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1.  Úvod 

 Minimálně jedna desetina obyvatelstva České republiky již během svého života 

citovala dílo někoho jiného. 1 Každý z nás pak pravděpodobně viděl televizní reportáž z místa 

probíhající  kulturní  události  (např.  koncertu)  nebo  si  vypůjčil  knihu  ve  veřejné  knihovně. 

Menší  procento  lidí  má  však  povědomí  o  tom,  že  nebýt  příslušné  právní  úpravy,  bylo  by 

zmíněným,  ale  také  mnohým  dalším  jednáním,  ke  kterému  by  dílo  užívající  osoba  neměla 

svolení od jeho autora v patřičné formě, zasaženo neoprávněně do absolutních práv autora. 

Způsobů, jakými lze autorské dílo užít bez smluvního ujednání, je vícero, ať už jde o užití 

volného díla, volná užití, užití na základě zákonné licence, ale také o užití díla v rámci výkonu 

ústavním pořádkem zaručené svobody projevu. Tato omezení jinak absolutního práva autorů 

na užití jejich děl existují proto, aby byly rozumně chráněny zájmy jak autorů, tak uživatelů 

děl,  jelikož,  jak  bude  dále  vysvětleno,  smyslem  autorského  práva  není  pouze  chránit  práva 

autorů,  ale  také  nastavit  vhodné  prostředí,  ve  kterém  budou  díla  následně  šířena  nejen  z 

důvodů ekonomických, ale také ku prospěchu celé společnosti za účelem rozšiřování 

kulturního bohatství. 

 Cílem této práce je nejprve vysvětlit základní instituty a pojmy z oblasti autorského 

práva,  jakými  jsou  autorské  právo,  autorské  dílo,  jeho  znaky  a  kategorie,  autorství,  vznik 

autorskoprávní ochrany, obsah autorského práva, tj. osobnostní a majetková práva autora, ale 

také dílo volné. Stručně bude přiblížena také historie autorskoprávní oblasti v České republice 

a důvody, pro které jsou díla autorů právně chráněna. To vše z důvodu, aby bylo čtenářem 

lépe  porozuměno  obsahově  stěžejní  části  této  práce,  ve  které  budou  podrobně  rozebrány 

jednotlivé mimosmluvní instituty užití autorského díla, ale okrajově také základy smluvního 

práva autorského, které svým významem představuje určitý protipól k mimosmluvním 

institutům  užití  autorského  díla.  V  rámci  pojednání  o  výjimkách  a  omezeních  autorského 

práva  v  českém  právním  řádu  bude  poukázáno  na  jistou  nesystematičnost  úpravy  volných 

užití a výjimky pro nepodstatné vedlejší užití díla. Opomenuta nebude ani mezinárodní právní 

úprava, včetně právních pramenů na úrovni Evropské unie, které dnes v rámci 

harmonizačních snah představují východisko naší autorskoprávní úpravy.  

                                                
1 Srov. Vysokoškoláků rapidně přibývá. Český statistický úřad, 2016, s. 1. Dostupné online na: 
https://www.czso.cz/csu/czso/vysokoskolaku-rapidne-pribyva. Citováno dne 17. července 2018. 
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 Zvláštní pozornost v rámci kapitoly o výjimkách a omezeních autorského práva bude 

věnována tříkrokovému testu, jeho kritice i doktrinálním výkladům, které se dosud 

nepodařilo, zejména s ohledem na odlišné kulturní, hospodářské i právní tradice jednotlivých 

zemí nejen v rámci Evropské unie, sjednotit. V závěrečných pasážích práce budou 

představeny úvahy nad možným budoucím vývojem v oblasti výjimek a omezení autorského 

práva,  jakož  i  nad  tím,  zda  by  bylo  vhodné  na  úrovni  Evropské  unie  přijmout  otevřenou 

výjimku, nebo ponechat stávající taxativní výčet výjimek a omezení, anebo najít jiné vhodné 

řešení, které by vyhovovalo aktuálním voláním po flexibilitě v této oblasti. 
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2.  Autorské právo  

2.1. Povaha a zařazení v systému práva 

 Souhrn norem autorského práva, tedy autorské právo v objektivním smyslu, je svým 

zařazením subsystémem práva soukromého, přičemž převážná část právních vztahů 

vznikajících v oblasti autorského práva je upravena autorským zákonem, 2 který je k obecným 

předpisům, zejména k občanskému zákoníku 3 coby soukromoprávní normě generální povahy, 

ve vztahu speciality a užije se na tyto vztahy proto přednostně.4 

 Vedle práv průmyslového vlastnictví a spolu s dalšími jinými právy duševního 

vlastnictví  (např.  právo  odrůdové,  právo  obchodního  tajemství  nebo  práva  související  s 

právem autorským) jde systematicky o součást práva duševního vlastnictví, které řadíme do 

obecného  systému  práv  k  veškerým  nehmotným  věcem  v  právním  smyslu, 5  které  jsou 

vymezeny v § 496 odst. 2 občanského zákoníku, ačkoliv v případě autorského práva k dílu o 

právo k nehmotné věci nepůjde, a to s ohledem na osobnostní základ autorského práva, kdy 

dílo je projevem osobní tvůrčí povahy autora, je s jeho osobou spjato a má tak 

přirozenoprávní základ.6 

 Subjektivní práva adresátů norem autorského práva jsou svou povahou právy 

absolutními,  působícími  erga  omnes,  což  znamená,  že  autorskému  právu  tvůrce  odpovídá 

povinnost  neurčitého  množství  konkrétně  neurčených  subjektů  nějakým  způsobem  konat, 

nekonat nebo něco strpět, 7 a to jak ve své majetkové, tak osobnostní složce, které autorskému 

právu  ve  shodě  s  aktuálně  přijímanou  dualistickou  koncepcí  autorského  práva  přiznáváme. 

Autorské právo se dále, obdobně jako právo vlastnické, nepromlčuje.8 

 Autorské právo zároveň nezahrnuje pouze normy upravující postavení autorů a 

možnosti  tvorby  děl,  ale  obdobně  upravuje  také  postavení  uživatelů  děl,  ať  již  vymezením 

pravidel pro smluvní ujednání za účelem užití děl nebo nastavením rámce podmínek 

                                                
2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“). 
3 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 
4 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 3-4. 
5 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 33, s. 41-42. 
6 Tamtéž, s. 49. 
7  Srov.  BOGUSZAK,  J.,  ČAPEK,  J.,  GERLOCH,  A.  Teorie  práva.  2.  přepracované  vydání.  Praha:  ASPI 
Publishing, 2004, s. 123. 
8 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 35, s. 55-56. 
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mimosmluvního  užití  autorských  děl.  Z  uvedeného  vyplývá,  že  základní  funkcí  a  cílem 

autorského práva je nastavení ideálního prostředí, ve kterém duševní i materiální zájmy autora 

budou  v  souladu  s  oprávněnými  zájmy  uživatelů  autorských  děl,  v  čemž  se  odráží  také 

veřejný zájem na ochraně a rozvoji kultury a vědy.9 

2.2. Stručný historický vývoj na území České republiky 

 Ochrana autorského práva v České republice, jakož i v jejích právních předchůdcích, 

má  dlouholetou  tradici,  s  počátkem  v  právu  rakouském.  Právo  autorské  se  přitom  dříve 

nazývalo právem původcovským. Vývoj kodifikací na našem území lze proto shrnout 

chronologicky dle účinnosti jednotlivých postupně přijímaných kodexů.10  

 Za  prapůvod  ochrany  autorského  práva  lze  považovat  vícero  nařízení  o  cenzuře 

vydaných  v  období  let  1775  -  1810,  na  základě  kterých  byl  zapovězen  přetisk  publikací 

nakladatelem  odlišným  od  nakladatele,  kterému  bylo  toto  právo  uděleno.  Zákaz  nového 

vydání díla již publikovaného na území monarchie bez souhlasu autora a původního 

nakladatele  byl  později  stanoven  tzv.  Knihkupeckým  řádem  (Buchhändlerordnung)  z  18. 

března 1806. Významným posunem bylo přijetí Všeobecného občanského zákoníku 

(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB), který jako první obecně upravoval 

osobnostní práva, ochranu jména osoby proti zneužití jinými neoprávněnými osobami (§ 43), 

smlouvu o dílo s přihlédnutím k specifikům vztahu spisovatel - nakladatel (§ 1165 an.), jakož 

i samotnou nakladatelskou smlouvu (§ 1172 - 1173).11 

 V období let 1846 - 1895 bylo na našem území poprvé chráněno autorské právo, a to 

na  základě  císařského  patentu  z  19.  října  1846  č.  992  sb.  z.  s.  (kteréhož  předchůdcem  byl 

dvorský  dekret  č.  537  z  15.  května  1841),  jehož  cílem  bylo  vytvoření  zásady  ochrany  děl 

literárních, hudebních a výtvarného umění proti mechanickému rozmnožování a u děl 

dramatických  a  hudebních  také  proti  veřejnému  provozování.  Císařský  patent  byl  posléze 

vícekrát novelizován, zejména za účelem rozšíření ochrany práva provozovacího, jakož i za 

účelem  prodloužení  jeho  ochrany.12  Stojí  za  zmínku,  že  Rakousko-Uhersko  nepřistoupilo  k 

                                                
9  Srov.  TELEC,  I.  Tvůrčí  povaha  duševního  vlastnictví.  1.  vydání.  Brno:  Edice  učebnic  právnické  fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 68. 
10 Tamtéž, s. 77. 
11 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 25. 
12  Srov.  TELEC,  I.  Tvůrčí  povaha  duševního  vlastnictví.  1.  vydání.  Brno:  Edice  učebnic  právnické  fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 77. 
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Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, a to kvůli výhradám k 

autorskoprávní ochraně překladů děl, která byla pro mnohonárodnostní vícejazyčné 

Rakousko-Uhersko problematická, a přistoupilo tak až k revidované Bernské úmluvě v roce 

1908.13 

 Pro  období  let  1895  -  1926  bylo  klíčové  přijetí  zákona  č.  197/1895  ř.  z.,  o  právu 

původcovském k dílům literárním, uměleckým a fotografickým a jeho další novelizace z roku 

1907, který jako rakouské právo platil v jeho historických zemích, obsahoval 68 paragrafů a 

prováděcím předpisem pro naše území bylo nařízení ministeria práv ve shodě s ministeriemi 

věcí vnitřních a obchodu č. 198/1895 ř. z. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, kde platilo 

právo uherské, byl namísto uvedeného zákona platný zákon č. XVI. z roku 1884. Po vzniku 

samostatné Československé republiky v roce 1918 byly obě zmíněné zákonné úpravy 

převzaty recepční normou - zákonem č. 11/1918 Sb., o zřízení samostatného státu 

československého.14 V roce 1919 byl následně zřízen Patentový úřad se sídlem v Praze a 9. 

října  téhož  roku  byla  ustanoveno  Ochranné  sdružení  autorské  československých  skladatelů, 

spisovatelů a nakladatelů hudebních, právní předchůdce dnešního kolektivního správce  

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“), a to na 

základě zákona č. 70/1873 ř. z., o společenstvech pro napomáhání živnostem a hospodářství 

(spolkový  zákon),15  jako  zapsané  společenstvo  s  ručením  omezeným,  které  bylo  jedním  ze 

zakládajících  členů  Mezinárodní  konfederace  ochranných  autorských  společností  CISAC  (v 

roce 1926) a Mezinárodní organizace pro ochranu práv k mechanickým záznamům děl BIEM 

(v roce 1929).16 

 Ke sjednocení autorského práva v Československé republice došlo přijetím zákona č. 

