intelektuální vlastnictví jako překážka na cestě k prosperitě, Politická ekonomie, 2005,
roč. LIII, č. 3, s. 369–382. ISSN 0032-3233
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pojmu vlastnická práva. Na vysvětlenou: autorská práva nelze vidět jako vlastnická
práva. Pro to, aby mohl autor ze své tvorby těžit, aby na základě svých autorských práv
mohl vyžadovat odměny v takové míře a od tolika subjektů, jak je tomu nyní, musel mu
právní řád přiřknout privilegia a instituce, které mu k tomu musí uměle pomáhat.

Jak to vidím já, autorská práva coby práva k nehmotným statkům ani pojem inte-
lektuální vlastnictví nemají v praxi smysl. Měly by být nahrazeny výstižnějšími po-
jmenováními. Pokus z mé dílny – nikoli stručný, přesto podstatu vystihující: Právním

řádem vynutitelná výsada domáhat se na ostatních subjektech odměny za užití díla, a

to v takové výši a rozsahu, kterých by nebylo dosaženo na pouhém základě soukromých

kontraktů.

Když uvažujeme o tom, jak argumentovat při debatách o intelektuálním vlastnictví,
mělo by tomu vždy předcházet vyjasnění pojmů. Přesto není apriori dáno, že nazveme-
li věci pravými jmény, přesvědčíme zastánce důležitosti autorského práva, aby se stáhli
ze svých pozic. Od pozitivního vymezení pojmů se disputace snadno přehoupne do
normativní polohy s otázkou: Měl BY stát ochraňovat výsady autorů a vynálezců pro
BLAHO společnosti?

1.2 Když promluví renomovaný odborník

Na předchozích řádcích jsme si nastínili situaci, jak ji můžeme vnímat pouze na základě
základních znalostí z oboru ekonomie a práva. Ale byla by škoda nenahlédnout pod
pokličku uznávaným a celosvětově publikovaným vědeckým celebritám a nezodpovědět
si následující: Jak moc se přiblíží jejich zkoumání problému našemu selskému rozumu
(ve významu - zdravému rozumu)? Existují pro oblast produkce uměleckých děl nějaké
důmyslné teoretické modely?

Pro naše účely zanalyzujeme celkem 3 texty, ze kterých se pokusíme vyvodit závěry,
které nás dovedou k bližšímu pochopení vnímání intelektuálního vlastnictví. Výchozími
texty se staly:

• Intellectual Property: The Law and Economics Approach autora Richarda Posnera

• The Case Against Intellectual Property, jenž mají na svědomí páni Michele Bol-
drin a David Lavine

• Supply Decissions of Professional Artists od Lesslie P. Singera
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1.2.1 Přístup Law and Economics

Než si vezmeme na mušku dílo Richarda Posnera, uvedu aspoň v kostce, o koho se
jedná5. Tento nestor oboru právo a ekonomie postavil společenský užitek a jeho maxi-
malizaci jako prvořadý cíl a cesta k jeho dosažení dle něj vede přes rozhodování soudců.
Posner se zjevně nebojí měřit a porovnávat užitky různých subjektů a neostýchá se ve
jménu efektivní alokace zdrojů sáhnout na samotnou podstatu vlastnických práv, a totiž
jejich nedotknutelnost. Přestože Posnerova radikálnost pozbyla své mohutnosti, jistě si
nelze nepovšimnout, že v uvažování nad intelektuálním vlastnictvím se často uchyluje k
přepočítávání různých neměřitelných užitků a že svým přístupem v podstatě ospravedl-
ňuje zásahy státu nebo se aspoň snaží vymyslet, jak by stát mohl zasahovat efektivněji.

Co tedy Posnera tolik pálí? Především základní potíž: Fixní náklady na vznik díla,
myšlenky, receptu, postupu jsou velmi vysoké. (Jakožto uhrazené hned v počátcích a
nemající dále vliv na rozšiřování díla je nazývá až na str. 72 „sunk“ - utopené.) Jenže
variabilní náklady na šíření díla se blíží nule. Pakliže se cena rovná mezním nákladům,
má vynálezce problém: nikdy nepokryje své fixní náklady. Musíme se ale autorům nějak
revanšovat, uvažuje Posner, a to pomocí systému vysoké efektivnosti, přesné alokace,
systému, který by obsahoval vysoký stupeň konkurence, byl by málo nákladný a po-
kud možno apolitický. Posnerovy návrhy jsou jakési deriváty systému státních subvencí
a omezeně trvajících autorských práv, které potřebují pouze zdokonalit. Nezabývaje
se otázkou ospravedlnění konceptu intelektuálního vlastnictví jako takového, vyme-
zuje Posner úskalí a výhody jednotlivých variant provádění patentové a autorskoprávní
ochrany. Mezi nejzajímavější Posnerovy postřehy patří bezesporu ty, které i z jeho po-
hledu zastánce regulace rozhodně nekorespondují s momentálně fungujícím systémem
autorských práv u nás. Vyjmenujme si je:

Doba trvání autorských práv majetkových by měla být různá u různých výtvorů a
odrážet tak skutečné fixní náklady. Co si ale uvědomuje i Posner: toho v praxi nemů-
žeme formou zákonů nikdy dosáhnout. Individuální posuzování by zase bylo drahé a
arbitrárnost rozhodnutí nezajišt’uje dostatečnou efektivitu a přesnost.

Další v očích Posnera neospravedlnitelnou výhodou je prodlužování doby ochrany
děl s retroaktivní platností. Spatřujeme-li v takovém opatření pobídku k větší inovativní

5ŠÍMA, Josef: Coase vs. Posner v pohledu na teorii ekonomie a práva, Ne, 15/10/2006 – 22:04. Citace
16.12.2008, přístup z Internetu:http://www.leblog.cz/?q=node/29
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aktivitě, těžko můžeme v rámci této logiky očekávat dodatečnou činorodost zpětně v
čase.

Když doba ochrany práv uplyne, dílo se stává součástí jakéhosi veřejného éteru.
Ten je ve své podstatě užitečný, protože poskytuje podklady pro bádání ostatním. Tady
začíná Posner lavírovat mezi posuzováním myšlenky 1) jako soukromě vlastněného ob-
jektu s omezenou právní ochranou a 2) náhledem na myšlenku jako na veřejný statek.
Nejspíše proto Posner radí to nepřehánět s příliš krátkou dobou ochrany – vyhneme se
tak efektu přetížení, kterým by intelektuální majetek trpěl a ztrácel by tak na své hod-
notě. Marně si snažím představit, jaký kanál se stává přetížený a ucpaný tím, že oblíbená
píseň, která by za předpokladu dokonalé ochrany proti kopírování zněla v přehrávačích
pouhé setiny procenta populace, je, řekněme, díky vynalézavosti obyvatelstva na CD
nosičích v každé druhé domácnosti (nejen česká realita).

U pojmu veřejný statek se zastavíme, protože jsme přistihli Posnera při do očí bi-
jící nekonzistentnosti.6 Zatímco se v jedné pasáži staví zásadně na obranu intelektu-
álních statků před nadužíváním (případ ucpanost), o tři stránky dále se dočítáme, že
intelektuální vlastnictví je veřejným statkem, proto mu z tohoto titulu přísluší vlastnost
nezmenšitelnost ve spotřebě a jeden druhého při využívání statku neomezuje. Tento
protimluv můžeme interpretovat jedině jako demonstraci jisté nadpřirozenosti intelek-
tuálního vlastnictví. At’ se na něj podíváme z jakéhokoli úhlu, jedno je jisté: analytická
zjištění ztratí všechnu váhu při střetnutí s údajnou žádoucí potřebou podporovat tvůrce
v jejich aktivitě. V čem tkví ona nadpřirozenost? Za předpokladu, že vnímáme dílo jako
nehmotný statek, ke kterému se vztahují vlastnická práva, je malým zázrakem, že tato
práva nejsou v tom samém rozsahu jako u hmotných statků. A tak strana autorská re-
spektuje jistá omezení ohledně držení svého majetku a strana uživatelská má přístup k
jeho využívání za zcela jiných podmínek, než by tomu bylo u hmotných statků.

Ospravedlnitelné užití neboli „fair use“ je ekvivalentem tzv. volného užití, jehož
obrysy v českém právním prostředí přiblíží až praktická část práce. Později se též pře-
svědčíme, že zásady našeho autorského práva velkou měrou odráží přístup law and eco-

nomics. Za některých okolností je žádoucí užití díla nezpoplatňovat – například když
transakční náklady na získání povolení (licence) od autora jsou tak vysoké, že přesa-
hují potenciální výnos pro autora z udělení povolení. Ti, kdo chtějí dílo parodovat, by

6POSNER, Richard A.: Intellectual Property: The Law and Economics Approach, The Journal of
Economic Perspectives, Vol. 19, No. 2 (Spring, 2005), pp. 57-73, srov. str. 61, 64
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nejspíš mohli mít transakční náklady prohibitivní, a to především z důvodu neochoty
autorů nechat si dílo takříkajíc zprznit. Dále Posner nemá nic proti bezplatným citacím,
ani proti volnému použití děl v rámci recenzování.

Organizace, jakou je například OSA, Posner schvaluje – z jeho hlediska značně
šetří transakční náklady. Mluví ale jen o registrování, chce-li mít autor kontrolu nad
užíváním svého díla, což má usnadnit možnosti autora dohledat. Rozhodně neříká, že
je nutné tuto registraci provádět jen jediným subjektem a že tento subjekt má vymáhat
příjmy pro autory.

Copyrightová ochrana uměleckých děl, která zvyšuje příjem autora, není z pohledu
Posnerova ospravedlněna na základě tohoto faktu samotného. Důležitým předpokla-
dem pro takovou aplikaci práva je vnímání nabídky uměleckých děl jako suboptimální.
Posner není v tomto ohledu krátkozrakým, když podotýká, že nenalezneme důkazy o
tom, že by umělecká díla byla sama o sobě spojena s pozitivními externalitami. Rady,
zda umělce pobízet či nepobízet k aktivitě, se nejspíše nedobereme - at’ už s Posnerem
nebo bez něj. Posoudit, zda je nabídka uměleckých zážitků pro lidstvo právě na takové
úrovni, kde si to žádá poptávka, neumí sebelepší soudce či jiný centrální plánovač. Ob-
zvláště proto, že umění se nenajíme, na tom, co je umění, se často ani neshodneme a
každý z nás spojuje s uměním jiné subjektivní uspokojení.

