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OSA – Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z. s.
Čs. armády 20, 
160 56 Praha 6

na vědomí všem celním úřadům
                                                                                                                                                    ┘
SPISOVÁ ZNAČKA

VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA
38703/2018-900000-

331.1
kpt. Mgr. Anna 
Zítková/3888     7. 9. 2018

Doplňující vyjádření ke Stanovisku k povinnosti provozovatele herny a kasina dle 
§ 71 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách vydané pod č.j. 1603/2018-900000-331.1 
ze dne 8. 3. 2018

Vážený pane předsedo představenstva, 

obdrželi jsme Vaši žádost o výkladové stanovisko k § 71 zákona č. 186/2016 Sb., o 
hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“), jíž 
navazujete na námi vydané „Stanovisko k povinnosti provozovatele herny a kasina dle § 71 
zákona o hazardních hrách“ ze dne 8. 3. 2018 vydaném pod č.j. 1603/2018/900000-331.1 
(dále jen „Stanovisko“).

V této věci se dotazujete, zda pojem „návštěvník“ ve smyslu § 71 zákona o hazardních hrách 
a zmiňovaného Stanoviska zahrnuje i zaměstnance kolektivního správce provádějícího 
kontrolu užití autorských děl směřující k uzavření licenčního oprávnění, resp. k vymáhání 
bezdůvodného obohacení z titulu užití autorských děl bez příslušného licenčního oprávnění.

K tomu uvádíme následující.

V souladu se Stanoviskem je za návštěvníka nutné považovat všechny osoby vstupující do 
herního prostoru s výjimkou skupin osob, jejichž vstup do herního prostoru není v konkrétním 
případě považován za vstup návštěvníka do herního prostoru, a to z důvodu relevantního 
právního titulu.

Dle § 95 a § 95a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon“), kolektivní správce vykonává pro nositele práv kolektivní správu, jejímž 
účelem je kolektivní uplatňování a ochrana majetkových práv autorských a majetkových práv 
souvisejících s právem autorským a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv 
veřejnosti. Uživatelé, jimiž se rozumí osoby, které užívají předmět ochrany nebo které jsou 
povinny platit 
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odměnu podle autorského zákona, jsou dle § 98c autorského zákona povinny umožnit 
kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a poskytovat mu příslušné informace.

OSA byl Ministerstvem kultury pověřen v souladu s autorským zákonem výkonem kolektivní 
správy. Dle § 41, 95, 97 a 97a a násl. autorského zákona je OSA oprávněn poskytovat licenční 
oprávnění k užití děl nositelů práv, kteří OSA svěřili správu svých práv, domáhat se zákazu 
ohrožení práva či neoprávněného zásahu, a nároku na náhradu škody a na vydání 
bezdůvodného obohacení z neoprávněného výkonu kolektivně spravovaných práv, případně i 
sdělení údajů o neoprávněném užití děl ve správě OSA.

Činností OSA a ostatních kolektivních správců má tak být zajištěna řádná ochrana autorských 
práv. Zaměstnanec OSA nevstupuje do herního prostoru z důvodu poptávky po službě, která 
je v herním prostoru nabízena, ale z důvodu realizace kolektivní správy dle autorského 
zákona. Požadavek relevantního právního titulu je v daném případě naplněn a zaměstnanec 
kolektivního správce nemusí být identifikován a evidován při vstupu do herního prostoru 
v rozsahu daném § 71 zákona o hazardních hrách, avšak pouze v případě, že svůj právní 
důvod doloží, například pověřením, předložením zaměstnanecké karty apod.

Bez dalšího je pak třeba aplikovat na tento případ rovněž ostatní skutečnosti vyplývající ze 
Stanoviska, viz například dodržování povinnosti dané ustanovením § 69 zákona o hazardních 
hrách a další.

S pozdravem

plk. Ing. Petr Müller
ředitel odboru Dohledu
Generální ředitelství cel

v zastoupení plk. Ing. Zdeněk Málek
zástupce ředitele odboru Dohledu a

 vedoucí oddělení Metodiky vnějších činností
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