218/1926 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o 

právu autorském), který obsahoval konkrétní ustanovení o obsahu, trvání a ochraně 

původského práva. Tento zákon obsahoval celkem 70 paragrafů, jeho prováděcím předpisem 

bylo  vládní  nařízení  č.  10/1927  Sb.  z.  a  n.  a  platil  souběžně  s  dříve  přijatým  zákonem  č. 

                                                
13 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 26. 
14  Srov.  TELEC,  I.  Tvůrčí  povaha  duševního  vlastnictví.  1.  vydání.  Brno:  Edice  učebnic  právnické  fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 77. 
15 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 26-27. 
16 Srov.  preambuli  stanov  OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., účinných od 23. 
května 2017, s. 1. Dostupné online na: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=743949. Citováno dne 
16. března 2018. 
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106/1923  Sb.  z.  a n.,  o  nakladatelské  smlouvě. 17  Zákon  mimo  jiné  stanovil  dobu  délky 

ochrany autorského práva k literárním a uměleckým dílům, a to zpravidla na 50 let po smrti 

původce  a  rovněž  50  let  po  smrti  spolupůvodce,  který  přežil  ostatní  spolupůvodce. 18  V 

důsledku  změn  v  autorském  právu  vyplývajících  ze  změn  Bernské  úmluvy  po  Římské 

konferenci  v  roce  1928  byl  autorský  zákon  z  roku  1926  novelizován  zákonem  č.  120/1936 

Sb.19 

 V roce 1953, v důsledku společenskoekonomických změn po tzv. „vítězném únoru“ v 

roce  1948,  byl  přijat  zákon  č.  115/1953  Sb.,  o  právu  autorském,  který  podstatně  změnil 

charakter autorského práva, jež bylo od jeho přijetí pokládáno jako součást práva občanského. 

Za  nejzásadnější  změnu  lze  považovat  přijetí  koncepce  jednotnosti  autorského  práva,  tedy 

jeho  osobní  i  majetkové  složky.  Byl  to  zákon  poměrně  obsáhlý,  jelikož  byl  tvořen  113 

paragrafy rozdělenými do osmi částí zákona. Na základě tohoto zákona bylo zavedeno vícero 

omezení  autorových  dispozic  s  dílem,  resp.  majetkovými  právy  k  němu,  a  to  např.  ku 

prospěchu vědecké instituce, ve které v rámci svého pracovního poměru dílo vytvořil nebo ve 

prospěch  kulturních  institucí  (divadel,  nakladatelství,  rozhlasu  atd.),  které  byly  postupně 

zestátněny.20 

 Po přijetí socialistické ústavy v roce 1960 a v souvislosti s rekodifikacemi soukromého 

práva na počátku 60. let minulého století, došlo v roce 1965 i k přijetí zcela nového zákona č. 

35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), který byl svou 

povahou  normou  socialistického  práva  a  oproti  předchozímu  zákonu  o  právu  autorském  z 

roku  1953  byl  normou  obsahově  stručnější.  Problémem  tohoto  zákona  bylo,  že  obsahoval 

řadu administrativně-direktivních opatření, která systematicky nezapadala do oblasti 

soukromého práva. 21 Po samotové revoluci v roce 1989, v souvislosti s přechodem na tržní 

hospodářství a demokratické řízení státu, došlo celkem k 6 novelizacím autorského zákona z 

roku 1965, kdy první z nich, uskutečněná přijetím zákona č. 89/1990 Sb., měla zejména za cíl 

odstranit zmíněná administrativně-direktivní opatření zákona. Takovým opatřením bylo např. 

povinné zprostředkovávání užití autorských práv a práv výkonných umělců v zahraniční sféře 

                                                
17  Srov.  TELEC,  I.  Tvůrčí  povaha  duševního  vlastnictví.  1.  vydání.  Brno:  Edice  učebnic  právnické  fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 78. 
18 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 28. 
19 Tamtéž. 
20 Tamtéž, s. 29 
21  Srov.  TELEC,  I.  Tvůrčí  povaha  duševního  vlastnictví.  1.  vydání.  Brno:  Edice  učebnic  právnické  fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně, 1994, s. 78-79. 
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za  pomoci  vybraných  institucí.  Další  novelizace  se  již  převážně  týkaly  sbližování  českého 

práva  s  předpisy  Evropské  unie,  avšak  zákon  postupem  času  svou  systematikou  zastaral  a 

vyvstala nutnost přijmout zákon nový, což bylo realizováno přijetím v současnosti platného 

autorského zákona, jenž je účinný od 1. prosince roku 2000.22 

 Právně  významným  okamžikem  pak  byl  vstup  České  republiky  do  Evropské  unie  k 

1. květnu roku 2004, kdy v důsledku harmonizačních snah v oblasti autorského práva 

členských zemí Evropské unie, realizovaných zejména směrnicemi Evropského společenství, 

dostálo české autorské právo četných novelizací, např. novely autorského zákona zákony č. 

81/2005  Sb.,  č.  61/2006  Sb.,  č.  186/2006  Sb.  a  č.  216/2006  Sb.23  Poslední  rozsáhlá  novela 

autorského zákona byla uskutečněna přijetím zákona č. 102/2017 Sb., účinného od 20. března 

2017, který reagoval na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 

26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování 

licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu s významem 

pro  EHP,  a  jehož  cílem  kromě  implementace  výše  uvedené  směrnice  bylo  také  dosažení 

komplexní a vyvážené právní úpravy práv a povinností v oblasti autorského práva, především 

ohledně kolektivní správy práv.24 

2.3. Důvody poskytování autorskoprávní ochrany 

 Důvodů pro poskytování autorskoprávní ochrany existuje celá řada. Dílo je výsledkem 

individuální  tvůrčí  činnosti  autora  a  s  ohledem  na  tuto  přirozenou  lidskou  schopnost25  mu 

náleží, aby jeho dílo nemohlo být bez jeho vědomí a svolení užíváno, případně zneužíváno 

osobou  jinou.  Individuální  tvůrčí  činnost  je  dále  předpokladem  také  pro  vznik  ochrany 

průmyslových práv, například právům k průmyslovému vzoru nebo ochranné známce, které 

mají k autorskému právu blízký vztah, avšak rozdílná jsou mírou individuality, kterou tvůrce 

do své práce vložil, když u autorského díla mluvíme o individualitě ve vztahu k výsledku a u 

                                                
22 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 31-32. 
23 Tamtéž, s. 32. 
24 Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
25 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 42. 
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průmyslových práv o individualitě ve vztahu k postupům vedoucím k výsledku, který sám o 

sobě individuální povahu nemá.26 

 Důvody pro poskytování autorskoprávní ochrany je proto možné dle povahy 

chráněných statků rozdělit na lidskoprávní osobnostní na jedné straně a ekonomické na straně 

druhé. 

 Důvodem lidskoprávním osobnostním je vedena především úprava práva autorského a 

práv  výkonných  umělců,  která  sleduje  lidskou  tvořivost  tak,  že  chrání  nehmotné  výsledky 

umělecké či vědecké tvorby, tedy autorská díla nebo umělecké výkony, coby vnější projevy 

osobní  povahy  jejich  tvůrce.  Právě  s  ohledem  na  osobnostní  prvek  těchto  práv  jde  o  práva 

přirozená, která dosahují až úrovně ústavněprávní ochrany. 27 Prostřednictvím autorskoprávní 

ochrany  osobnostních  práv  je  tak  ze  strany  státu  přispěno  k  rozvoji  lidského  nadání  a 

schopnosti  tvořit,  tedy  ke  svobodnému  rozvoji  osobností  jednotlivců,  v  ideálním  případě.28 

Účelem autorského práva, vyplývajícím z výše uvedeného důvodu, je tedy ochrana 

subjektivního přirozeného práva autorského a stanovení způsobu jeho výkonu. Tato ochrana 

však  nemůže  být  poskytnuta  každému  výtvoru,  ale  pouze  takovému,  u  něhož  budou  v 

dostatečné míře naplněna kritéria jedinečnosti a původnosti, charakteristická pro dílo 

definované autorským zákonem29 (podrobněji o pojmových znacích jedinečnosti a původnosti 

viz kapitola 3.1.1. této práce). Zároveň je třeba přihlédnout i k tomu, jestli se tvořivost autora 

projevila v dostatečné míře, jak judikoval např. NS SR ve svém rozhodnutí 1 Co 41/95, kde 

shledal,  že  zákonná  ochrana  není  poskytnuta  k  takovým  výsledkům  činnosti,  u  kterých  se 

tvořivost projevila pouze v minimální míře, přičemž vyšší obtížnost a namáhavost předmětné 

činnosti nezakládá vyšší míru tvořivosti.30 

 Ekonomické  důvody  ochrany  autorského  práva  nalezneme  jak  u  práva  autorského  a 

práv výkonných umělců k jejich výkonu, zejména v jejich majetkové složce, tak u ostatních 

práv  souvisejících  s  právem  autorským  (např.  právo  výrobce  zvukového  záznamu  k  jeho 

záznamu,  právo  výrobce  zvukově  obrazového  záznamu  k  jeho  prvotnímu  záznamu,  právo 

                                                
26  Srov.  ŠEBELOVÁ,  M.  Autorské  právo,  zákon,  komentáře,  vzory  a  judikatura.  1.  vydání.  Praha:  Computer 
Press, 2006, s. 13. 
27 Srov. čl. 34 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., listina základních práva svobod (dále jen „LZPS“). 
28 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 42-43. 
29 Srov. ČADA, K. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a 
komercializace. 1. vydání. Plzeň: Alevia, 2014, s. 21. 
30 Srov. ŠALOMOUN, M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, 
s. 15. 
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nakladatele, právo prvního zveřejnitele), která mají povahu ryze hospodářskou, resp. 

investiční,  a  proto  o  nich  neleze  hovořit  jako  o  právech  přirozených,  spjatých  s  lidskou 

osobností či tvůrčí povahou. Ochrana těchto práv příslušnými normami právních předpisů je 

tedy  určitou  ekonomickou  strategií,  kdy  je  úkolem  zákonodárce,  aby  pečlivě  zvážil,  které 

předměty  duševního  vlastnictví  (poznatky,  znalosti)  mají  opravdovou  hodnotu  a  je  třeba  je 

chránit,  a  to  proto,  aby  nedocházelo  k  nadbytečné  právní  ochraně,  která  by  nesmyslně 

zatěžovala výzkum a vývoj jak z časového, tak výdajového hlediska. 31 Telec v tomto případě 

hovoří o jakémsi „nižším zákonodárně-politickém účelu“ zákonné úpravy. 32 Autorský zákon 

tedy chrání také vlastnické právo k nehmotnému majetku, vynaložené hospodářské investice 

(např. investice do rozhlasového vysílání). Tím se stát alespoň nepřímo snaží pobízet k tvůrčí 

nebo  hospodářské  činnosti,  která  by  vedla  ke  vzniku  a  využívání  nehmotných  statků  a  v 

důsledku  toho  snad  i  k  rozšiřování  kultury  a  vzdělanosti  či  k  rozvoji  hospodářství.  Nelze 

opomenout také důvod obecnějšího charakteru, typický pro všechny právní předpisy 

upravující subjektivní práva, kterým je nabádání k úctě k právům jiným, k nimž patří i práva 

jiných k jejím výtvorům nebo jiným nehmotným hodnotám.33 

3. Vymezení základních pojmů 

3.1.  Autorské dílo 

 Dle  §  2  odst.  1  autorského  zákona  je  „předmětem  autorského  práva  dílo  literární  a 

jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je 

vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo 

dočasně,  bez  ohledu  na  jeho  rozsah,  účel  nebo  význam.  Dílem  je  zejména  dílo  slovesné 

vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo 

choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným 

fotografii,  dílo  audiovizuální,  jako  je  dílo  kinematografické,  dílo  výtvarné,  jako  je  dílo 

malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého 

umění a dílo kartografické“. 