Výše zmíněné komplikace však nejsou právě tím důvodem, proč je Posner skep-
tický ohledně další funkčnosti autorskoprávní ochrany. Přesto, že se stále rozšiřuje její
působení, silně zaostává za technickým vývojem spotřebitelů, jejichž bohatství po ce-
lém světě roste spolu s možností stát se uživateli díla s relativně velmi malými náklady.
Takto se stává společenská hodnota díla větší a významnější.

Jenže umělci a vynálezci si budou muset poradit bez práva, jehož vymáhání se stává
neudržitelným. Naštěstí je ale substituovatelné, a to právě pomocí onehdy proklínaného
technologického pokroku. I Posner si uvědomuje, že Internet poskytuje možnost pří-
mého prodeje, kontrolu zas obstará kódování.7

7Opravdu velkou výhodou Internetu pro obchod s prodejem hudebních nahrávek představuje dle mého
názoru možnost dokonalé cenové diskriminace. Hudebník stanoví jistou minimální cenu, která může jen
odrážet nizoučké mezní náklady. Kupující mu však mohou poslat na účet částku libovolnou - často i
daleko vyšší. Spotřebitelé jsou tímto způsobem vedeni nenásilnou cestou prozradit svou rezervační cenu.
Obchod je zrealizován s oboustranným prospěchem. Některé spotřebitele totiž těší, že si mohou připadat
jako mecenáši umění. Naopak - hudebníkovo dílo si může dovolit každý, kdo má jen trochu zájem a
jehož náklady na obstarání kopie mohou být dokonce vyšší, než když si tímto způsobem nahrávku legálně
pořídí. Tuto alternativu vyzkoušela kupříkladu anglická kapela Radiohead při prodeji alba In Rainbows.
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1.2.2 Kterak se dá nezbytnost licencování vyvrátit

Zatímco Posner se ve svých závěrech zdá poněkud zasmušilý z toho, že vymáhání au-
torskoprávní ochrany má na kahánku, pánové Boldrin a Levine nám ve svém The Case
Against Intellectual Property z roku 2002 vlijí do žil trochu optimismu.

Těm se nejenže nelíbí vnímaní intelektuálního vlastnictví na úrovni vlastnictví ke
hmotným statkům, ale též se rozhodně staví proti expanzivnímu šíření práv k intelektu-
álnímu vlastnictví. Připouštějí tedy, že dílo je možno odprodat, ale odmítají vidět jako
opodstatněnou další kontrolu ze strany autora nad svým již jednou prodaným dílem.
Tuto možnost zasahovat do práva ostatních nakládat svobodně s vlastním majetkem
označují za ekonomicky nebezpečný monopol.

Upozorňují na dva zajímavé rysy intelektuálního vlastnictví: Myšlenka, dílo či objev
jsou nedělitelné. My si z tohoto poznání můžeme odvodit, že jejich výroba je specifická
v tom, že onen první a nedělitelný statek v podstatě šíříme ve významu poskytování
jen jakéhosi odrazu statku v zrcadle. Prodáváme něco, co si nepředáme z ruky do ruky,
ale prodáváme přístup ke zjištění podstaty našeho díla - kupříkladu notový zápis. Jak
přiznává i Posner, náklady na takovou produkci jsou zapuštěné, chceme-li utopené. Ale
jak kriticky poznamenali Boldrin&Levine, neznáme žádné jiné odvětví, kterému by se
dostalo té výsady, že si může zákonnou pomocí vynutit uhrazení svých utopených ná-
kladů. Copyrightová ochrana je drahá a jsou s ní spojena i některá rizika. Považme, že si
rozhodně nemůžeme být jisti, zda agregované náklady na tuto ochranu náhodou nepře-
výší užitek, který ve svém součtu poskytují díla společnosti. O neměřitelnosti jsme již
mluvili, ale s jistotou můžeme připustit, že u děl uměleckých se dostáváme do oblasti
daleko subjektivnější – a tudíž vynaložené náklady zde obhájíme ještě obtížněji než u
vynálezů průmyslových. Pochopitelně – nepřípustná je taktéž ochrana, která by ničila
techniku schopnou kopírovat (počítače) spolu s majetkem rozličné povahy (dokumenty,
fotografie). Nelze se smířit ani s technologií, která je v rámci kontroly schopná narušo-
vat soukromí a je zneužitelná ve významu narušení práva na svobodné vyjadřování.

Jak by vypadal tedy svět bez licencování, kdy by příjem umělce závisel jen na ceně
za první a zároveň poslední odprodej díla, nebo lépe řečeno jeho vyjádření? V případě,
že bychom se nacházeli na konkurenčním trhu, v rukou autora by se po odprodeji ocitla

Pro podrobnosti o kapele a její strategii viz Internet: http://www.radiohead.com/deadairspace/
ahttp://en.wikipedia.org/wiki/In_Rainbows
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současná hodnota budoucích příjmů z pronájmů dalších kopií děl. To mimo jiné zna-
mená, že čím snadněji lze kopie vytvářet, tím je současná hodnota vyšší – je odvozena
z daleko vyššího počtu transakcí čili pronájmů kopií. Na tomto kompetitivním trhu je
totiž každý může pronajímat každému a poptávka po kopiích je elastická.

Těžko říci, zda obdržená částka je dostatečným příjmem vzhledem k investicím au-
tora. Záleží to především na jeho nákladech příležitosti. I když každý umělec dá jistě
přednost jistotě monopolního postavení nežli konkurenčnímu prostředí, pánové Boldrin
a Levine nás přesvědčují, že systém bez licencí je životaschopný a nemá žádné vedlejší
účinky.

Připouštějí ale, že se vyskytují situace, kdy náklady z těchto konkurenčních příjmů
nemohou být pokryty. Pak už nehledí tak přísně na možnost licencování, mají však
jednu výhradu: výrobky musí být výrazně odlišitelné. V opačném případě by výrobci
na trhu blízkých substitutů bojovali o získání copyrightu, došlo by k plýtvání, a to dvojí
cestou: formou vložení úsilí na rent-seeking a nadprodukcí příliš si podobných statků.
Tím by se společenský přebytek prakticky rozpustil. O blízkost Pareto-optimální situaci
se může ucházet jen varianta bez licencí.

1.2.3 Umělec – podnikatel nebo éterická bytost?

Proč bychom nemohli celou naši debatu smést ze stolu s kritikou: Když se jim to nevy-

platí, at’ netvoří. Jenže pohnutky umělce, dovolím si tvrdit, přece nemohou být ekono-
mické. Umění se dělá především citem. Pakliže je někdo ochotný umělce odměnit za
zprostředkování uměleckého zážitku, necht’ tak učiní. Když se nikdo takový nenajde,
umělec přestává být umělcem z profese, náklady obětované příležitosti začnou být neú-
nosné a umělec se začíná živit jako obyčejný smrtelník – svými díly oblažuje společnost
jen jako altruista. Máme právo dožadovat se po daňových poplatnících či jiných skupi-
nách (spotřebitelé, posluchači apod.) poplatků ke zvrácení nebo přinejmenším zbrzdění
tohoto přirozeného procesu?

Umělcem pohne cit, ale popohání ho ekonomická pobídka. A tak se dostáváme k
dualistickému pojetí dnešního tvůrce. Jako cíl si vytyčme motivovat umělce k činnosti,
jako prostředek zvolme copyrightovou ochranu. Co se stane s uměleckou scénou?

• Platí-li teze, že umělec tvoří jen, je-li políben Múzou, bez ohledu na to, kolik mu
kdo dá, hraje a zpívá jen tak pro radost, pak na něj ekonomické pobídky naprosto
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nepůsobí.

• Naopak, je-li umělec homo oeconomicus, přizpůsobí intenzitu, s jakou pracuje,
a četnost vystoupení očekávanému příjmu. Umělec pak zcela racionálně, v rámci
svých znalostí a zkušeností důkladně plánuje kupříkladu čas vydání díla, jemně
odvažuje přísady kvality versus kvantity, rozhoduje se na základě relativních cen
a poměrů užitků z volného času a statků získaných ze svého příjmu. I když to vše
umělec dělá intuitivně, našli se ekonomové, co dokázali vytvořit na základě zjed-
nodušujících předpokladů model pro ekonomické rozhodování o produkci umě-
leckých děl8.

Ani jeden z extrémních případů výkonného umělce nelze brát jako jediný platný. Postačí
si uvědomit, že pohled na podporu umělecké činnosti bud’ obsahuje vidinu idealizova-
ného snílka, kterého by možná ze sentimentálních důvodů bylo pěkné odměnit, nebo na
druhou stranu, jestliže třímá v umělci trochu hospodáře, ekonomickými pobídkami ho
sice přesvědčíme, aby tvořil, ale z jeho pera nevznikne již totéž dílo jako při autentickém
uměleckém vytržení.

V následující části se vypravíme hledat pro naše teoretická východiska protějšky
v české autorskoprávní praxi. Podíváme se, zda OSA motivuje aspoň ty umělce, kteří
smýšlejí ekonomicky.

8SINGER, Leslie P.: Supply Decisions of Professional Artists, The American Economic Review, Vol.
71, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Third Annual Meeting of the American Economic As-
sociation (May, 1981), pp. 341-346, Published by: American Economic Association
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2 Praktická část

2.1 Exkurz do autorského práva u nás a zhodnocení Autorského
zákona 121/2000 Sb.

V souladu s teoretickými a historickými poznatky předchozí části práce se u nás vznik
první právní normy na ochranu práv autorů objevuje spolu se sílící rolí státu, a to v po-
sledním desetiletí 19. století. Rakousko-uherská monarchie tehdy obdařila autory záko-
nem 197/1895 ř. z., o původcovském právu k dílům literárním, uměleckým a fotogra-
fickým.

