
Poučenie o právach nositeľov práv vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy 

 

Práva nositeľov práv upravuje predovšetkým zákon č. 185/2015 Z.z. (ďalej aj len „autorský zákon“) 

a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe 

autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na 

práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (ďalej aj len „Smernica“). 

 

V zmysle relevantných ustanovení Smernice a autorského zákona vo vzťahu medzi nositeľom práv 

a organizáciou kolektívnej správy platí nasledovné: 

1. organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na 

členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových 

práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv 

v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada, 

2. nositelia práv majú právo poveriť organizáciu kolektívnej správy podľa svojho výberu správou 

svojich práv, kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany podľa svojho výberu 

na územiach podľa svojho výberu, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a členský štát pobytu alebo 

sídla, či už organizácie kolektívnej správy, alebo nositeľa práv, 

3. v prípadoch, keď nositeľ práv poveruje organizáciu kolektívnej správy správou svojich práv, 

vyjadrí osobitne pre každé právo alebo kategóriu práv alebo pre každý druh diel a iných 

predmetov ochrany súhlas, ktorým poverí jeho správou organizáciu kolektívnej správy; každý 

takýto súhlas je zaznamenaný v podobe dokumentu, 

4. nositelia práv majú právo poskytovať licencie na nekomerčné využívanie akýchkoľvek práv, 

kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany, ktoré si môžu vybrať, 

5. nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy je oprávnený vylúčiť písomne 

kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich 

predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením 

organizácie kolektívnej správy, pokiaľ nejde o výkon správy práv v režime povinnej kolektívnej 

správy podľa § 146 autorského zákona, 

6. organizácia kolektívnej správy nesmie obmedzovať výkon práv stanovených v odseku 5 

požiadavkou, ako podmienkou pre výkon uvedených práv, aby bola správa práv alebo kategórií 

práv či druhov diel a iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje vypovedanie alebo odňatie 

poverenia, zverená inej organizácii kolektívnej správy, 

7. nositeľ práv je povinný písomne informovať organizáciu kolektívnej správy o vylúčení 

kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa odseku 5 pred uzavretím zmluvy, ktorou 

udelí súhlas na použitie jeho predmetu ochrany; inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy 

práv nedošlo a nositeľ práv je stále zastupovaný organizáciou kolektívnej správy v pôvodne 

dohodnutom rozsahu, 

8. ak sa majú nositeľovi práv vyplatiť určité sumy na základe aktov využívania, ktoré sa vyskytli 

pred tým, než nadobudlo účinnosť vypovedanie poverenia alebo odňatie poverenia na správu 

určitých práv, alebo na základe licencie poskytnutej pred tým, než nadobudlo účinnosť takéto 

vypovedanie alebo odňatie poverenia, nositeľovi práv zostávajú jeho práva zachované. 