                                                
31 Srov. ČADA, K. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a 
komercializace. 1. vydání. Plzeň: Alevia, 2014, s. 21. 
32 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 43. 
33 Tamtéž, s. 43-44. 
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 Autorský zákon tedy pojímá autorské dílo jako předmět autorského práva. První část 

výše citovaného ustanovení obsahuje generální klauzuli autorského díla, jejíž podmínky musí 

výsledek  tvůrčí  činnosti  bez  výjimky  splňovat,  aby  mohl  být  za  autorské  dílo  označen  a 

požívat tak autorskoprávní ochrany. Následuje demonstrativní výčet dosud všeobecně 

známých a uznávaných děl literárních, jiných uměleckých nebo vědeckých. Skrze generální 

klauzuli  a  pouhý  demonstrativní  výčet  autorských  děl  je  proto  do  budoucna  umožněna 

ochrana  i  těm  dílům,  která  dosud  nejsou  druhově  známá  nebo  všeobecně  rozšířená  a  jejich 

uvedení v demonstrativním výčtu proto není možné nebo případná ochrana autorského práva 

k dílům, u kterých je naplnění generální klauzule v současnosti sporné.34 

 Autorský  zákon  dále  stanoví  fikci,  že  za  dílo  se  považuje  také  počítačový  program, 

fotografie a výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, které jsou původním duševním 

výtvorem  autora  a  databáze,  která  je  způsobem  výběru  nebo  uspořádáním  jejího  obsahu 

vlastním  autorovým  duševním  výtvorem  a  jejíž  součásti  jsou  systematicky  nebo  metodicky 

uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem (autorský zákon 

databázi  označuje  jako  dílo  souborné).  Pokud  jednotlivé  vývojové  fáze  a  části  děl  splňují 

podmínky generální klauzule nebo fiktivního díla dle § 2 odst. 2 autorského zákona, požívají 

autorskoprávní ochrany stejně, jako dílo dokončené.  

 Autorskoprávní ochrana se dále vztahuje i na dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla 

jiného (včetně překladu díla jiného autora do jiného jazyka). Tato díla jsou nazývána jako díla 

odvozená,  a  k  jejich  zpracování  je  vždy  třeba  souhlasu  autora  díla  původního,  jelikož 

zpracováním  původního  díla  dochází  k  zásahu  jak  do  majetkových,  tak  osobnostních  práv 

autora.  Souhlasu  autora  původního  díla  je  pak  třeba  také  ke  každému  následnému  užití 

zpracovaného díla. Od této situace je třeba odlišovat použití prostého námětu nebo myšlenky 

z jiného díla k vytvoření díla dalšího. Takové užití není vázáno na souhlas autora původního 

díla. Stejně tak pouhý mechanický překlad díla (např. prostřednictvím programu), postrádající 

tvůrčí aspekt, není zpracováním díla dle § 2 odst. 4 autorského zákona.35 

 Soubory nezávislých děl nebo jiných prvků, které jsou způsobem výběru nebo 

uspořádáním  obsahu  jedinečnými  díly,  jsou  také  autorskoprávně  chráněny.  Demonstrativně 

jsou v autorském zákoně v § 2 odst. 5 jmenovány časopisy, encyklopedie, antologie, pásma a 

                                                
34 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 3-4. 
35 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 12-
13. 
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výstavy. Tvůrčí činnost zde spočívá právě ve výběru prvků (autorských děl) a jejich 

uspořádání v souborném díle. K zařazení díla do souborného díla, jakož i k následnému užití 

souborného  díla,  potřebuje  autor  souborného  díla  (podobně  jako  při  zpracování  díla  -  viz 

výše) souhlas autorů dílčích děl do souborného díla zařazených.36 

 V neposlední řadě obsahuje autorský zákon také negativní demonstrativní výčet toho, 

co  autorským  dílem  není.  Autorskoprávní  ochrana  se  proto  nebude  vztahovat  na  všechny 

postupy, návody (na sestavení skříně), nápady (jejich konkrétní vyjádření však chránit lze), 

myšlenky, tiskové zprávy (krátké denní zprávy, nikoliv články, které splňují znaky autorského 

díla),37 výsledky vynálezecké činnosti, vědecké teorie, matematické vzorce a obdobné vzorce, 

statistické grafy a podobné předměty samy o sobě.38  

3.1.1.  Pojmové znaky autorských děl 

 Jak již bylo uvedeno výše, autorské dílo je dle autorského zákona takové dílo, které 

kumulativně splňuje následující pojmové znaky, je dílem literárním, uměleckým nebo 

vědeckým (první pojmový znak, o kategoriích autorských děl bude pojednáno dále v 

samostatné kapitole této práce), je výsledkem tvůrčí činnosti autora jako fyzické osoby (druhý 

pojmový  znak),  jako  takové  je  jedinečné  (třetí  pojmový  znak)  a  je  vyjádřeno  v  jakékoliv 

objektivně  vnímatelné  podobě  (čtvrtý  pojmový  znak).39  Někteří  autoři  však  uvádí  pojmové 

znaky pouze dva, resp. uvedené znaky spojují. 40 Pro účely této práce však bude přihlédnuto k 

výše uvedenému výčtu čtyř pojmových znaků. 

 Prvním pojmovým znakem autorského díla je jeho vlastnost být objektivně (tj. smysly) 

vnímáno jako dílo umělecké, vědecké nebo literární. Dílo tedy musí mít takovou povahu, aby 

v  sobě  alespoň  minimálně  neslo  kus  umělecké  hodnoty,  díky  které  jej  bude  možné  jako 

umělecké,  vědecké  nebo  literární  vnímat.  Jen  skrze  tuto  vlastnost  je  pak  možné  duševní 

výtvor autora jako dílo vůbec posuzovat, protože jen tehdy může být tento výtvor autorským 

dílem,  působí-li  na  krasocit  jeho  obecenstva  (posluchače,  čtenáře  apod.).  Také  z  tohoto 

důvodu  musí  být  počítačový  program  chráněn  jako  dílo  literární  fikcí  dle  §  2  odst.  2 

                                                
36 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 13-
14. 
37 Tamtéž, s. 14-15. 
38 Srov. § 5 odst. 6 autorského zákona. 
39 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 16-21.  
40  Srov.  ŠEBELOVÁ,  M.  Autorské  právo,  zákon,  komentáře,  vzory  a  judikatura.  1.  vydání.  Praha:  Computer 
Press, 2006, s. 26. 
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autorského zákona, neboť je zřejmé, že zdrojový kód programu v sobě žádné stopy 

estetického ani filozofického krásna nenese.41 

 Tvůrčí  činnost,  druhý  pojmový  znak  autorského  díla,  spočívá  buď  v  literární  tvůrčí 

činnosti, v jiné umělecké tvůrčí činnosti (např. hudební, filmové, architektonické, divadelní 

apod.)  nebo  v  tvůrčí  činnosti  vědecké.  Přímá  definice  tvůrčí  činnosti  v  autorském  zákoně 

obsažena  není.  Vedle  lidské  duševní  tvůrčí  činnosti  stojí  kategorie  duševní  činnosti  ostatní, 

která  se  vyznačuje  právě  nedostatkem  tvořivosti,  a  převládá  tak  její  mechanická  povaha. 

Výsledky  těchto  činností  pak  autorskoprávní  ochrany  nepožívají.  Řadíme  sem  například 

činnosti  jako  kopírování,  opakování  nebo  netvůrčí  seskupení  již  existujících  děl  cizích  za 

účelem jejich společného užití (to je však třeba odlišit od vytvoření díla souborného, které je 

autorskoprávně chráněno). Tvůrčí činností pak běžně nebývají ani běžné redaktorské práce, to 

však  opět  za  předpokladu,  že  nevedou  k  vytvoření  díla  souborného  (např.  časopisu  nebo 

sborníku). Uvedené netvůrčí prvky, jsou-li v díle obsaženy, nijak nevylučují autorskoprávní 

ochranu k dílu, které jako celek splňuje pojmové znaky díla dle autorského zákona (jde často 

o  administrativní  a  jiné  strojové  prvky  -  např.  číslování  stran),  nesmí  však  jít  pouze  o  tyto 

prvky,  protože  poté  by  se  o  tvůrčí  činnost  vůbec  nejednalo.  Pro  přehlednost  je  třeba  také 

zopakovat, že znak tvořivosti nelze zaměňovat za obtížnost nebo namáhavost práce autora na 

výsledku jeho činnosti.42 

 Zároveň  z  pohledu  autorského  práva  není  podstatné,  zda  autor  k  výrobě  svého  díla 

použil počítače či jiného technického zařízení. Např. v případě tzv. computer generated works 

bude autorem tvůrce, který využil počítač nebo jiné zařízení k uskutečnění svého díla, nikoliv 

výrobce/autor  počítače  nebo  počítačového  programu.  Díla  vzniklá  pouze  vlastní  činností 

počítačů,  v  důsledku  jejich  schopnosti  samoučení,  se  nepovažují  v  autorském  právu  za 

výsledky tvůrčí činnosti, protože autorem schopným duševní tvůrčí činnosti může být pouze 

fyzická  osoba.  V  úvahu  přichází  v  konkrétních  případech  posouzení  tvůrčí  účasti  autora 

počítačového  programu,  s  jehož  pomocí  k  vytvoření  díla  došlo.43  V  minulosti  se  však  ve 

vědeckých  kruzích,  zejména  v  zemích  common  law,  vyskytly  úvahy,  které  vedly  až  k  pěti 

možnostem  ohledně  toho,  komu  náleží  autorskoprávní  ochrana  k  dílu  vytvořenému  pomocí 

počítače,  a  to  1)  uživateli  počítačového  programu,  2)  počítači  samotnému,  3)  autorovi 

                                                
41 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 21. 
42 Tamtéž, s. 16-18. 
43 Tamtéž. 