Další zákony datujeme k rokům 1926, 1953, 1965 a 2000. Obzvláště poslední datum
je pro nás důležité, nebot’ reprezentuje vznik nyní aktuálního zákona 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským.9 Tento zákon, jak už to
u nás bývá zvykem, již stihl být několikrát novelizován, a to v roce 2005, 2006 a v roce
2008. Nyní si jej můžeme prohlédnout v celé jeho kráse10 – po všech úpravách by měl

odpovídat stále se zvyšující technické dokonalosti vybavení uživatelů uměleckých děl,
měl by být plně harmonizován s právem Evropské unie a měly by vymizet pojmové
nejasnosti.

Začněme listovat autorským zákonem. Můžeme si jej pomyslně rozdělit do dvou
částí: tu první bychom mohli nazvat popisnou, tu druhou funkční.

2.1.1 Autorské dílo

Nejdříve se tedy vymezují pojmy. Jak poznáme autorské dílo? Musí mít dva znaky:
jedinečnost a objektivně vnímatelnou podobu. Není bez zajímavosti, že v našem konti-
nentálním systému práva se stává dílo autorským bez jakýchkoli formalit, není potřeba
jej někam hlásit a platit za to poplatek. Jakmile je stvořeno, je pod ochranou zákona.
Naproti tomu v angloamerickém systému je dílům udělován tzv. copyright úplatně a na

9ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 15, 187

10Autorský zákon 121/2000 Sb. Citace 20.12.2008, přístup z Internetu:
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?number1=&number2=&
name=Autorsk%C3%BD+z%C3%A1kon&text=
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základě úředního aktu.11

Autorský zákon vymezuje dvě základní kategorie: díla vědecká a literární - a dále
celou škálu druhů autorských děl. Pro naše účely si z nich vyjmenujme některá: díla
slovesná, hudební, dramatická, audiovizuální. Díla jsou chráněna i ve stavu rozpraco-
vání, ochrany požívají též názvy děl a postav. Pakliže se rozhodneme zpracovat něčí dílo
v dílo nové, musíme mít souhlas původce zpracovávaného díla.

Dozvídáme se též12, že ne všechna autorská díla jsou chráněna (tzv. díla nechrá-

něná), a to dokonce ve veřejném zájmu. Jedná se o díla úřední, o veřejné projevy a o
výtvory tradiční lidové kultury. Není divu, však také zaplatit autorovi lidové písně za
užití díla by mohl být skutečně tvrdý oříšek. A co vyloženě není autorským dílem (tzv.
díla neautorská)? Zpráva, údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev,
vědecká teorie, matematický vzorec, statistický graf – tedy substance faktické povahy,
které tu jsou a budou, aniž by byly někým vytvořeny.

2.1.2 Autor a jeho práva

Autorem může být jedině fyzická osoba. Takový autor má dva druhy práv13, a sice
osobnostní a majetková. Osobnostní práva deklarují autorovi právo na rozhodování o
zveřejnění svého díla, dále na uvedení svého autorství a též na nedotknutelnost svého
díla. Ještě zmiňme dvě další výsady: odstoupit ze smlouvy pro změnu přesvědčení a
právo na korekturu. Poslední dvě jmenované se vztahují k situaci při smluvním posky-
tování licence. Jinými slovy: Zákon pečuje o výhodné postavení autora pro případ, že
by si jej sám ve smlouvě nebyl schopen vyhradit.

Zákon dále vymezuje majetková práva autora, která trvají po dobu života autora a
70 let po jeho smrti. Představme si je jako právo dílo užít, nějak s ním naložit. Toto
právo je smluvně převoditelné. Pomocí úplatných i bezúplatných licencí tedy dochází
k poskytování majetkových práv uživatelům. Ti potom mohou dílo množit, rozšiřovat,
pronajímat, půjčovat, vystavovat, ba dokonce ho mohou sdělovat veřejnosti. Autor má
ještě dvě poměrně zajímavá majetková práva. Jedno se přímo netýká hudební branže:

11ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 13

12ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 30 - 38

13ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 41 - 57
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jde o právo na odměnu (2% – 5% z kupní ceny) při opětovném prodeji uměleckého díla
(obrazu, sochy).

My se zastavíme u toho druhého – u práva na odměnu v souvislosti s rozmnožo-
váním díla pro osobní potřebu, protože je pro nás z několika důvodů pozoruhodné.
Správcem tohoto povinně kolektivně spravovaného práva je OSA, která pro autory vy-
bírá zvláštní odměnu. Platící uživatelé jsou v tomto případě výrobci a dovozci přístrojů
ke zhotovování rozmnoženin. Ale pozor! Neplatí se za užití, ale za možnost vytvoření
rozmnoženin díla pro osobní potřebu. Všimněme si dvou klíčových aspektů. Zaprvé –
prodejci výše zmíněných přístrojů nejsou jedinými, na které dopadá břímě poplatku, i
když může znění zákona takový dojem vyvolávat. V závislosti na elasticitách nabídky
výrobců a poptávky spotřebitelů se část výše poplatku přesouvá na uživatele kopírek,
pevných disků, pamět’ových karet ve fotoaparátech či CD-disků. Následující obrázek
je zkonstruován s pomocí mých vlastních obecných znalostí mikroekonomie získaných
dosavadním studiem. Vycházela jsem z předpokladu neelastické poptávky, jejíž zdůvod-
nění vidím v charakteru poptávaných statků – jinými slovy: bez hardwarové techniky se
spotřebitelé v dnešní době stěží obejdou a její údržba a vylepšování je součástí nákupů,
které se dají jen těžko odložit.

Uvaleny poplatek
Bremeno dopadajici na na spotrebitele

Bremeno dopadajici na prodejce

P

Q

D, kde |e|<1

S, kde |e|>1

Obrázek 1: Dopady uvalení poplatku

Zadruhé: platíme-li za možnost pořídit si rozmnoženinu nějakého díla kolektivnímu

14



správci zvýšenou cenou za zařízení, platíme v každém případě, at’ už díla zastupova-
ných autorů kopírujeme či nikoli. Nevidíme tu ale žádnou reciprocitu ani ekvivalenci.
V rámci svého nákupu vynaložili všichni náklady navíc, ale výnosy z poplatků připad-
nou jen těm, kteří se svěřili do rukou Ochranného svazu autorského. A z předešlých
paragrafů Autorského zákona přece víme, že u nás je autorským dílem každý plod indi-
viduálního tvůrčího úsilí. Nezbývá nám nic jiného, než konstatovat, že princip vybírání
odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu postrádá prvek spravedl-
nosti. De facto jsou diskriminováni autoři, kteří nejsou zastupováni (a nemusí být, za-
stupování Ochranným svazem autorským není povinné), ale jejich díla mohou být stejně
tak rozmnožována jako díla zastupovaných. A na druhou stranu vidíme, že požadavky
OSA se vztahují na každého pořizovatele zařízení, které by potenciálně mohlo sloužit
pro rozmnožování děl. Spotřebitelům je tedy dovoleno se svým majetkem (papírem,
CD-disky) nakládat, ale jsou jim kladena omezení v podobě zvýšených nákladů a navíc
nesmí překročit hranici osobní potřeby. Jak vysvětluje OSA14, je tomu výše poplatku
přizpůsobena svou symbolickou výší, která koresponduje s tím, že se nepředpokládá
pirátské kopírování děl za účelem hospodářského prospěchu. Koupím-li si MP3 přehrá-
vač, 3% z ceny tvoří autorský poplatek, ze kterého si OSA nechává polovinu, zbytek
přeposílá ostatním autorským organizacím.15

2.1.3 Omezení autorových práv

Jak jsme již konstatovali s Posnerem, jsou případy, kdy by neomezení autorského práva
bylo zcela nehospodárné, prohibitivní a proti zdravému rozumu. V tomto duchu musí
autor strpět tzv. volné užití a bezúplatnou zákonnou licenci16. V prvním případě máme
dovoleno díla užívat v soukromí a kopírovat si je pro svou osobní potřebu. Jenže je pa-
radoxní, že necháme-li si rozmnoženinu zhotovit na objednávku, zaplatíme spolu s ob-
chodníkem 10 haléřů z každé kopie kolektivnímu správci. Souvisí to se zjevnou tendencí
prostupující celý zákon – a totiž zpoplatnit užití díla, jakmile je spojeno s aktivitou, jejíž
cílem je vytvoření zisku. V rámci druhého případu je stanoveno, že se neplatí například

14OSA: Náhradní odměny bez mýtů a nepravd I. Citace 16.12.2008, přístup z Internetu:
http://www.osa.cz/page4.php?t=95

15Odměny z přístrojů ke zhotovování rozmnoženin a z nenahraných nosičů. Citace 16.12.2008, přístup
z Internetu: http://www.osa.cz/upload/nenahrane_nosice_2008.pdf

16ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 59-66
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za použití díla v citacích, nebo za použití díla umístěného na veřejném prostranství,
či za užití v rámci zpravodajství, popřípadě za užití díla půjčováním. Nejzajímavějším
případem bezúplatné zákonné licence, se kterým se setkáme, je bezesporu užití díla v

rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla

školního. Toto pravidlo bezúplatnosti ale neplatí bezvýhradně. Pakliže je pro nás obřad
přichystán firmou, která tak činí se ziskovým motivem, za použití hudby zastupovaného
autora musí být OSA zaplaceno. Vzhledem k tomu, že takovýchto obřadů bude většina
– obzvláště v případě pohřbů – pozbývá toto zákonné ustanovení svého praktického
významu.

Zdá se, že OSA se tato část autorského zákona (o bezúplatné zákonné licenci) ne-
líbí a tak se ji rozhodl ignorovat. Můžeme si to ilustrovat na příhodě, která se udála
dětskému sboru, jenž zazpíval na uvítanou prezidentu Klausovi, když navštívil jejich
město Děčín. Sbor Domu dětí a mládeže si pozvala radnice, která návštěvu prezidenta
organizovala. To, že děti prezidentovi přednesly hymnu a dalších pár písní, neuniklo
Ochrannému svazu autorskému17. Za veřejnou produkci měla dle OSA radnice zaplatit.
Připust’me, že se v tomto případě nejednalo o obřad, i když titul občansky významná
událost by už jistě odpovídal. Důležité je, že zákon dovoluje neplatit, když se užívá děl
při školním představení nebo dílo interpretují žáci školy, školského zařízení či vzdělá-
vacího zařízení. DDM jsou školská zařízení. Návštěva prezidenta pořádaná obcí těžko
může mít komerční charakter. Opravdu není cesty, jak ospravedlnit akci OSA.