17 

 

počítačového programu, 4) uživateli a autorovi počítačového programu společně a 5) 

nikomu.44  

 Zajímavá je především úvaha nad druhou možností, tedy zda může být autorem díla 

počítač  samotný.  Ve  Spojených  státech  amerických  k  této  debatě  vedl  fakt,  že  v  tamním 

autorském zákoně pro kvalifikaci díla jako autorského a přiznání jeho ochrany nikde výslovně 

nestojí, že autorem musí být fyzická osoba, když jedinými požadavky je, aby a) dílo spadalo 

pod chráněnou kategorii, b) bylo vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě a c) bylo alespoň 

v minimálním rozsahu původní. 45 Právě s ohledem na chybějící požadavek prvku tvořivosti, 

které je schopen vzhledem ke smyslovému nadání pouze člověk jako fyzická osoba, byla tato 

diskuze vůbec možná. Po dílčích diskuzích však bylo dosaženo závěru, že účelem autorského 

práva je poskytnutím autorskoprávní ochrany k dílům motivovat autory k jejich tvorbě, dát 

jim jakousi pobídku k činnosti, ačkoliv u děl vytvořených počítači toto není nutné, cituji:  

 „Celkovým  účelem  práva  duševního  vlastnictví  je  přimět  tvůrce  k  dalším  inovacím 

garantováním  a  ochranou  jejich  práv.  Systém  práva  duševního  vlastnictví  předpokládá,  že 

pokud takové pobídky nejsou potřebné, tak by práva vůbec neměla být garantována. Pouze ti, 

kdo  uvízli  v  bažinách  doktrinálních  úvah  se  mohou  domnívat,  že  autory  mohou  být  také 

počítače.“46 

 Třetím  pojmovým  znakem  autorského  díla  je  jeho  jedinečnost.  K  tomuto  pojmu  se 

váže  osobité  vyjádření  díla  (spjatost  s  osobou  autora)  i  jeho  původnost  a  novost.  Pojem 

jedinečnosti  bývá  v  jednotlivých  zemích  vykládán  různě,  což  je  umožněno  v  důsledku 

chybějící mezinárodní úpravy/výkladu pojmových znaků autorského díla. Například v anglo-

americkém systému autorského práva není jedinečnost vůbec pojmovým znakem a na místo 

něj  stojí  původnost  (originalita)  coby  slabší,  významově  užší  kritérium,  protože  dílo  může 

původní i tehdy, kdy není jedinečné, například v případě dvou počítačových programů, které 

plní  totožnou  funkci,  ale  jejich  autoři  je  vytvořili  nezávisle  na  sobě.  Právě  v  souvislosti  s 

počítačovými  programy47  obsahuje  i  autorský  zákon  pojem  původnosti,  a  to  proto,  že  s 

ohledem na technické prostředky využívané při tvorbě těchto děl by bylo problematické lpět 

                                                
44 Srov. SAMUELSON, P. Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, University of 
Pittsburgh Law Review 47(4), 1986, s. 1190. 
45 Tamtéž, s. 1197. 
46 Viz SAMUELSON, P. Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works, University of Pittsburgh 
Law Review 47(4), 1986, s. 1199-1200. Z originálního anglického znění přeloženo autorem. 
47 Ale také s fotografií, výtvorem vyjádřeným postupem fotografii. 
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na požadavku jedinečnosti.48 Zahrnutím pojmového znaku původnosti pro výčet děl 

uvedených v § 2 odst. 2 autorského zákona, coby „oslabené jedinečnosti“ má tak za důsledek, 

že  autorskoprávní  ochrana  je  rozšířena  na  širší  okruh  děl,  avšak  zároveň  se  stává  slabší, 

protože  může  nastat  teoretická  situace,  kdy  stejné  ochrany  budou  požívat  dvě  nebo  více 

totožných děl a žádné z nich nebude plagiátem, nýbrž všechna budou považována za 

originály.49  K  tomuto  trendu  dochází  i  s  přihlédnutím  k  vývoji  rozhodovací  praxe  soudů  v 

evropských zemích, a to vlivem evropského a mezinárodního práva. Za postupným 

ustupováním  od  kritéria  jedinečnosti  stojí  i  fakt,  že  v  současnosti  více  než  dříve  slouží 

autorské  právo  spíše  k  ochraně  podnikatelských  aktivit  (ochrana  vynaložených  investic  do 

děl), tedy k ochraně majetkových práv autorských před právy osobnostními.50 

 Oproti předchozí právní úpravě 51 autorský zákon již v § 2 odst. 1 výslovně počítá s 

tímto pojmovým znakem autorského díla. Dříve musel být tento znak dovozován až výkladem 

příslušných ustanovení. O jedinečnost, autorskoprávní individualitu, však především s 

ohledem na technické prostředky využívané při tvorbě děl již nejde v absolutním, 

filozofickém slova smyslu, nýbrž jde o individualitu statistickou, pro účely autorského práva, 

která  se  blíží  jedinečnosti  absolutní.  Z  tohoto  důvodu  nemohou  autorskoprávní  ochrany 

požívat dvě díla, která se od sebe liší pouze v minimálním, téměř zanedbatelném detailu, ale 

vzájemný vztah takových děl musí být vyhodnocen buď tak, že jedno je plagiátem druhého, 

nebo tak, že ani jednomu z nich nebude autorskoprávní ochrana poskytnuta. Znak jedinečnosti 

tvůrčí  činnosti  pak  výslovně  není  obsažen  ani  v  Revidované  úmluvě  Bernské 52  či  jiné 

mezinárodní smlouvě nebo v právu Evropské unie.53 

 Čtvrtým a posledním pojmovým znakem je podmínka vyjádření díla v jakékoli smysly 

vnímatelné  podobě,  tedy  vyjádření  díla  ve  vnější  formě.  Tento  pojmový  znak  v  sobě  nese 

požadavek  zhmotnění  nehmotného  předmětu  (výtvoru),  ačkoliv  autorský  zákon  nestanoví 

přímo požadavek jeho zachycení v hmotném nosiči a pro vznik autorskoprávní ochrany k dílu 

tak postačí, bude-li vyjádřeno v jakékoli smysly vnímatelné podobě, byť pomíjivým 

(efemérním) způsobem (například krátká zarecitovaná a nikde nezapsaná báseň). Na druhou 

                                                
48 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 44-45. 
49 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 35-36. 
50 Tamtéž, s. 20. 
51 Srov. § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon). 
52  Bernská  úmluva  o  ochraně  literárních  a  uměleckých  děl  ze  dne  9.  9.  1986  ve  znění  revidovaném  dne 
24. 7. 1971 v Paříži (dále jen „RÚB“). 
53 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 19-20. 
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stranu  všechny  jevy  vnímatelné  extrasenzoricky  (mimo  smyslovou  soustavu)  stojí  mimo 

rozsah autorskoprávní ochrany. Požadavek vyjádření díla způsobem smysly vnímatelným je 

zajištěním možnosti vnímat dílo osobami odlišnými od autora, čímž se dílo dostává ven ze 

sféry osobního duševního života autora. Proto například pouhá myšlenka autora nikdy 

nemůže  být  chráněna  autorským  právem.  V  této  souvislosti  zde  mluvíme  o  tzv.  principu 

dichotomie myšlenky a vyjádření.54 

 Pojmové  znaky  autorských  děl  jsou  znaky  legálními,  proto  posouzení,  zda  výsledek 

určité činnosti splňuje jednotlivé znaky děl a lze jej tak kvalifikovat jako autorské dílo náleží 

vždy výlučně soudu, jelikož jde o otázku právní. Pokud vyvstane při zodpovězení této otázky 

potřeba  objasnit  také  jiné  mimoprávní  zkušenosti,  může  být  samozřejmě  přibrán  znalec  z 

příslušného oboru.55 K rozhodování sporů je dle § 9 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád, dána zvláštní věcná příslušnost krajským soudům (obdobně jako ve všech 

sporných věcech týkajících se práva duševního vlastnictví), a zejména kvůli tomu, že jde o 

problematiku  vyžadující  vyšší  specializaci,  neboť  k  těmto  sporům  běžně  nedochází  tak 

často.56 

3.1.2.  Kategorie autorských děl 

 Autorský zákon rozlišuje dvě základní kategorie autorských děl, a to díla  vědecká  a 

díla umělecká, pod která řadíme také díla literární, 57 a následně uvádí demonstrativní výčet 

děl slovesných, hudebních, dramatických, hudebně-dramatických, choreografických, 

pantomimických, fotografických, děl vyjádřených postupem podobným fotografii, 

audiovizuálních,  kinematografických,  výtvarných,  architektonických,  děl  užitého  umění  a 

kartografických. Každé z děl zapadajících do výše uvedených kategorií musí splňovat i další 

pojmové znaky generální klauzule dle § 2 odst. 1 autorského zákona, aby byla autorskoprávně 

chráněna. 

                                                
54 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 58. 
55 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 23. 
56 Srov. DRÁPAL, L., Občanský soudní řád: Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 42. 
57 Gramatickým výkladem by však bylo možné dojít i k závěru, že literárním dílem může být takové dílo, které 
nedosahuje uměleckých kvalit, například obyčejný novinový článek bez uměleckých prvků. Taková úprava však 
nebyla  úmyslem  zákonodárce  a  výslovné  zmínění  „literárního  díla“  v  liteře  zákona  je  spíše  poukazem  na 
dlouholetou významnost tohoto tvůrčího odvětví a zároveň důsledkem historické kontinuity ve znění generální 
klauzule - srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 72. 
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 Kromě výše uvedených děl, jak již bylo zmíněno výše, chrání autorský zákon fikcí dle 

§  2  odst.  2  také  počítačové  programy,  fotografie  a  výtvory  vyjádřené  postupem  podobným 

fotografii,  které  splňují  znak  původnosti  a  databáze,  které  jsou  způsobem  výběru  nebo 

uspořádáním obsahu vlastním duševním výtvorem autora. Lze si povšimnout zajímavé věci, 

že autorský zákon velmi široce chrání a rozlišuje mezi kategoriemi fotografií, když rozlišuje 

mezi  1)  uměleckou  fotografií,  která  musí  splňovat  znaky  generální  klauzule,  2)  fotografií, 

která  je  autorským  dílem  dle  fikce  §  2  odst.  2  autorského  zákona,  ale  nikoliv  už  dílem 

uměleckým a e silentio 3) fotografií zpravidla řemeslnou, která není ani uměleckou fotografií 

ani autorským dílem a není autorskoprávně chráněna.58 

3.1.3.  Výjimky z autorskoprávní ochrany 

 Autorský zákon obsahuje výjimky z autorskoprávní ochrany u děl, která by za 

běžných  okolností  splňovala  pojmové  znaky  autorských  děl,  a  byla  tak  chráněna,  avšak 

existuje důvod (např. veřejný zájem) na jejich vyjmutí. Důsledkem vyjmutí je, že pro jejich 

užití  není  potřeba  svolení  autora  ani  není  nutné  poskytovat  odměnu.  Konkrétně  jde  o  1) 

výtvory tradiční lidové kultury, u kterých není autor znám (nesmí však jít o dílo anonymní 

nebo  pseudonymní  dle  §  7  autorského  zákona)  v  rámci  užití,  které  nesnižuje  hodnotu 

takového díla a 2) úřední díla, u kterých autorský zákon podává výčet děl, která jsou vyjmuta 

ex  lege,  a  to  právní  předpis,  rozhodnutí,  opatření  obecné  povahy,  veřejná  listina,  veřejně 

přístupný  rejstřík  a  sbírka  jeho  listin,  jakož  i  úřední  návrh  úředního  díla  a  jiná  přípravná 

úřední dokumentace, včetně úředního překladu takového díla, sněmovní a senátní publikace, 

obecní kroniky, státní symbol a symbol jednotky územní samosprávy a dále přidává 

otevřenou výjimku pro taková díla, u kterých je veřejný zájem na vyloučení. Autorský zákon 

ani  jiný  právní  předpis  nedefinuje  pro  potřeby  autorského  práva  veřejný  zájem.  Pro  účely 

otevřené výjimky bude muset být vykládán u každého díla, a to restriktivně. Příkladem díla, 

které není výslovně zmíněno v § 3 autorského zákona, ale s ohledem na veřejný zájem je také 

vyjmuto, jsou bankovky a mince (ne mince pamětní). I s dílem vyňatým z ochrany však nelze 

automaticky nakládat libovolným způsobem, protože může existovat příslušná právní úprava 

pro  nakládání  specifické  (např.  zákon  č.  352/2001  Sb.,  o  užívání  státních  symbolů  České 

republiky a o změně některých zákonů).59 

                                                
58 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 76-77. 
59 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 18. 
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 Zásadním rozdílem mezi vyjmutím díla (kategorie děl) z autorskoprávní ochrany dle 

§ 3  autorského  zákona  a  omezením  ochrany  pomocí  výjimek  a  omezení  dle  §  29  a  násl. 

autorského zákona je ten, že užití vyjmutého díla je volné bez ohledu na účel, ke kterému je 

dílo užito, neboť u tohoto díla vůbec nedojde ke vzniku autorskoprávní ochrany. Zkoumá se 

tedy  pouze,  zda  dílo  naplňuje  znaky  taxativně  vyňatých  děl.  Naproti  tomu  např.  u  zákonné 

licence dle § 34 autorského zákona (úřední a zpravodajská licence) musí být účel užití díla 

pečlivě zkoumán u každého dílčího užití předmětného díla.60 

 Z důvodu, že vyjmutí děl v § 3 zakládá zásah do absolutních práv jejich autorů, musí 

být jednotlivé uvedené výjimky vykládány vždy restriktivně. Ve znění § 3 autorského zákona 

účinného do 21. 5. 2006 bylo navíc ještě písm. c), které vyjímalo z ochrany politické projevy 

a  řeči  pronesené  při  úředním  jednání.  Ty  jsou  nyní  přeneseny  do  §  34  písm.  d)  autorského 

zákona  a  jejich  užití  v  mezích  informativního  účelu  je  možné  na  základě  zákonné  licence. 

Zákonná  úprava  byla  změněna  proto,  aby  odpovídala  požadavkům  směrnice  Evropského 

parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů práva 

autorského a práv s ním souvisejících v informační společnosti (dále také jen „Informační 

směrnice“).61  Vzhledem  k  výše  uvedenému  je  zřejmé,  že  rozsah  užití  politických  projevů 

veřejností se značně zúžil, když nyní podléhají autorskoprávní ochraně a mohou být užity na 

základě zákonné licence pouze k informativnímu účelu. Zákon pak výslovně stanoví, že právo 

autora  projevu  (splňuje-li  pojmové  znaky  díla)  na  jeho  užití  v  souborném  díle  zůstává 

nedotčeno. 

3.2. Autorství 

 Autorský zákon v § 5 odst. 1 stanoví, že autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. 

Vychází tak z koncepce, že pouze člověk může být nadán tvůrčí schopností, přičemž 

důsledkem této koncepce je, že autorský zákon jiným osobám v určitých případech svěřuje 

pouze výkon autorského práva, nikoliv právo samotné. Rozdílné pojetí, jak už bylo zmíněno v 

této práci dříve, nalezneme v anglo-americkém systému práva, kde v určitých případech může 

být  nabyvatelem  autorského  práva  i  právnická  osoba  (např.  výrobce  filmu).62  Pro  srovnání 

název  právnické  osoby  na  díle  v  českém  systému  autorského  práva  značí,  že  půjde  o  dílo 

                                                
60 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 72. 
61 Tamtéž, s. 72, 81. 
62 Srov. důvodovou zprávu k § 5 autorského zákona. 
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zaměstnanecké (viz § 58 autorského zákona), kolektivní (viz § 59 autorského zákona) nebo 

počítačový program vytvořený na základě smlouvy o dílo.63 

 Z  povahy  autorského  díla  vyplývá,  že  autorem  může  být  i  osoba,  která  není  plně 

svéprávná, například dítě ve školním věku, které nakreslí obraz. Svéprávnosti je však třeba při 

výkonu  autorského  práva,  a  tak  například  při  uzavření  licenční  smlouvy  na  užití  (např. 

vystavení) zmíněného obrazu bude muset být nesvéprávné dítě zastoupeno zákonným 

zástupcem.64 

 Tuzemské autorské právo, vycházející z kontinentální tradice, je založeno na principu 

neformálnosti, což znamená, že autor nemusí ke vniku autorského práva činit žádné formální 

kroky (např. registraci díla) ani platit žádné poplatky a jeho autorství k dílu vzniká 

okamžikem  jeho  vytvoření.  Ustanovení  §  6  autorského  zákona  navíc  obsahuje  zákonnou 

domněnku  autorství,  která  autorství  přiznává  fyzické  osobě,  jejíž  pravé  jméno  je  obvyklým 

způsobem  uvedeno  na  díle  nebo  je  u  díla  uvedeno  v  seznamu  předmětů  ochrany  vedeném 

příslušným  kolektivním  správcem.  Tato  domněnka  má  však  vyvratitelnou  povahu,  takže 

vhodnými důkazními prostředky lze dokázat autorství odlišné osoby.65 

 Autor  zveřejněného  díla  nemusí  být  vždy  veřejnosti  znám.  Autorský  zákon  pro  tyto 

účely v § 7 rozlišuje případy, kdy autor díla není znám vůbec (anonymní dílo), nebo kdy bylo 

dílo  vydáno  pod  krycím  jménem  nebo  pod  uměleckou  značkou  (pseudonymní  dílo).  Při 

výkonu práv k dílu anonymnímu nebo pseudonymnímu (společně označována za díla 

kryptonymní)  pak  zastupuje  pravého  autora  osoba,  která  dílo  zveřejnila.  Pro  klasifikaci  díla 

jako  anonymního  nebo  pseudonymního  je  ale  podstatné,  aby  tak  dílo  bylo  zveřejněno  na 

základě vůle autora, nikoliv proti jeho vůli. Pokud by se tak stalo, mohly by být dovozeny 

odpovědností následky za zásah do autorských práv pravého autora.66 

 Autorský zákon v samostatném § 8 upravuje také otázku autorství k dílu, které vzniklo 

společnou tvůrčí činností dvou nebo více autorů jako dílo jediné, tzv. spoluautorství. Výkon 

práv k dílu spoluautorskému náleží všem spoluautorům společně a nerozdílně. Pro vznik díla 

spoluautorského je podstatné, aby spolupráce autorů byla založena na shodě ohledně výsledku 

                                                
63 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 69. 
64  Srov.  ŠEBELOVÁ,  M.  Autorské  právo,  zákon,  komentáře,  vzory  a  judikatura.  1.  vydání.  Praha:  Computer 
Press, 2006, s. 21. 
65 Srov. ČADA, K. Chránit / nechránit, to je otázka: výsledky výzkumu a vývoje, jejich ochrana a 
komercializace. 1. vydání. Plzeň: Alevia, 2014, s. 131. 
66 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 105. 
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společné činnosti a na podřízenosti společné tvůrčí myšlence. O dílo spoluautorské nepůjde, 

začne-li  práci  na  díle  jeden  autor,  práci  přeruší  a  bez  jakékoliv  společné  myšlenky  dílo 

dokonči autor jiný. Terminologicky je nutné odlišovat díla spoluautorská od děl kolektivních 

(viz § 59 autorského zákona), pro která je sice rovněž typická mnohost subjektů na 

původcovské  straně,  avšak  významově  jde  pouze  o  jednu  z  právních  forem,  kterou  může 

spoluautorské  dílo  vykazovat  (např.  dílo  spoluautorské  zaměstnanecké  dle  §  58  autorského 

zákona). Dílo kolektivní je dílem spoluautorským vždy, přičemž opačná podmíněnost 

neplatí.67 Autorský zákon ohledně podílu na výnosech z autorského práva k spoluautorskému 

dílu  stanoví,  že  není-li  dohody  mezi  autory,  je  podíl  každého  autora  úměrný  velikosti  jeho 

tvůrčího příspěvku a nelze-li jej určit, jsou podíly všech autorů stejné. K obdobnému závěru 

došel Městský soud v Praze ve svém rozhodnutí sp. zn. 7 C 138/89, cituji: 

 „Není-li  spoluautorský  podíl  určen  právním  předpisem  ani  dohodou  spoluautorů  a 

nelze-li jej vzhledem ke způsobu spoluautorské tvůrčí činnosti ani zjistit, je nutno mít za to, že 

podíly  spoluautorů  na  tvůrčí  činnosti  jsou  stejné,  a  že  tudíž  jsou  stejné  i  jejich  podíly  na 

společné autorské odměně.“68 

3.3. Vznik autorskoprávní ochrany 

 České  autorské  právo  je  založeno  na  principu  neformálnosti,  což  znamená,  že  ke 

vzniku  autorskoprávní  ochrany  k  dílu  není  třeba  jakýchkoliv  formálních  úkonů,  jako  je 

registrace,  přihláška  nebo  uhrazení  nějakého  poplatku.  Právo  autorské  k  dílu  tedy  vzniká 

okamžikem,  kdy  je  dílo  vyjádřeno  v  jakékoli  objektivně  vnímatelně  podobě  (viz  kapitola 

3.1.1. této práce), a časově tak souvisí se splněním tohoto pojmového znaku autorského díla. 69 

Právě  svou  neformální  povahou  se  autorské  právo  významně  liší  od  jiných  odvětví  práva 

duševního  vlastnictví,  zejména  od  práv  průmyslového  vlastnictví,  kde  je  ke  vzniku  práv  k 

chráněným statkům potřeba určité veřejnoprávní skutečnosti.70 

                                                
67 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 116. 
68 Viz rozhodnutí Městského soudu v Praze sp. zn. 7 C 138/89, publikováno v TELEC, I., TŮMA, P. Autorský 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 124. 
69  Srov.  ŠEBELOVÁ,  M.  Autorské  právo,  zákon,  komentáře,  vzory  a  judikatura.  1.  vydání.  Praha:  Computer 
Press, 2006, s. 45. 
70 Srov. např. nutnost podat přihlášku a zaplatit poplatek pro vznik výlučného práva k užívání ochranné známky 
jejím vlastníkem, viz § 19 a násl. zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech 
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách). 
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 V  některých  zemích  však  dle  místních  právních  předpisů  je  nutné,  aby  autor  učinil 

formální kroky ke vzniku a ochraně jeho autorských práv. Z mezinárodního hlediska je proto 

významná Všeobecná úmluva o autorském právu, zejména její článek III., kde je stanovena 

povinnost pro všechny smluvní státy vyžadující tyto formální úkony, aby u děl autorů občanů 

jiných států, která byla prvně uveřejněna mimo jejich území, považovala tyto formální úkoly 

za splněné, jestliže jsou tato dílo od prvního uveřejnění opatřována copyrightovou doložkou 

©, jménem nositele práva a rokem prvního uveřejnění daného díla.71 

 U vzniku autorského práva k dílu je třeba pohovořit také o nezávislosti existence práva 

k autorskému dílu na hmotném substrátu, prostřednictvím něhož bylo dílo vyjádřeno. Protože 

podmínkou  vzniku  autorskoprávní  ochrany  i  díla  samotného  je  jeho  vyjádření  v  podobě 

vnímatelné lidskými smysly, která může mít i pomíjivou povahu, není ani pro trvání 

autorského  práva  podstatné,  aby  tento  hmotný  substrát  byl  zachován,  ačkoliv  je  tomu  pro 

zachování díla často fakticky třeba.72 Proto ani autor románu, jehož výtisky budou všechny do 

posledního včetně rukopisu zničeny, nepřijde o svá autorská práva k dílu. S uvedeným souvisí 

také  otázka  vlastnictví  věci,  prostřednictvím  které  je  dílo  vyjádřeno.  Autorský  zákon  v  §  9 

odst. 3 rozlišuje mezi vlastnictvím hmotného substrátu a právem autorské dílo užít. 