2.1.4 Právní prostředky ochrany

Nyní vzpomeňme na pány Boldtrina a Levinea, kteří označili systém autorskoprávní
ochrany za nebezpečný monopol. U nás se tento monopol projevuje čtveřicí prostředků
právní ochrany18. Zaprvé: autor má nárok podat žalobu na určení autorství. Dále má
právo vyžadovat, aby ti, kdo zasahují do jeho práv, se svého konání zdrželi. Zatřetí:

17MF DNES: Vítali zpěvem Klause, ted’ musí platit, 15.4.2004. Citace 15.12.2008, přístup z In-
ternetu: http://zpravy.idnes.cz/vitali-zpevem-klause-ted-musi-platit-dsj-/domaci.
asp?c=A040415_192821_domaci_jan
MF DNES: Děčín je ochoten zaplatit za zpěv prezidentovi, 16.4.2004. Citace 15.12.2008, přístup z In-
ternetu: http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A040416_153725_domaci_jpl&t=
A040416_153725_domaci_jpl&r2=domaci

18ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 67-69
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těší se právu na odstranění neoprávněného zásahu do svých práv. A posledně: autor má
nárok na satisfakci, a to nejen omluvou. Když se ale omluva nejeví dostačující, pak i
peněžně. Zda je, či není omluva dostačující, bude jistě ne bedrech soudcových, takže
vidíme, že Posnerova Law and Economics je v praxi zakořeněna poměrně úspěšně.

2.1.5 Práva související

Náš právní řád nezná jen právo autora k jeho dílu, vymezuje a definuje celou řadu tzv.
práv souvisejících s právem autorským19. Takto má právo:

• umělec ke svému výkonu,
Podotkněme, že povinností toho, kdo by chtěl užít autorského uměleckého vý-
konu, je udělat to takovým způsobem, aby nesnižoval jeho hodnotu. Ráda bych
věděla, jak takovéto jednání může být věrohodně identifikováno. I umělecký vý-
kon si podle zákona zaslouží odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro
osobní potřebu. Majetková práva u výkonu trvají ne 70, ale 50 let. V oboru umě-
leckých výkonů je paralelou k OSA Intergram.

• výrobce zvukového záznamu ke svému záznamu,
Ten má pouze majetková autorská práva (po dobu 50 let), jež jsou spravována
též Intergramem, a zahrnují povinně kolektivně spravované právo na odměnu za
rozmnožování jeho záznamu.

• výrobce zvukově-obrazového záznamu ke svému prvotnímu záznamu,
Ani jemu nechybí právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla. Je zají-
mavé, že zákon rozlišuje dílo audiovizuální20 (jinými slovy film) a zvukově obra-
zový záznam. Ten by měl být širším pojmem nežli dílo audiovizuální.

• vysílatel zvuku a obrazu ke svému vysílání,
Ani on se netěší jiným než majetkovým autorským právům, a to 50 let trvajícím.

• zveřejnitel k dosud nezveřejněnému dílu, ke kterému uplynula doba trvání majet-
kových autorských práv a

19ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 117-141

20ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 102-106
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• nakladatel na odměnu v souvislosti se zhotovením jím vydaného díla pro osobní
potřebu.

2.1.6 Kolektivní správa

V paragrafu 95 autorského zákona je nám vysvětleno, že kolektivní správce spravuje
majetková práva většího počtu osob tam, kde jiný než kolektivní výkon práv není dovo-
lený, nebo je neúčelný21. Předmětem ochrany je zveřejněné nebo k zveřejnění nabídnuté
dílo, výkon, či záznam (zvukový i zvukově obrazový).

Práv povinně kolektivně spravovaných je celá řada. OSA tedy tvoří monopolního
vymahače plateb, když vybírá odměny za:

• užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchod-
ním účelům (To když v rádiu zazní píseň pouštěná z CD.).

• užití zvukového záznamu vysíláním (Zde jde o samotný akt použití CD.).

• zhotovení rozmnoženiny zvukového či zvukově-obrazového záznamu pro osobní
potřebu. Odměna pak náleží autorovi, umělci a výrobci záznamu.

• zhotovení rozmnoženiny graficky vyjádřeného záznamu pro osobní potřebu, z če-
hož těží autor i nakladatel.

• právo na přiměřenou odměnu z pronájmu díla

• a konečně: za právo na užití díla kabelovým přenosem. I když pro ostatní body
našeho dlouhého seznamu platí, že předmětem správy je jen odměna, u kabelo-
vého přenosu poskytuje OSA i licenci (ovšem – aby to nebylo tak jednoduché – s
výjimkou zaznamenaných výkonů a záznamů vydaných k obchodním účelům).

Co zajímavého přisuzuje zákon kolektivním správcům? Mají to býti právnické osoby,
které získaly oprávnění k výkonu kolektivní správy, a tu vykonávají jako hlavní před-
mět činnosti, jejich činnost však není podnikáním. Vzájemně se kolektivní správci mezi
sebou mohou pověřovat výkonem správy, „sleduje-li se tím účelný výkon kolektivní

správy“. A pozor: „Dohody o sdružení nositelů práv v osobě kolektivního správce ani

21ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 145-148
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dohody podle odstavce 5 (tj. ve věci pověřování) se nepovažují za dohody narušující

hospodářskou soutěž podle zvláštních předpisů.“22

Oprávnění je udělováno Ministerstvem kultury ČR. Vhodnou formou právnické
osoby je občanské sdružení. (Má nepodnikatelskou podstatu.) O udělení může zažádat
každá právnická osoba, která vyhovuje požadavkům autorského zákona. Pouze jeden
zástupce může obdržet monopolní výsadu ke spravování jednoho práva kolektivně spra-
vovaného. To znamená, že každé právo kolektivně spravované může mít jen jednoho
správce. V praxi vidíme, že kdo dříve přijde, ten dříve mele. Žhavou novinkou v boji
na poli kolektivních správ je vznik ochranného svazu pro autorská díla mistrů zvuku –
Ochranné asociace zvukařů - autorů OAZA23, která se druhým rokem snaží etablovat
mezi výběrčími poplatků a získat si klientelu. Pohlédněme na taxativní výčet povinně
kolektivně spravovaných práv, která z nich si osopují mistři zvuku? Jsou to: 1) právo
na odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu na podkladě zvukového
nebo zvukově obrazového záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nena-
hraný nosič, 2) právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny
díla zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam a 3) právo na užití
kabelovým přenosem děl.24

Možná je pro některé překvapující (stejně jako pro mě), že se zvukoví mistři hlásí o
odměny za užití svých uměleckých výkonů. Především ve svých pochybnostech vychá-
zím z předpokladu, že mistři zvuku dostali už za své dílo jednou zaplaceno od vydava-
tele hudební nahrávky, případně od provozovatele hudební produkce. Je důvod domnívat
se, že tato odměna byla nedostačující a nespravedlivá – čili je potřeba doplatit jakousi
nadhodnotu? Náklady, které měl vydavatel nahrávky (či pořadatel akce) z titulu najmutí
pracovní síly zvané mistr zvuku, jistě již promítl do ceny nahrávky či vstupenky. Stejně
tak mohl vydavatel zahrnout své náklady do kalkulací ohledně jím vyžadovaných pří-
jmů z poplatků vymáhaných kolektivními správci – tyto příjmy se jistě staly předmětem
vyjednávání. Mzda zvukaře byla s největší pravděpodobností mzdou, která se utvořila
na konkurenčním trhu profese zvukařů – domnívám se, že počet nabízejících i poptáva-

22121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, § 97
23Ochranná asociace zvukařů - autorů OAZA. Citace 21.12.2008, přístup z Internetu: http://www.

oaza.eu/
24Rozhodnutí Ministerstva Kultury z 15. 11. 2006. Citace 16.12.2008, přístup z Internetu:

http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/kolektivni-sprava/03-10145-Rozhodnut_
_ve_v_ci_zvuka___-_pro_zve_ejn_n__na_webu_MK__2_.pdf
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jících je v tomto odvětví natolik vysoký, že ho směle můžeme nazývat konkurenčním.
Pak lze jen těžko ospravedlnit zvýšení poplatkového břemene uživatelů hudby a najít
důvody nutnosti dodatečných příjmů pro zvukaře.

Nemůžeme ovšem zájmovou skupinu zvukařů pranýřovat za to, že využívá mož-
ností, které jí poskytuje autorský zákon. I když nemá mít kolektivní správa práv povahu
podnikání a je tudíž přirozeně neziskovou „dobročinností“, neunikne nám zajisté moti-
vace nových autorských svazů, která at’ si to zákon přeje či nikoli, je jistě ekonomická.
Nikdo nebude vkládat úsilí do vytváření autorských svazů, nebude-li očekávat příliv
ekonomického prospěchu. Koneckonců, správou některých povinně kolektivně spra-
vovaných práv OAZA pověřil spřízněný OSA (kupříkladu vybírání odměn z přístrojů
umožňujících rozmnožování děl). Jediným následkem v oblasti výběru a rozdělování
těchto druhů poplatků je pak dělení koláče mezi více jedlíků, přitom pro každého zbývá
menší díl. V současné době u nás působí šest kolektivních správců včetně OAZA25

(dále: DILIA – literatura, divadlo; OSA – hudba; Intergram – výkony umělců, výroba
záznamů; OOA-S – výtvarné umění, architektura; Gestor – opětovný prodej výtvarného
díla uměleckého).

K pozoruhodnému správci OAZA ještě podotkněme, že „Česká republika je jednou

z mála zemí světa, kde bylo uznáno, že výsledkem činnosti profese mistr zvuku mohou

být i výtvory s parametry autorského díla“26.
Shrneme-li úlohu kolektivních správců, pak se nám před očima objeví systém, kde

jsou jistými zájmovými uskupeními spravována práva k určitým typům uměleckých děl.
Každý má svůj rajón, kde ochraňuje práva bud’ povinně nebo dobrovolně kolektivně
spravovaná. Ze „základního seznamu“ stanoveného zákonem je pak v udělení opráv-
nění od Ministerstva specifikováno, jaké typy odměn má správce povoleno či nařízeno
vybírat.

Než se ponoříme do hlubin organizace zvané Ochranný svaz autorský pro práva k
dílům hudebním o. s., je nutné dotvořit si představu o právním rámci27, který ji ob-
klopuje. Vymezme si, jaké nositele práv OSA zastupuje: 1) autory hudby s textem, 2)

25ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 149

26OAZA – nový kolektivní správce v ČR. Citace 16.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.
cz/page4.php?t=27.

27ŠEBELOVÁ, Marie: Autorské právo – zákon, komentáře, vzory a judikatura, 1. vydání, Brno, Com-
puter Press a. s. 2006, ISBN 80-251-1090-7, str. 152-155
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autory hudby bez textu, 3) autory textu, 4) hudební nakladatele, 5) dědice autorských
práv výše uvedených autorů. S povinně kolektivně spravovanými právy jsme se již se-
tkali, u OSA mají zastupovaní autoři práva na odměnu:

• při kabelovém přenosu hudebních děl,

• v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu, při dovozu a prvním pro-
deji nenahraných zvukových a zvukově-obrazových nosičů a

• za pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla.

Dobrovolně kolektivně spravovaná práva se nazývají dobrovolná z toho důvodu, že u
nich existuje možnost volby, zda bude či nebude autor OSA zastupován. Stejně tak si
může uživatel vybrat, zda si svolení k užití díla vyžádá od kolektivního správce nebo
rovnou od autora. I zde se ovšem vyskytuje několik kuriozit, na které se v následujících
řádcích zaměříme.

Začněme seznamem dobrovolně kolektivně spravovaných práv:

• na výrobu a prodej zvukových nebo audiovizuálních nosičů

• na zpřístupňování hudebních děl na Internetu a v mobilních sítích

• na veřejné provozování hudebních děl živě

• na vysílání hudebních děl rozhlasem nebo televizí

• na veřejné provozování hudebních děl pomocí technických zařízení (rádio, TV)

• na pronájem a půjčování rozmnoženin hudebního díla

Chceme-li tedy vykonávat jakoukoli z těchto činností a užíváme-li u toho děl autorů
zastupovaných OSA, je naší zákonnou povinností si zajistit a zakoupit licenci. Jen ve-
řejné provozování má mezi ostatními užitími punc jakési výjimečnosti. Musí se totiž
oznamovat deset dní dopředu spolu se seznamem užitých skladem bez ohledu na to, zda
zamýšlíme užít díla zastupovaných či nikoli! Tímto diskutabilním opatřením se jednak
obtěžují ti, kdo obohacují kulturní život hudebními akcemi s repertoárem neznámým
a nekomerčním, ale především je tím usnadněna práce OSA coby hlídacího psa, který
předem ví, kam má jít na číhanou. Ostatní užití děl, na která se vztahují práva nepovinně
kolektivně spravovaná prozkoumáme v části Jak stroj OSA pracuje.
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2.2 Jak stroj OSA pracuje?

Ochranný svaz autorský má velmi důkladně a tzv. uživatelsky příjemně vytvořené webové
stránky28, kde se prezentuje. Jste-li autorem, který se dobrouzdá na tento web, hned se
vám zachce vrhnout do náruče OSA. Jste-li hudební posluchač, začnete si připadat po-
někud zahanbeně, že jste doposud pochybovali o tom, zda je správné OSA odvádět
poplatky. Pokusme se ale věcně podívat na systém, který OSA spravuje. Stránky jsou
přehledné, s přesnými návody pro uživatele i autory, součástí webu je i odkaz vysvětlo-
vací, kde OSA obhajuje svou činnost, popisuje práva dobrovolně a povinně kolektivně
spravovaná, nechybí ani ročenky společnosti, účetní výkazy, naskenovaná úřední roz-
hodnutí ani samotný autorský zákon.

Dovídáme se, že OSA v různých podobách působí jako zájmové uskupení již od
roku 1919. Zastupuje skoro 6000 autorů, dědiců autorských práv a nakladatelů (s 285
000 autorskými díly) a díky recipročním smlouvám až milion zahraničních umělců.
Ochranné svazy se často silně angažují na mezinárodním poli, vzájemné sdružování jim
pomáhá více a efektivněji vybírat. V roce 2007 měl OSA 147 zaměstnanců. Ozdobou
vzorného chování OSA je jeho vlastní nadační aktivita. Nevím ale, zda částka 2 591
000 Kč29 je vzhledem k režijním nákladům ve výši 112 387 000 Kč něčím, čím by se
měl OSA chlubit. Skutečnost je taková, že v roce 2007 podpořil zhruba 30 hudebních
akcí, z nichž na každou z nich přispěl částkou rovnou několika desítkám tisíc korun.
Mezi nimi i 30 000 Kč pro mezinárodní festival Nekonvenční žižkovský podzim, jehož
se pravidelně účastní i pěvecký sbor VŠE Musica Oeconomica Pragensis. Jak vidno, i
já sama, coby členka tohoto pěveckého uskupení, jsem v podstatě využila dobrodiní a
velkorysosti OSA.

Dále si vymezíme, co všechno může OSA nabídnout autorům, jak s nimi zachází a
co členství v OSA pro autory znamená. Poté se podíváme, co všechno vyžaduje OSA
od uživatelů – posluchačů hudby. Na příkladech si ukážeme, jak konkrétně mohou od-
váděné částky vypadat a jak jsou počítány.

Pak se zaměříme na peněžní toky, pokusíme si vytvořit představu „odkud kam a
komu kolik“.

28Citace 21.12.2008, přístup z Internetu: www.osa.cz.
29Ročenka OSA, 2007. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/

e-rocenka_final.pdf
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2.2.1 OSA autorům

Autor hudby nebo zhudebněného textu, jehož dílo bylo veřejně užito (prokazatelně)
může být za poplatek 500 Kč a na smluvním základě zastupován OSA. Nahlásí všechna
díla, která chce ochraňovat a pak už se jen těší ze služeb OSA: Ten mu v pravidel-
ných intervalech 4x do roka zasílá odměnu - rozúčtované poplatky, které pro něj vybral.
Upravuje nějak rozúčtovací řád proporce vybraných poplatků ze skutečného užití skla-
deb vzhledem ke konečné odměně autora? Jinými slovy: dostane každý autor přesně
tolik, kolik si zaslouží vzhledem k intenzitě užívání svého díla, vzhledem ke komerč-
ním úspěchům z toho plynoucím a vzhledem k osloveným posluchačům? Autor má též
k dispozici přehled, kdy a kde bylo jeho dílo užito, což je poměrně komfortní služba –
otázka je, nakolik ji autoři doceňují. V případě nespokojenosti se autor může obrátit na
reklamační oddělení.

Být zastupovaným, jak tvrdí OSA, je výhodné, ale teprve být členem OSA předsta-
vuje pravé terno. Takový člověk: je zastupovaný autor, dědic nebo nakladatel, je zastu-
pován alespoň 5 let, splňuje stanovený roční honorářový limit, Valné shromáždění OSA
ho přijalo za člena a má možnost aktivně se podílet na činnosti sdružení30. V roce 2007
měl OSA 599 členů. Zdalipak rozúčtovací řád nenápadně nezvýhodňuje tuto pro OSA
tak významnou skupinu autorů, již tak zjevně komerčně dosti úspěšnou? Máme právo
domnívat se, že tomu tak bude, nebot’ jsou to právě členové, kdo tvoří podobu stanov
OSA a Rozúčtovacího řádu a mohli by mít motivaci si přilepšit. Co může kontrolor z
Ministerstva kultury odhalit? Pramálo, vzhledem k nebývalé složitosti systému, kterou
si dále ukážeme.

2.2.2 OSA uživatelům

Jak získat souhlas autora k užití díla? Není to nic složitého, protože existuje OSA. Když
provozovatel (uživatel) nahlásí užití hudebního díla zastupovaného, může mít jistotu,
jak OSA tvrdí, že se jeho poplatek dostane k autorovi v podobě odměny přes spraved-
livé síto rozúčtovacího řádu, který zohledňuje druh a četnost užití hudebního díla, bo-
dové ohodnocení hudebních žánrů, podíl autora na hudebním díle apod.31 Po uzavření

30Kdo může být členem OSA? Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/page1.
php?t=8

31Kdo je OSA? Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/page2.php
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licenční smlouvy a zaplacení poplatku tedy může uživatel klidně spát.
OSA nabízí své služby mnoha subjektům32, pro každého z nich má nachystaný dů-

myslný ceník služeb. Každý, kdo je veřejným provozovatel koncertu vážné hudby, po-
pulární hudby, taneční zábavy a plesu, tanečních kurzů, módní přehlídky, kadeřnické,
taneční a obdobné soutěže, diskotéky a video-diskotéky, hudby reprodukované prostřed-
nictvím technických zařízení, aerobiku, kondičního a jiného skupinového cvičení, vari-
etního, kabaretního, estrádního a podobného pořadu, velkoplošné televizní a projekční
stěny (mimo disko), výstavy a veletrhu, kasina, herny, night klubu a jiných erotických
zařízení, hudebního automatu (jukebox), reklamní, propagační a prodejní akce, nebo
jiné hudební produkce se musí na OSA obrátit před tím, než akci pořádá, aby se vyhnul
sporům a tahanicím v případě, že je OSA odhalen.