Důsledkem této úpravy je, že vlastní-li někdo pouze hmotný substrát (např. obraz) a není-li 

dohodnuto  jinak,  případně  není-li  jinak  stanoveno  zákonem  formou  výjimek  a  omezení 

autorského  práva,  nemá  tento  vlastník  právo  dílo  užít  (např.  pronajímat  zmíněný  obraz  za 

účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu). 

3.4. Obsah autorského práva 

 České autorské právo vychází z doktríny dualismu autorského práva, což znamená že 

rozeznáváme dva druhy absolutních práv (působících erga omnes) autorů, a to práva 

osobnostní, o kterých bude pojednáno v následující kapitole a práva majetková (viz kapitola 

3.6. této práce), byť tomu tak na našem území v minulosti nebývalo vždy (srov. historický 

vývoj  v  kapitole  2.2.  této  práce).  V  autorském  zákoně  je  jejich  režim  upraven  odlišně  v 

ustanoveních § 11 a § 12.  

                                                
71 Viz čl. III. Všeobecné úmluvy o právu autorském ze dne 6. 9. 1952 ve znění revidovaném dne 24. 7. 1971 v 
Paříži. 
72 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 29. 
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 Dualismus pojetí úpravy autorských práv však v současnosti nenalezneme v autorském 

zákoně v jeho čisté podobě, nýbrž jde spíše o kvazi-dualismus. Pravý autorskoprávní 

dualismus vychází z původně francouzské dualistické koncepce práv osobních (droit moral) a 

práv  majetkových  (droit  patrimonial  -  le  monopole  d'exploitation).  Základními  projevy 

pravého  dualismu  je  zejména  možnost  úplné  převoditelnosti  majetkových  práv  autorských 

mezi živými (s tzv. translativními účinky) a odlišná doba trvání osobnostních a majetkových 

práv,  vč.  odlišného  osudu  těchto  práv  po  smrti  autora.73  Autorský  zákon  však  přejímá  tyto 

principy  ve  více  či  méně  modifikované  podobě.  Zejména  co  se  týče  možnosti  převést 

majetková práva za života autora, není možné tato práva převést úplně s traslativními účinky, 

nýbrž autor může pouze udělit jiné osobě oprávnění k výkonu těchto práv,74 a to 

prostřednictvím licenční smlouvy, 75 čímž autorovi toto majetkové právo nezaniká, ale vzniká 

mu pouze povinnost strpět zásah do práva dílo užít jinou osobou, v rozsahu vyplývajícím ze 

smlouvy.76 Mluvíme zde proto o tzv. konstitutivním, neboli nepravém převodu práva, který je 

charakteristický  tím,  že  autor  zde  svým  právním  jednáním  zřizuje  pro  další  osobu  nové 

majetkové subjektivní právo.77 

 Další zmíněný projev pravého dualismu autorského práva, tedy odlišné trvání 

osobnostních  a  majetkových  autorských  práv,  současný  autorský  zákon  obsahuje  v  celé 

podobě. Osobnostní autorská práva proto dle § 11 odst. 4 autorského zákona zanikají smrtí 

autora, kdežto majetková autorská práva jsou dle § 26 odst. 2 autorského zákona předmětem 

dědictví  a  trvají,  není-li  stanoveno  jinak,  po  dobu  autorova  života  a  70  let  po  jeho  smrti.78  

V případě osobnostních majetkových práv pak autorský zákon v § 11 odst. 5 upravuje zvláštní 

postmortální ochranu, jejíž obsahem je, že si nikdo nesmí po smrti autora osobovat autorství k 

dílu  autora,  nesmí  ho  užívat  způsobem,  který  by  snižoval  jeho  hodnotu  a  je-li  to  obvyklé, 

musí  být  při  jeho  užívání  uveden  autor.  Ohledně  postmortální  ochrany  však  nejde  o  žádné 

dědění práva ani jinou sukcesi svého druhu.79 Postmortální ochrana osobnostních práv 

autorských se od dědění majetkových práv liší také aktivní legitimací k jejímu výkonu, když 

                                                
73 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 141-142. 
74 Viz § 12 odst. 1 autorského zákona. 
75 Viz § 2358 a násl. občanského zákoníku. 
76 Viz § 12 odst. 2 autorského zákona. 
77 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 169. 
78 Viz § 27 odst. 1 autorského zákona. 
79 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 142. 
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na rozdíl od zákonných a smluvních dědiců se jí mohou domáhat po smrti autora pouze osoby 

autorovi blízké,80 právnická osoba sdružující autory nebo příslušný kolektivní správce.  

 Společnými rysy osobnostních i majetkových práv autorských jsou nemožnost vzdání 

se těchto práv (smlouvou, prohlášením ani jiným právním jednáním) a zákaz jejich 

převoditelnosti,  ačkoliv  u  práv  majetkových  s  ohledem  na  výše  uvedené  pouze  ve  smyslu 

translativního převodu. Důsledkem tohoto omezení soukromoprávní zásady smluvní svobody 

je, že majitelem autorského práva (ve smyslu jeho osobnostní i majetkové složky) je za svého 

života pouze autor sám.81 

3.5. Osobnostní práva autora 

 Nepřevoditelná, penězi neocenitelná a smrtí autora zanikající osobnostní práva autora, 

která  mají  povahu  subjektivního  absolutního  práva,  jsou  mimo  jiné  důvodem,  proč  s  dílem 

nemůže  být  nakládáno  jako  s  věcí  v  právním  slova  smyslu.  V  opačném  případě  by  bylo 

například možné dílo darovat nebo prodat jiné osobě, která by se následovně mohla označovat 

jako jeho autor. Osobnostní práva autora se podobají také všeobecným osobnostním právům 

dle  §  81  a  násl.  občanského  zákoníku  a  jejich  ochrana  se  může  prolínat,82  například  je-li 

vydáno  hudební  CD,  je  jeho  obsah  (např.  texty  písní)  chráněn  osobnostními  právy  autora. 

Bude-li však na přebalu CD zveřejněna fotografie autora textů, bude třeba získat jeho souhlas 

z hlediska všeobecných osobnostních práv.83 Osobnostní práva autorská bývají někdy 

nazývána také jako práva morální.84 

 Mezi  osobnostní  práva  autorská  patří  dle  výčtu  §  11  autorského  zákona  a)  právo 

rozhodnout o zveřejnění díla, b) právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, zda a 

jakým  způsobem  má  být  jeho  autorství  uvedeno  při  zveřejnění  a  dalším  užití  díla  (je-li  to 

obvyklé)  a  c)  právo  na  nedotknutelnost  díla,  přičemž  u  tohoto  práva  zákon  demonstrativně 

                                                
80 Viz § 22 občanského zákoníku. 
81 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 157-158 a s. 
311-312. 
82 Srov. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007, cituji: „Jako celek 
ovšem autorské právo není ani osobním „právem na ochranu osob“ ve smyslu občanského zákoníku, mezi něž 
systémově patří jen jedna jeho obsahová součást, a to osobní „právo na ochranu autorství“. Toto dílčí právo se 
jako  zvláštní  právo  osobnostní  prolíná  s  obecnou  občanskoprávní  kategorií  absolutního  osobního  „práva  na 
ochranu osob“, a to právě pokud jde o ochranu osobnosti fyzické osoby (autora). Z hlediska ochrany práv si lze 
představit „jednoskutkový“ souběh ohrožení nebo porušení osobního „práva na ochranu autorství“ ve smyslu 
autorského zákona s ohrožením nebo porušením osobního práva na ochranu osobnosti autora jako fyzické osoby 
ve smyslu občanského zákoníku.“ 
83 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 84-85. 
84 Tamtéž, s. 86. 
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stanoví, že jde zejména o právo udělit svolení k jakékoli změně či zásahu do díla, právo na 

užívání  díla  způsobem  nesnižujícím  jeho  hodnotu  a  právo  na  autorský  dohled.85  Právo  na 

užívání díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu (tzv. dehonestace díla) je právem, které je 

chráněno  jak  za  života  autora,  tak  po  jeho  smrti  v  rámci  postmortální  ochrany  (viz  výše). 

Český autorský zákon je postaven na principu tzv. objektivní dehonestace díla, proto otázka, 

zda do díla bylo zasaženo, nebo ne, je čistě na posouzení soudu, nikoliv na subjektivní úvaze 

autora. Na rozdíl od práva na udělení svolení ke změně či zásahu do díla (právo na integritu 

díla)  neexistují  žádné  zákonné  výjimky  z  práva  na  užití  díla  způsobem  nesnižujícím  jeho 

hodnotu.  Autor  však  může  výslovně  svolit  ke  konkrétnímu  užití,  u  kterého  je  možné,  že 

zasáhne do vědecké čí umělecké hodnoty díla.86 

 I do výlučných osobnostních práv autora může být oprávněně zasaženo někým jiným, 

a to například na základě jednostranně uděleného souhlasu k zásahu nebo inominátní 

smlouvy.87  Uvedené  však  nelze  srovnávat  s  poskytnutím  licence  k  užití  majetkových  práv, 

jelikož nejde o konstituování práva další osobě, ale pouze o výraz vůle autora strpět zásah do 

svých výlučných práv.88 

3.6.  Majetková práva autora 

 Majetková práva autorská jsou práva výlučná a nepřevoditelná, prostřednictvím 

kterých  autor  realizuje  své  majetkové  (ekonomické)  zájmy  spojené  s  užíváním  díla,  a  to 

převážně udělováním svolení k užití svého díla někým jiným prostřednictvím licenční 

smlouvy. Majetkové právo autora tedy může být označeno jako způsob (druh) užití díla nebo 

jako  právo  autora  na  plnění  od  zákonem  určených  osob.  Dle  autorského  zákona  má  autor 

právo  na  užití  svého  díla  v  původní  nebo  jiným  zpracované  či  jinak  změněné  podobě. 

Autorský zákon pak v § 13-23 podává demonstrativní výčet jednotlivých majetkových práv 

(druhů užití) autorských, včetně jiných majetkových práv v § 24-25a, avšak samotný pojem 

„užití díla“ nijak konkrétně nedefinuje. 89 Užití autorského díla ve smyslu autorského zákona 

osobou odlišnou od autora je možné nejen na základě udělené licenční smlouvy, ale 

kupříkladu také na základě volných užití (§ 30 autorského zákona) nebo zákonných licencí, 

                                                
85 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 86-87. 
86 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 155. 
87 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 89-90. 
88 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 158. 
89 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 94-95. 
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které  představují  určité  omezení  majetkových  práv  autora  k  jeho  dílu.  O  těchto  institutech 

bude šířeji pojednáno v kapitole 4.4. této práce. 