Dovolím si uvést pár výpočtů a příkladů, abychom věděli, jak velké poplatky odvá-
dějí subjekty kolem nás, které v rámci svých služeb užívají hudby. V případě tanečního
kurzu se odvádí poplatek coby procento ze základu, který tvoří průměrná výše kurzov-
ného za jednu taneční lekci násobená počtem účastníků tanečního kurzu. V případě 10
lekcí, za které tanečníci (řekněme 50 osob na jednu hodinu) zaplatili každý v průměru
3000Kč vypadá výpočet takto: 3000/10 = 300; 300*50 = 15000; pro tuto částku poža-
duje OSA autorskou odměnu ve výši 4%33. Taneční škola odvede poplatek 600 Kč za
jednu lekci. A druhá ukázka možné platby: V jakémsi klubu je uspořádán malý koncert,
kam nepřijde více než 200 lidí, a kde je vstupné 50 Kč. Je jedno, zda kapela, která se
chystá vystoupit, bude hrát díla zastupovaných OSA, či nikoli, jak víme z předcházející
části práce, i tak musí pořadatel svazu předem zaslat seznam naplánovaných skladeb.
Platba (doufejme, že jen v případě výskytu děl zastupovaných) bude činit34: 872 Kč.
(Což očividně tvoří 8,72% z celkových maximálních tržeb za koncert.)

Platit nemusí jen veřejní provozovatelé hudby, OSA má ošetřenou spolupráci snad
se všemi, kteří mají s hudbou co do činění. Takto od OSA získávají licenci ještě: hote-
liéři a lázeňská zařízení, televizní a rozhlasoví vysílatelé, internetoví vysílatelé a vůbec
ti, kdo přes sít’ hudbu poskytují, vydavatelé a tvůrci hudebních a filmových nosičů, pro-

32Veřejné provozování. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/page2.php?t=
13

33Sazebník T. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/sazebnik_t-_
tanecni_kurzy_a_tanecni_skoly.pdf

34Sazebník M. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/sazebnik_m_
zive_provozovani_hudebnich_del_do_3000_osob.pdf
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ducenti reklam, provozovatelé kin a v neposlední řadě také dovozci nenahraných nosičů
a přístrojů k rozmnožování. Ti, jak známe již z části o Autorském zákonu, platí (někdy
hanlivě nazývané) výpalné, aby se jím uhradily nároky na odměnu za právo povinně ko-
lektivně spravované – totiž za možnost pořídit si pro vlastní osobu rozmnoženinu díla.
(Pro ilustraci: v roce 2007 od dovozců a výrobců přístrojů k rozmnožování a nenahra-
ných nosičů OSA inkasoval bezmála 49 milionů Kč35.)

Funguje to tak, že vy jako provozovatel neboli uživatel hudby pošlete OSA podrobné
informace a tom, jaká, v jakém množství a za jakých okolností hodláte ta která díla pou-
žít. OSA nahlédne do svých ceníků (sazebníků), zhodnotí, jak moc je vybírání účelné a
vzhledem k charakteru akce vhodné, a zašle vám návrh licenční smlouvy (kterou pode-
píšete, protože vám v podstatě, jestliže s návrhem nesouhlasíte, nic jiného než soud ne-
zbývá). Jsou situace, kdy OSA poplatky odpouští, například vzhledem k dobročinnému
pojetí použití hudby, nebo aspoň vyžaduje poplatek jen symbolický. OSA přirozeně ta-
kováto rozhodnutí činí arbitrárním způsobem a je nasnadě, že v zájmu svém a v zájmu
zastupovaných se snaží vytěžit co nejvíce, obzvláště z použití hudby, které označí jako
součást činnosti, jejíž cílem je hospodářský prospěch.

Všimněme si, že částky vybírané z jednotlivých užití hudby jsou dány sazebníky.
Jsou tedy v rámci své kategorie velmi neproměnlivé – připust’me, že jsou více méně
striktně dané. Kolektivní vybírání může být sice efektivním způsobem, jak pro autory
zajistit odměny, ale zároveň je autorovi samotnému zastupovanému ochranným svazem
znemožněno vyjednávat možnou vyšší cenu. Musí se spokojit s tím, co mu OSA nadělí,
autor se od chvíle, kdy je zastupovaným, nesmí sám angažovat ve výběru odměn za užití
svého díla.

2.2.3 Odkud – kam – komu – kolik

Abychom zodpověděli ambiciozní otázky kladené na téma, jak si kteří autoři stojí a
jestli některým Rozúčtovací řád36 nenadržuje, budeme muset s trpělivostí studovat tento
nevšední dokument neobyčejné složitosti (a to se jedná pouze o souhrn základních pra-
videl!). Příjmy z veškerých druhů práv mají svou tabulku plnou koeficientů a bodů. Do-

35Ročenka OSA, 2007. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/
e-rocenka_final.pdf

36Rozúčtovací řád OSA. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/
rozuctovaci_rad_po_vs_2008.pdf
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slova: „3.1.10. Komise tvorby určuje zařazení a obodování skladby podle žánru, formy,

obsazení, pro jaké je komponována, a podle celkové stopáže.“ Při výpočtech se vychází
ze statistik, které poskytli sami provozovatelé hudby. Tam kde nejsou čísla dostupná,
rozhodne o rozpočítání intuitivně Dozorčí rada po dohodě s Představenstvem OSA.
Nicméně metody získávání dat, které OSA používá, jsou dosti propracované. Stejně
tak důmyslné a různorodé jsou způsoby výpočtů, jak z informací o provozování a o pří-
jmech z něj na jedné straně vydolovat odměnu pro autora díla na straně druhé. Jedná
se o administrativně velmi náročný proces. K užití děl dochází rozličnými způsoby a
platby za něj se v OSA sesypou do jednoho pytle. Není u každého poplatku jasné, za
kterého autora byl zrovna odveden, a to především u povinně kolektivně spravovaných
práv.

Jako důkaz svých tvrzení, že to s Rozúčtovacím řádem není vůbec jednoduché, ná-
sleduje malý úryvek, který popisuje, jak se vypočítává autorská odměna za užití děl při
živém provozování hudby: „e) U každé jednotlivé skladby provedené koncertně nebo k

tanci se sečtou jednotlivá provozování se stejným koeficientem počtu užitých skladeb a

koeficientem inkasa (za zaplacené produkce) a těmito koeficienty se vynásobí. Tato hod-

nota se pak vynásobí bodovou hodnotou jednotlivé skladby. Celkovým součtem takto

dosažených bodů u všech veřejně provozovaných skladeb se vydělí celkové inkaso. Vý-

sledkem je korunová hodnota bodu. Počet dosažených bodů násobený korunovou hod-

notou bodu představuje autorskou odměnu.“
Pisatelka práce se cítí Rozúčtovacím řádem na hlavu poražena a k původní ana-

lýze, ke které měl být Rozúčtovací řád použit, ztratila odvahu. Neschopnost říci, jak
jsou mezi autory rozděleny odměny a jestli kopírují skutečně inkasované platby za jed-
notlivé autory, se pokusím kompenzovat zhodnocením Rozúčtovacího řádu. Protože je
užívání hudebních děl, ze kterých náleží autorům odměna, nesmírně komplikovaným
a těžko uchopitelným procesem, který probíhá živelně, je jeho sešněrování ohlašovací
povinností vzhledem k OSA jen formálním kompromisem, který těžko bude věrně odrá-
žet skutečné použití hudby. K další deformaci dochází zpracováváním dat v samotném
OSA. Není to ani tak tím, že bychom OSA podezírali z nepečlivosti, ale z Rozúčtova-
cího řádu je patrné, že poradit si spravedlivě s rozdělením poplatků a věrně je rozdělit v
podobě odměn pro autory je prostě nemožné. Adresné rozdělení odměn přichází sice na
řadu jako první, ale zbývá rozhodnout o částkách, které nepřitekly ve jménu konkrétního
autora. Nevím, na jakém základě se rozhodlo o procentech, která se v Rozúčtovacím
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řádu vyskytují a jsou pro každý druh příjmu z užití díla jiná, ale připouštím, že mohou
vyjadřovat při dobré vůli leda tak odhad správného nasměrování odměn.

Daleko víc zarážející je ale dle mého názoru systém, ve kterém jsou neznámé ve-
ličiny nahrazovány údaji zástupnými – z jiné oblasti užití díla. Cituji: „5.10. Odměny

za rozmnožování díla pro osobní potřebu: Inkaso z nenahraných nosičů a přístrojů ke

zhotovování rozmnoženin bude rozděleno poměrně mezi tuzemské nositele práv a za-

hraniční společnosti na ochranu mechanických práv, se kterými má OSA uzavřeny re-

ciproční smlouvy. Tuzemským nositelům práv budou tyto odměny rozúčtovány poměrně

podle jejich výnosů z mechanických práv za poslední dva kalendářní roky. Zahranič-

ním společnostem budou tyto odměny rozúčtovány poměrně podle výše částek, které jim

byly z OSA rozúčtovány za uplynulé dva roky za mechanická práva.“ Přičemž: „5.1.6.

Podkladem pro rozúčtování za jednotlivé druhy užití ve skupině mechanická práva jsou

statisticky zjištěné nebo uživateli ohlášené podklady, týkající se užití díla (počet kusů,

fakturace podle délky užití hudebních děl, prodejní cena).“ Myslí se tím užití v rámci
prodeje nosičů a stahování děl z Internetu.

Malá polemika: není přeci jasné, zda zrovna CD, která byla nejvíce nakupována,
jsou i nejvíce lidmi kopírována pro osobní potřebu. Zároveň zdůrazňuji, že OSA nemohl
najít lepší způsob, z čeho podíly odměn odvodit.

Podle stejně nevysvětlitelného klíče jsou rozdělovány příjmy z diskoték a video-
diskoték, kde bychom mohli očekávat, že OSA bude disponovat spolehlivým přehle-
dem, kdo byl kolikrát hrán. Jenže příjmy z této kategorie připadají autorům dle výše
jejich podílů z výnosů z mechanických práv ze 60% a zbylých 40% se připojí k odmě-
nám za rozhlasové vysílání. Proč právě takto? Záhada...

Z výše uvedené kritiky systému rozúčtování odvozuji, že ochrana autorských práv
takovýmto způsobem nemůže být dokonalým zástupcem individuálních kontraktů. Ná-
klady, které by nesli ti, jichž se licencování skutečně týká, jsou přeneseny na celou
společnost, a to nejen na uživatele hudby. Tyto náklady mají podobu zmařeného času
a úsilí, které je nutné jak ze strany správců, tak ze strany posluchačů věnovat adminis-
trativním aktivitám. Tyto administrativní zásahy navíc neodrážejí skutečnou vzácnost
užívaných děl – na jedné straně ji mohou navyšovat, ale na druhou stranu může být
ochota uživatele platit nedoceněna. Dovolím si tvrdit, že je pravděpodobné, že bez OSA
by nejen nikdo nepřestal tvořit, ale dokonce by se uvolnila autorům a uživatelům cesta
ke svobodnému vyjednávání. Vzhledem k proklamované nepřesnosti a zkreslenosti v
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rozdělování odměn (což můžeme vnímat jako další náklad) a ke zjevným vysokým ná-
kladům v podobě režie (připomeňme: 16% ze 700 milionů) můžeme s lehkým srdcem
vkládat naděje do systému soukromých smluvních ujednání, který má velkou šanci být
méně nebo aspoň stejně nákladný jako dosavadní podoba autorskoprávní ochrany (s ná-
klady režijními, administrativními, spojenými s arbitrárností jednání OSA, časovými,
a vůbec náklady příležitosti všech subjektů, co musí obětovat své zdroje ve prospěch
státního monopolu na vybírání autorských poplatků).

Není bez zajímavosti, že se při vyplácení odměn automaticky strhává předem daná
režijní srážka. Když potom „účelně vynaložené náklady“ na správu práv jsou menší, než
suma vybraných částek na režii, přebytek se dodatečně rozdělí mezi autory. Úsměvně
působí metoda, která se použije v případě schodku, kdy: „rozhoduje na základě návrhu

představenstva o zdroji pro krytí režijního nedoplatku dozorčí rada.“
S nejkurióznějším případem strhávání režie se bezesporu setkáme při přímém rozú-

čtování. Tehdy dochází ke koncertnímu provedení díla samotným autorem skladby. Po-
řadatel musí ale předem akci nahlásit, tím pádem i zaplatit autorskou odměnu. OSA ji
samozřejmě autorovi předá, ale až po stržení režijní částky. Užitečným a nezastupitel-
ným prostředníkem se OSA stává v těchto případech: „a) Při koncertních provedeních s

hrubým inkasem OSA (za všechna díla a způsoby jejich užití) od 30.000 Kč za produkci.;

b) U koncertních provedení zcela, nebo převážně vycházejících z improvizace v délce tr-

vání minimálně 80% z celkového trvání produkce, která nejsou zařaditelná jinak.; c) Při

provozování děl na školách a dalších vzdělávacích zařízeních (včetně mateřských škol),

ve zdravotnických a sociálních zařízeních, či pro náboženské účely.; d) U koncertů volně

přístupných veřejnosti s dobrovolným vstupným nebo bez vstupného.“
Agregujeme-li peněžní toky, pak získáme za rok 2007 následující situaci: OSA cel-

kem inkasoval 705 330 000 Kč. Z této částky přeposlal ostatním kolektivním správcům,
se kterými spolupracuje, 50 373 000 Kč.

Co tedy OSA obdržel a od koho?
A co vydal? „V roce 2007 došlo k vyplacení autorských odměn tuzemským zastupo-

vaným nositelům práv ve výši 382 303 tis. Kč a zahraničním nositelům práv ve výši 126

179 tis. Kč. V celkovém úhrnu bylo v roce 2007 na autorských odměnách vyplaceno 508

482 tis. Kč.“
Trendy ve výběru jsou pro OSA příznivé: dochází k poklesu procenta režijního za-

tížení, což vypadá pěkně, ale sám OSA nezastírá, že je to trvalým zvyšováním inkaso-
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Veřejné provozování 212 milionů Kč
Vysílání a on-line média 243 milionů Kč
Mechanika a audiovize 163 milionů Kč

Inkaso ze zahraničí 64 milionů Kč

Tabulka 2: INKASO 2007 – detailní členění dle oborů. Zdroj Ročenka OSA, 2007.
Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://www.osa.cz/upload/e-rocenka_
final.pdf

vaných částek. Režijní procento sic pokleslo, ale náklady se oproti roku 2006 zvýšily o
10%.

Ročenka OSA nás poměrně detailně informuje, kolik peněz přiteklo od jednotlivých
druhů uživatelů. První tři místa ve veřejném provozování s částkami kolem 30 milionů
obsadily koncerty populární hudby, dále pohostinství a bronzovou medaili mají obchody
a služby. Bohužel se ale nedovíme, ke kterým autorům částky v podobě odměn dorazily,
členění na fyzické a právnické osoby nám zde moc nepomůže.

2.3 Kontroverze, aneb kde se platící nejvíce bouří

Jedním z nejvíce tíživých fenoménů ohledně činnosti OSA není jen diskutabilnost sa-
motné jeho existence a principů, na jakých stojí, ale jsou jím také mnohé záhady a
nevysvětlitelná překročení limitů, které OSA stanovuje zákon. Jedná se jen o novinář-
ské kachny v médiích a laciné zkazky nespokojených českých kverulantů? Vzpomeňme
na děti, které v Děčíně zpívaly panu prezidentovi, nebo na neustálé stížnosti malých a
nezávislých provozovatelů rádií, koncertů apod., kteří svou činnost vykonávají bez uží-
vání děl zastupovaných, přesto jsou OSA obtěžováni37. Na nespokojenost narazíme v
článcích širokého spektra médií – ta solidní nevyjímaje. Po důkladném rozebrání moti-
vací těchto lidí poškodit kolos OSA jsem došla k názoru, že tyto informace pramení ze
skutečných událostí a že ti, co s OSA nesouhlasí a vedou s ní spory, nemají důvod si své
peripetie vymýšlet, kromě toho, že nechtějí platit a mít na krku další papírování. Podo-
týkám, že se pozastavuji nad případy, kdy OSA balancoval na hraně zákona, tedy aspoň
dle popisů incidentů ze strany nespokojených. Proto neberu v potaz, kdy o svou možnost

37ČANÍK, Petr: Napsal mi ochranný svaz autorský. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu: http:
//www.canik.cz/2007/10/19/napsal-mi-ochranny-svaz-autorsky-osa/
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vybírat poplatky bojuje legálním lobbingem u zákonodárců – takto si například vydobyl
znovuzavedení poplatků z televizních přijímačů na hotelových pokojích. Uznávám ale,
že se mi nepodařilo proniknout tak hluboko do praxe, abych dokázala určit četnost a
míru takovýchto nestandardních a zarážejících sporů. Jestliže OSA sám sebe prezentuje
jako prospěšnou organizaci a trpělivě si buduje pověst, byl by sám proti sobě, kdyby si
dovolil zákon překračovat. At’ tak či onak, rozhodně se OSA netěší oblibě veřejnosti38.

38FRONĚK, Martin: Chceš si pustit hudbu? Zaplat’!, Liberální institut, 18.9.2005. Citace 16.12.2008,
přístup z Internetu: http://www.libinst.cz/komentare.php
HRADEC, Jiří: Autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA. Citace 15.12.2008, přístup z Internetu:
http://www.jirihradec.cz/
MUSIL, Petr: Ochranný svaz autorský – mafiánská banda vyžírků. Ci-
tace 15.12.2008, přístup z Internetu: http://musil.blog.idnes.cz/c/43177/
Ochranny-svaz-autorsky-mafianska-banda-vyzirku.html
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Závěr

Co můžeme na základě teoretické analýzy i toho, jak to chodívá v praxi, doporučit všem,
kteří by v rámci zákonodárného procesu chtěli ustavit efektivnější a spravedlivější sys-
tém pro autory uměleckých děl i jejich uživatele? Systém, který by byl snad únosným
kompromisem mezi Posnerovými požadavky, kde odměny pro autory vidí jako samo-
zřejmé a přirozené, a zároveň by upokojil ty, kteří intelektuální vlastnictví nespatřují
vůbec obhajitelným ani logickým typem vlastnického práva.

Navrhuji koncept, kdy by se stát mohl o autory postarat, ale zároveň by žádné zá-
jmové skupině či blahosklonně se tvářící organizaci nedovolil zneužít svého monopol-
ního postavení. Zákonným ustanovením by poskytl pro autory i uživatele možnost vyu-
žívat centrální, univerzální a celosvětově přístupný registr autorských děl. Takový registr
by měl atributy jakéhosi sít’ového odvětví, kde by bylo zaručeno právo přístupu třetích
stran. Registr by nemusel nutně být ve státních rukou, žil by z poplatků za poskytnutí
přístupu do něj. Provozování registru je jistě monopolem, stejně jako jej můžeme po-
zorovat u státního vlastníka přenosových sítí, ale tento monopol by měl za úkol pouze
poskytovat data, nikoli vymáhat nějaké platby. Ti, kteří by v něm chtěli být zapsáni, mu-
seli by přispět. Moje představa je taková, že by částka měla přibližně odrážet náklady,
proto tedy asi nezbude nic jiného, než cenu zapsání do registru regulovat. Dosažitel-
nost registru by neměla být pro kohokoli jakkoli jinak omezena. Provozování takovéto
služby pro veřejnost nevidím jako nákladné, nevyžadovalo by více, než správu software
a nepočetný personál pracující s daty, která by do systému vkládali autoři v maximální
možné míře samostatně. Jednalo by se tedy o jakousi autorskou samoobsluhu. Není
tedy problém poskytnout uživatelům vzhledem k elektronické bázi projektu neomezený
přístup.