 Jak již bylo zmíněno výše, majetková práva autora se liší od osobnostních práv autora 

zejména  v  délce  jejich  trvání,  když  trvají  za  života  autora  a  dále  70  let  po  jeho  smrti. 

 Majetková práva jsou předmětem dědictví a dědicové autora jsou poté nositeli těchto 

práv a mohou je bez jakýchkoliv omezení vykonávat stejně, jako autor za jeho života. 90 Není-

li žádného dědice a připadnou-li tak majetková práva autora státu jako odúmrť, vykonává je 

svým  jménem  Státní  fond  kultury  České  republiky  a  pokud  jde  o  díla  audiovizuální  a  díla 

audiovizuálně užitá, Státní fond kinematografie.91 

 Autorský zákon vyjmenovává následující majetková práva (způsoby užití díla) autora, 

přičemž  výčet  těchto  práv  je  demonstrativní. 92  Je  možné  je  rozdělit  na  druhy  užití  děl 

vyjádřených v hmotné podobě, kam patří: 

• rozmnožování, 

• rozšiřování, 

• pronájem, 

• půjčování a 

• vystavování,93 

a na užití děl sdělovaných veřejnosti v nehmotné podobě, kde autorský zákon rozlišuje: 

• sdělování díla počítačovou nebo obdobnou sítí, 

• živé provozování díla a jeho přenos, 

• provozování díla ze záznamu a jeho přenos, 

• vysílání rozhlasem nebo televizí, 

• přenos rozhlasového a televizního vysílání a 

• provozování rozhlasového a televizního vysílání.94 

 Mezi další majetková práva autora patří práva na náhradní odměnu, přičemž autorský 

zákon rozlišuje 5 případů náhradních odměn: 

                                                
90 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 94. 
91 Viz § 26 odst. 2 autorského zákona. 
92 Viz výraz „zejména“ v ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona. 
93 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 100. 
94 Tamtéž, s. 102. 
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• právo na náhradní odměnu za zhotovení tiskové rozmnoženiny díla pro osobní potřebu 

fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby a podnikající fyzické osoby 

pomocí přístroje k zhotovování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný 

podklad (§ 25 odst. 1 písm. a) autorského zákona), 

• právo na náhradní odměnu za zhotovení rozmnoženiny díla pro osobní potřebu fyzické 

osoby na podkladě zvukového, zvukově obrazového nebo jiného záznamu či vysílání 

jejich přenesením pomocí přístroje na nenahrané nosiče záznamu (§ 25 odst. 1 písm. 

b) autorského zákona), 

• právo na náhradní odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla, 

• právo  na  náhradní  odměnu  v  souvislosti  s  pronájmem  originálu  nebo  rozmnoženiny 

díla (§ 24 autorského zákona) a 

• právo  na  náhradní  odměnu  za  půjčování  děl  ve  veřejných  knihovnách  (§  37  odst.  2 

autorského zákona).95 

 V  souvislosti  s  tématem  této  práce  je  zajímavé  poukázat  na  vývoj  soudní  praxe 

ohledně výkladu rozsahu zákonné výjimky z užití díla provozováním rozhlasového či 

televizního  vysílání  dle  §  23  autorského  zákona.  Tato  výjimka  říká,  že  „za  provozování 

rozhlasového  a  televizního  vysílání  se  podle  §  18  odst.  3  nepovažuje  zpřístupňování  díla 

pacientům  při  poskytování  zdravotních  služeb  ve  zdravotnických  zařízeních.“96  V  minulosti 

proběhla  řada  sporů  mezi  kolektivními  správci  autorských  práv,  domáhajícími  se  za  autory 

finančních nároků na odměnu za užití děl provozováním televizního či rozhlasového vysílání 

a lázeňskými institucemi, kde otázka oprávněnosti finančních nároků ve formě bezdůvodných 

obohacení,  kterých  se  měly  dopustit  lázeňské  instituce,  záležela  na  vyřešení  právní  otázky, 

zda poskytování lázeňských služeb, spolu s ubytováním v pokojové části těchto institucí, je 

poskytováním  zdravotních  služeb  ve  smyslu  výše  uvedené  zákonné  výjimky,  a  lázeňská 

instituce tak není povinna uzavřít s kolektivním správcem licenční smlouvu za užití 

autorských  děl  provozováním  televizního  či  rozhlasového  vysílání  a  platit  mu  odměnu,  či 

nikoliv.97  

                                                
95 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 107. 
96 Viz poslední věta § 23 autorského zákona. 
97 Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012, rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3093/2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 10. 2015, sp. zn. 31 
Cdo 3093/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2017, sp. zn. 30 Cdo 5890/2016, usnesení Ústavního 
soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 2429/17 a další související. 
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 Nejvyšší soud nejprve došel k závěru, že otázku, zda lázeňské služby jsou zdravotními 

službami, nelze posoudit paušálně ve vztahu ke všem případům, nýbrž komplexně u každého 

případu zvlášť a s ohledem na chybějící definici zdravotní služby v autorském zákoně vzal v 

úvahu i příslušná ustanovení jiných zákonů upravujících tyto služby. 98 Na základě této úvahy 

pak Nejvyšší soud vyslovil názor, že je nutné rozlišovat mezi hosty lázeňských zařízení, kteří 

jsou zde ubytovaní pouze na komerčním základě a pacienty, kteří zde ve smyslu § 33 zákona 

o  veřejném  zdravotním  pojištění,  resp.  §  19  zákona  o  péči  o  zdraví  lidu  na  pokojích 

lázeňského  zařízení  soustavně  přijímají  zdravotní  služby.99  Důsledkem  tohoto  právní  stavu 

bylo,  že  k  užití  děl  provozováním  televizního  či  rozhlasového  vysílání  (a  ke  sdělování  díla 

veřejnosti) pak docházelo pouze v té části lázeňského zařízení (v jednotlivých pokojích), kde 

byli ubytováni hosté na komerčním základě a kvůli těmto hostům byl provozovatel lázeňské 

instituce povinen uzavřít s kolektivním správcem licenční smlouvu na užití děl. 

 Tento  právní  stav  však  neměl  dlouhé  trvání,  když  Nejvyšší  soud  za  2  roky  poté,  v 

reakci  na  příslušnou  judikaturu  Soudního  dvora  Evropské  unie100  a  s  ohledem  na  zásadu 

nepřímého účinku evropských směrnic a potřebu eurokonformního výkladu pojmu zdravotní 

péče, změnil rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu  ze  dne  14.  10.  2015,  sp.  zn.  31  Cdo  3093/2013  svůj  dříve  přijatý  právní  názor  a 

rozhodl, že, cituji: 

 „Výjimka uvedená v poslední větě § 23 autorského zákona, podle níž za provozování 

rozhlasového  a  televizního  vysílání  se  podle  §  18  odst.  3  téhož  zákona  rovněž  nepovažuje 

zpřístupňování díla pacientům při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních, 

se obecně nevztahuje na pacienty ubytované v lázeňských zařízeních. I v těchto případech se 

jedná o provozování rozhlasového a televizního vysílání; proto kolektivnímu správci, 

                                                
98 Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen „zákon o péči o zdraví lidu“), zákon č. č. 372/2011 
Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění  (dále  jen  „zákon  o  veřejném  zdravotním  pojištění“),  zákon  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané 
hodnoty.  
99 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012 a rozsudek Nejvyššího soudu 
ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3093/2012. 
100  Srov.  rozsudek  Soudního  dvora  Evropské  unie  ze  dne  27.  2.  2014  ve  věci  C-351/12,  o  předběžné  otázce 
podané Krajským soudem v Plzni ve sporu mezi OSA a Léčebnými lázněmi Mariánské Lázně a.s., zejména bod 
41, cituji: „Vzhledem k výše uvedenému je na první otázku třeba odpovědět tak, že čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29 
musí  být  vykládán  v  tom  smyslu,  že  brání  právní  úpravě  členského  státu,  která  vylučuje  právo  autorů  udělit 
svolení k tomu, aby lázeňské zařízení, které je podnikatelským subjektem, sdělovalo jejich díla prostřednictvím 
vědomého  zpřístupnění  signálu  pomocí  televizních  nebo  rozhlasových  přijímačů  na  pokojích  pacientů  tohoto 
zařízení,  nebo  takovéto  sdělování  zakázat.  Článek  5  odst.  2  písm.  e),  odst.  3  písm.  b)  a  odst.  5  této  směrnice 
nemůže mít na tento výklad vliv.“ 
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zastupujícímu  autory,  přísluší  oprávnění  udělovat  souhlas  ke  zpřístupňování  děl  lázeňskými 

zařízeními  stejně  jako  sjednávat  a  vybírat  autorské  odměny  za  jejich  užití  a  domáhat  se 

nároků na vydání bezdůvodného obohacení z neoprávněného užití těchto děl.“ 

 Nastíněná otázka vztahu služeb poskytovaných lázeňskými institucemi a výjimkou dle 

§ 23 autorského zákona se nakonec v některých případech dostala až k Ústavnímu soudu ve 

formě ústavních stížností, avšak tyto byly Ústavním soudem odmítnuty jako zjevně 

neopodstatněné, a to s ohledem na to, že Ústavní soud není další institucí v systému obecného 

soudnictví a nepřísluší mu přezkoumávat rozhodnutí obecných soudů z hlediska jejich 

interpretace a aplikace obecných ustanovení. 101 Lze tedy uzavřít, že nynější právní stav, kdy 

se  výjimka  z  užití  díla  provozováním  televizního  či  rozhlasového  vysílání  při  poskytování 

zdravotních služeb obecně nevztahuje na poskytování služeb na pokojích lázeňských zařízení, 

je  stavem  konečným.  Je  předmětem  úvah  de  lege  ferenda,  zda  by  dřívější  časově  krátká 

situace,  kdy  bylo  rozlišováno  mezi  komerčními  hosty  a  pacienty,  kteří  přijímali  služby  na 

základě  lékařského  doporučení,  byla  vhodnější.  Osobně  se  domnívám,  že  by  bylo  v  praxi 

velmi obtížné nastavit účinný systém kontrol obsazenosti pokojů těmi kterými hosty zařízení 

tak, aby nedocházelo ze strany lázeňských zařízení k vyhýbání se placení autorských odměn 

zamlčováním či zkreslováním skutečného stavu obsazenosti objektů komerčními hosty. Jistě 

lze  rozumět  i  nespokojeným  dojmům  ze  strany  lázeňských  institucí  (Svazu  léčebných  lázní 

ČR)  nad  nynějším  právním  stavem  a  rozhořčenosti  z  „nenasytnosti“  kolektivních  správců 

autorských  práv,102  avšak  s  ohledem  na  to,  že  většina  lázeňských  zařízení  v  dnešní  době 

hospodaří ve formě na státě nezávislých společností soukromého práva 103 a vybavení jejich 

pokojů  televizorem  či  rádiovým  přijímačem  tak  vůči  ostatním  zařízením  nepředstavuje  nic 

jiného, než konkurenční výhodu či spíše dosažení jistého ubytovacího standardu, který může 

být pro jejich hosty kritériem k rozhodnutí se k návštěvě daného zařízení (nezávisle na tom, 

zda jde o komerčního hosta nebo pacienta dle výše uvedeného rozdělení), mám osobně za to, 

že  restriktivní  výklad  výjimky  z  užití  autorského  díla  dle  §  23  autorského  zákona,  podaný 

Soudním dvorem Evropské unie jakož i Nejvyšším soudem, je správný, protože v opačném 

                                                
101 Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2430/17 nebo usnesení Ústavního 
soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. II. ÚS 2429/17. 
102  Srov.  KOZOHORSKÝ,  P.  Autorský  svaz  je  nenasytný,  chce  extrémní  poplatky,  vadí  šéfovi  lázní.  2015. 
Dostupné online na: https://vary.idnes.cz/lazne-poplatky-autorskemu-svazu-d49-/vary-
zpravy.aspx?c=A151218_2213273_vary-zpravy_mav. Citováno dne 25. března 2018. 
103 Viz katalog lázní Svazu léčebných lázní České republiky. Dostupný online na: 
http://www.lecebnelazne.cz/profiles. Citováno dne 25. března 2018. 
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případě by bylo nepřípustnou měrou zasaženo do absolutních majetkových práv autorů, a to 

ku neodůvodněnému hospodářskému prospěchu soukromých lázeňských institucí.  