Taková kontrolovaná agentura by nepotřebovala víc než jeden server a jednu kan-
celář, s rozměry obra jménem OSA by se nemohla srovnat. Náklady na její chod by
hradili autoři, kteří by chtěli být dostupni uživatelům, chtěli by mít tedy tu možnost, aby
jim veřejnost za užití jejich děl zaplatila. Využili by autoři takové možnosti? Proč by
neměli, kdyby věřili, že to zvýší jejich dodatečné příjmy. A jací autoři budou mít právě
taková očekávání? Budou to ti, kterým bude stát za to, aby sami nebo s pomocí firmy
dojednávali s jednotlivými uživateli odměny za poskytnutí licence. Můžeme si předsta-
vit, jak se bude tvořit rovnováha mezi požadavky autorů na odměny a mezi ochotou
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uživatelů zabývat se licencí.
Než k tomu přistoupíme, musíme si ujasnit, že takový dynamický systém žádá vyšší

dispozitivnost právní normy. Autorský zákon promění svou filosofii do této podoby:
Uživateli, plat’, jsi-li odhalen při užití díla, ale sám autorovi nadbíhat nemusíš. Autore,
dohodni se na ceně za použití tvého díla, ale uživatele si kontaktuj sám, stojí-li ti to za
to. Vymez si libovolně, jaká ze svých předem daných zákonných práv si chceš uzurpo-
vat a která ti nestojí za to. Odhalen může být uživatel čistě na základě nekriminálních
a občansky přijatelných praktik těch, kteří mají za úkol sledovat, kde se co hraje. Autor
tak samozřejmě nebude činit sám, může si najmout firmu. (Pravidla, na jakých bude
stát, bych pro jistotu omezila zákonem: Nebudeš lézti do soukromí druhých! apod.) Po-
dotýkám, že si uvědomuji, že funkční a kvalitní norma musí být jasná a jednoznačně
vyložitelná – dispozitivnost normy tedy nevidím v mlhavosti práva, ale v širokých mož-
nostech, jichž mohou smluvní partneři u licenčních smluv využívat.) V ideálním pří-
padě by se na trhu objevily firmy, které by mohly licencování autorům obstarávat. Je
samozřejmé, že jakákoli jejich regulace by zhatila smysl nové koncepce. Proto jen je-
jich vzájemná konkurence je pro autora zárukou, že se budou snažit vymoci pro něj co
nejvíce, což jim znemožní užívat si monopolního zisku.

A ted’ se vrat’me k rovnováze: k ní by spěli autoři a uživatelé zcela přirozeně: Autor
by se snažil zvýšit příjem za užití svých děl, dokud by mezní náklady na jeho vymáhání
nepřekročily mezní příjem z vydobytého licencování. Legrační je situace u uživatelů:
Ti by porovnávali pravděpodobnost svého odhalení a předpokládanou výši smluvené li-
cence s ušetřenými penězi, které pro autora nemuseli obětovat. Nepředpokládám ale, že
by takováto pravidla znamenala trvalou a neužitečnou hru na kočku a myš. Při dobrém
právním ošetření celé věci by se prostě ukázalo, komu starosti s licencováním stojí za
to a kdo může být dostatečně efektivní ve vyhledávání. A výhoda? Alokovalo by se dle
skutečné vzácnosti a reálně projevovaných preferencí.

Není to k umělcům příliš kruté? Nevěřme tomu, že by umělci začali hladovět, ti
opravdu dobří umělci mají na koncertech vždy vyprodáno. A nepřekvapí jistě nikoho, že
umělec, který má jen hrstku rozumu, si bude přát své dílo rozšířit mezi co největší počet
posluchačů a na koncert je přilákat. Taková reklama těm, co mají plné koncertní haly, va-
dit nebude, poptávka po jejich koncertech jedině stoupne. Kdo tedy potřebuje OSA? Ti
kvalitní a žádaní, nebo ti, kterým příjmy z koncertování nestačí a OSA jim musí pomá-
hat k dodatečnému příjmu? Nedostatečná poptávka po nabídce takových umělců značí
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a) že musí OSA zasáhnout, aby podpořila umění, které tupé obecenstvo není schopné
docenit, b) že obecenstvo preferuje ve skutečnosti někoho dle jeho názoru kvalitnějšího.

Myslíte, že umělci nevypalují CD a nestahují díla z Internetu? Pochybuji. Také vhle-
dem k tomu, jak je obec tvůrců početná (co Čech, to muzikant), a vzhledem k počtu těch,
co z příjmů od OSA mohou býti živi ( jedná se o směšné číslo39), usuzuji, že by zru-
šení OSA vyvolalo sice mediální humbuk, ale to je asi tak všechno. Záleželo by na síle
argumentů zákonodárce a jeho osobních a vysvětlovacích schopnostech. Mám pocit, že
veřejnost obecně by je přijala s nadšením a pochopením, zatímco by zástupci umělců
hořekovali a láteřili nad nehorázností a nevídaností takového ničení kultury. Nejednalo
by se jen o umělce, ale samozřejmě i o další subjekty spjaté s hudebním průmyslem – na-
kladatele, nahrávací společnosti a další, jejichž partikulární zájmy tato práce nezkoumá,
ale nepochybně hrají důležitou roli v lobbingu za udržení a utužování momentální po-
doby autorskoprávní ochrany. Ostatně, na silná slova z úst zájmových skupin (zemědělci
apod.) jsme již zvyklí. Co je vidět? Že autoři (vlastně jen jejich určité seskupení) začnou
jistojistě živořit. A co není vidět? Že hospodští, hoteliéři, provozovatelé vesnických tan-
covaček, kadeřnice a mnozí další mají o jednu malou starost a náklad ve svém podnikání
méně. A také není vidět, že zanikne nespravedlnost, a totiž systém, který svou podstatou
neobjektivně, neidentifikovatelně a neprůhledně přerozděluje autorské poplatky.

Takovým revolučním zásahem na poli autorskoprávní ochrany předejdeme kompli-
kovanému střetu s nevyhnutelným. At’ už si to autorské organizace přejí či nikoli, svět
hudby se mění, mění se technologie, a jako každé jiné odvětví, které produkuje něco
vzácného, se hudebníci musí přizpůsobit tomu, jak hudbu posluchači vnímají. Za co
jsou ochotni platit a za co ne, nemůže žádný osvícený zachránce hudby ovlivnit. Kdysi
vytvořený umělý systém ochrany dnes bere za své, právě proto, že se ve světě neo-
mezených kopírovacích schopností ukazuje pravá podstata intelektuálního vlastnictví -
jeho nekonzistentnost, to že píseň vlastnit nemůžeme. Tento systém se nedá zdokonalit,
musí padnout nebo být aspoň dokonale okleštěn. Umělci, jestliže chtějí dostat za umění

39Stanovy OSA znění po VSČ 19.5.2008, str. 2. Citace 18.12.2008, přístup z Internetu: http:
//www.osa.cz/upload/stanovy_po_vs_19_5_2008.pdf Odvozuji tak poněkud spekulativně z po-
čtu členů OSA, jichž je přibližně 600. Zároveň jsem si spočítala, že hranice pro přijetí mezi členy znamená
průměrný přepočtený měsíční příjem 5000 Kč až 12 500 Kč. Kdyby platilo, že většina ze zastupovaných
OSA, jimž jsou vypláceny takto vysoké renty, jsou i členy, můžeme se domnívat, že zrušením OSA by
se výrazně (relativně – nevíme nic o ostatních příjmech umělců) zhoršila ekonomická situace ne více než
tisícovce tvůrců. Kolik lidí by se tak zbavilo povinnosti se OSA zabývat, je nevyčíslitelné (aspoň pro mě,
v rámci zdrojů mé práce).
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zaplaceno, musí přizpůsobit formu, jakou se prodávají.
Plíživé nebezpečí autorskoprávní ochrany tak, jak funguje dnes, tkví především v její

rozpínavosti a vynalézavost těch, kdo s pomocí lobování přesvědčí o existenci nového
prvku, který zaslouží ochraňovat. Kdo přijde po mistrech zvuku? Složitost a nejedno-
značnost zákona jistě dovolí někomu činorodému rozšířit množinu těch, komu máme za
užívání jejich výtvorů platit něco navíc nad jeho mzdu za výkon.

Napadlo někdy nějakého mlynáře – autora lidové písničky, aby honil souseda s ce-
pem po poli, nebo po něm vyžadoval aspoň holbu piva za to, že si předtím sedlák po-
hvizdoval jeho píseň? Sotva. Přirozeně, večer u muziky hrajícím hudebníkům jaksepatří
zaplatili. Přístup posluchačů i umělců k hudbě by se měl vrátit ke zdravému rozumu
a nevšímat si té nelogické epochy, kdy se moci ujal Ochranný svaz autorský a jemu
podobní po celém světě.

My se vydáme na kratičký výlet do Spojených států amerických. Tam panuje Recor-
ding Industry Organisation of America, která má pověst přinejmenším stejně tak pošra-
mocenou jako OSA.40 Zní až neuvěřitelně, že k útoku proti pirátům se uchýlila k jakési
vábničkové strategii. Na jistý server nabídla pár filmů ke stažení, navíc s programem
pro urychlení stahování. Tento program ale fungoval ve skutečnosti jako špión, který
pro RIAA vypátral veškerý nelegální obsah na jím zasažených počítačích. Vzpomínáte-
li si, tyto praktiky děsily i pány Boldrina a Levinea? Agresivita autorských svazů po
celém světě má tendenci se stupňovat spolu s rostoucí mírou jejich bezradnosti.

Tím ale náš výlet do Ameriky nekončí. To, že se chápání autorských práv posunuje,
dokazuje spontánní zrození institutu Creative Commons41. Místo „všechna práva vyhra-
zena“ se autoři, kteří se pochopitelně identifikují i jako uživatelé, spokojí u svého díla
s přídomkem „některá práva vyhrazena“. Ze sady licencí si vyberou ty výsady, které
chtějí svému dílu ponechat – například: můžete mé dílo změnit, ale pak si již nepřeji,
aby bylo jakkoli spojováno s mým jménem. Tato filosofie se uplatňuje právě na půdě
celosvětových sítí, kdy Internet je pro autory i posluchače živnou půdou, nikoli nepřá-
telským a nezvladatelným prostředím, kam zákon nedosáhne. Naopak, komunity tako-
výchto zprvu nepočetných nadšenců se rozrůstají a docela dobře se při tvorbě i poslechu

40BOČEK, Jan: Americký červ. Citace 21.12.2008, přístup z Internetu: http://www.
extrahardware.cz/zla-zla-osa

41BOČEK, Jan: Světýlko na konci tunelu. Citace 21.12.2008, přístup z Internetu: http://www.
extrahardware.cz/zla-zla-osa
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bez copyrightů a ochranných svazů obejdou. Svět se mění a má nakročeno směrem ke
Creative Commons.
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přístup z Internetu: http://www.jirihradec.cz/
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