3.7. Volné dílo 

 Volným dílem je dle § 28 autorského zákona takové dílo, u kterého již uplynula doba 

trvání majetkových práv (§ 27 odst. 1 autorského zákona) a každý jej proto může volně užít, 

tedy nikdo k užití díla nepotřebuje získat souhlas a dílo může být užito kdykoli, bezplatně a 

klidně i opakovaně.104 I napořád po smrti autora však trvá postmortální ochrana jeho 

osobnostních práv (§ 11 odst. 5 autorského zákona). Autorský zákon v ustanovení § 28 dnes 

nesprávně odkazuje na již neexistující odst. 2 tohoto ustanovení, který dříve spolu s odst. 3 

upravoval  vznik  a  dobu  trvání  práva  prvního  zveřejnitele  k  dosud  nezveřejněnému  dílu,  ke 

kterému již uplynula doba trvání majetkových autorských práv. Toto právo dnes systematicky 

lépe, jako právo související s právem autorským, upravuje § 87a autorského zákona. 

 Ohledně doby trvání autorských práv je třeba ještě zmínit, že autorský zákon v § 106 

odst. 3 obsahuje přechodné ustanovení, které říká, že pokud uplynula doba trvání 

majetkových  práv  ještě  před  účinností  autorského  zákona  a  podle  tohoto  zákona  by  ještě 

trvala,  tak  se  doba  trvání  majetkových  práv  ke  dni  nabytí  účinnosti  autorského  zákona 

obnovuje  na  dobu  zbývající.  Toto  přechodné  ustanovení  obsahuje  autorský  zákon  proto,  že 

podle  ustanovení  §  33  odst.  1  zákona  č.  35/1965  Sb,  o  dílech  literárních,  vědeckých  a 

uměleckých (autorský zákon), trvala majetková práva po dobu života autora a 50 let po jeho 

smrti. Někteří autoři poukazují na nevhodnost formulace „obnovy doby trvání majetkových 

práv“,  kdy  za  vhodnější  by  považovali  „obnovu  doby  ochrany  majetkových  práv“,  a  to  s 

ohledem na to, že subjektivní absolutní právo autora/jeho dědiců, které je vymezeno 

povinnostmi všech ostatních (zdržet se zásahů), nemůže jako takové zcela zaniknout, protože 

i po uplynutí zákonem stanovené doby můžou dědicové autora dílo užít, avšak zároveň s nimi 

jej mohou užít i všichni další a logicky se tak mění pouze rozsah tohoto práva. Z toho důvodu, 

dle  názoru  Pechy,  nemůže  být  obnovena  doba  trvání  majetkového  autorského  práva,  které 

stále trvá, ale pouze doba jeho ochrany.105 

                                                
104 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 334. 
105  Srov.  PECHA,  R.  K  institutu  „obnovy  doby  trvání  autorských  majetkových  práv“  dle  §  106  odst.  3 
autorského zákona. Právní rozhledy (11), 2002, s. 558. 
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4. Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

4.1. Exkurs: smluvní právo autorské 

 Z výkladů podaných v předešlém textu vyplývá, že autorovi náleží vedle osobnostních 

práv  také  subjektivní  majetková  práva.  Na  základě  soukromoprávní  povahy  majetkových 

autorských  práv  je  nejběžnějším  prostředkem  realizace  těchto  subjektivních  práv  uzavření 

licenční smlouvy mezi autorem (případně jeho dědici) a dalšími osobami, které zamýšlejí dílo 

užít. Zárukou možnosti realizace subjektivních majetkových autorských práv je pak 

odpovídající právní úprava smluvních autorskoprávních vztahů, která musí především 

zohledňovat protichůdné zájmy obou stran těchto vztahů, tedy ekonomické, kulturní i sociální 

zájmy autora a zájmy uživatelů děl.106  

 S  ohledem  na  nepřevoditelnost  majetkových  práv  autorských  je  závazek  licence 

jediným právním poměrem, ve kterém autor právně nakládá se svým dílem. Prostřednictvím 

licenční smlouvy pak dochází k již zmiňovanému konstitutivnímu převodu užívacích práv z 

autora  na  jinou  osobu.  Smluvní  licence  však  nemusí  vždy  vzniknout  výslovným  jednáním 

stran smlouvy, ale také mlčky (tzv. implicitní licence), 107 a to v případech děl vytvořených na 

objednávku  (§  61  odst.  1  autorského  zákona),  kde  zákon  stanoví  nevyvratitelnou  právní 

domněnku, že je-li dílo vytvořeno autorem na základě smlouvy o dílo, platí, že autor poskytl 

licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, není-li stanoveno jinak. Od licenčních závazků je 

potřeba  odlišit  výkon  veškerých  majetkových  práv  autora  zaměstnavatelem  na  jeho  účet  a 

jeho jménem, který je důsledkem zvláštní úpravy zaměstnaneckých děl dle § 58 autorského 

zákona.  Výkon  majetkových  práv  autorských  může  zaměstnavatel  se  souhlasem  autora  a  v 

případě převodu majetkových práv při prodeji závodu i bez souhlasu převést na třetí osobu.108 

 Do  doby  účinnosti  občanského  zákoníku  byly  náležitosti  a  druhy  licenčních  smluv 

upraveny  v  díle  6  (§  46-57)  autorského  zákona.  Občanský  zákoník  nyní  obsahuje  obecnou 

úpravu  licenční  smlouvy  ke  všem  předmětům  duševního  vlastnictví,109  přičemž  náležitosti 

licenční smlouvy k předmětům chráněným autorským zákonem jsou upraveny ve zvláštních 

ustanoveních  §  2371-2386  občanského  zákoníku.  Licence  může  být  sjednána  jako  úplatná 

                                                
106 Srov. KNAP, K. Smluvní vztahy v právu autorském. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967, s. 155-156. 
107 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 158-159. 
108 Tamtéž. 
109 Viz § 2358-2370 občanského zákoníku. 
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nebo bezúplatná. 110 Licence může být dále sjednána buďto jako nevýhradní, která může být 

poskytnuta vícero uživatelům na stejné časové období, nebo výhradní, kterou autor poskytuje 

užívací  právo  pouze  jednomu  uživateli  a  sám  se  zavazuje  zdržet  užívání  díla.111  Výhradní 

licence  musí  být  vždy  uzavřena  v  písemné  podobě,112  přičemž  u  každé  licenční  smlouvy  

k užití autorského díla musí být dopředu znám způsob užití díla, ke kterému je uzavírána. 113 

Občanský zákoník, stejně jako autorský zákon před jeho účinností, upravuje jediný zvláštní 

typ  licenční  smlouvy,  a  to  smlouvu  nakladatelskou,  jejíž  zákonná  úprava  je  dnes  již  dílem 

historické tradice ve vydavatelské oblasti a odpovídá požadavkům profesní veřejnosti, která 

tohoto typu licenční smlouvy hojně užívá.114 

4.2. Úvod do problematiky 

 Přestože je zásadně kdokoliv, kdo chce užít dílo někoho jiného ve smyslu § 12 a násl. 

autorského zákona, povinen obstarat si svolení autora (např. prostřednictvím licenční 

smlouvy),  jelikož  bez  takového  souhlasu  by  se  jednalo  o  neoprávněný  zásah  do  výlučného 

subjektivního majetkového práva autora k jeho dílu, existují zákonem stanovené případy, kdy 

uživatel díla vytvořeného někým jiným může toto dílo užít i bez jeho svolení. Mimosmluvní 

instituty užití nehmotných statků jsou typické pro celé právo duševního vlastnictví. U práva 

autorského je jejich cílem nastavení rovnováhy při střetu oprávněných zájmů autora se zájmy 

obecnými,  a  to  proto,  aby  výkonem  absolutního  autorského  práva  nedocházelo  k  narušení 

rozumných vztahů ve společnosti.115 

 V autorském zákoně je obsažen taxativní výčet jednotlivých případů, kdy uživatel není 

povinen vyžádat si v souladu s § 12 odst. 1 autorského zákona souhlas k autora k užití jeho 

díla. Dle systematiky autorského zákona pak lze rozlišovat: 

a) užití volného díla, o němž bylo pojednáno v kapitole 3.7. této práce, 

b) volná užití, u kterých dle fikce obsažené v § 30 odst. 1 autorského zákona vůbec o 

užití díla nehovoříme, 

                                                
110 Viz § 2358 občanského zákoníku. 
111 Viz § 2360 občanského zákoníku. 
112 Viz § 2358 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku. 
113 Viz § 2372 odst. 1 občanského zákoníku.  
114 Viz § 2384-2386 občanského zákoníku. 
115 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 338-339. 
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c) užití díla na základě úplatných zákonných licencí,116 

d) užití díla na základě bezúplatných zákonných licencí, 117 u kterých sice o užití díla 

jde, avšak tato užití jsou zákonem dovolená.118 

 Dnešní autorský zákon již nezná institut nucené licence, který byl produktem 

dřívějšího socialistického práva a kromě našeho zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, 

vědeckých  a  uměleckých  (autorský  zákon)  byl  obsažen  např.  také  v  autorských  zákonech 

Bulharska  nebo  Polska.  Účelem  této  licence  bylo  nahradit  souhlas  autora  k  užití  jeho  díla 

rozhodnutím  státního  orgánu,  a  to  na  základě  splnění  určitých  podmínek,  nikoliv  přímo  ze 

zákona, jako u licencí zákonných. Dřívější autorský zákon pak rozeznával 2 takové případy 

pro udělení souhlasu k užití díla úředním rozhodnutím - a) pokud nebylo dobře možné získat 

svolení  autora  nebo  odpíral-li  autor  svolení  bez  vážné  příčiny  a  b)  k  překladu  díla  autora, 

který byl cizím státním příslušníkem, do jazyků národů ČSSR. Příslušným k udělení tohoto 

souhlasu byl ministr školství a kultury, případně orgán jím pověřený.119 

 Protože autorský zákon vychází z předpokladu, že užitím díla na základě některého z 

mimosmluvních institutů užití v něm obsažených dochází k zásahu do absolutních 

majetkových práv autora (nebo jiné osoby), musí být jednotlivá ustanovení dovolující taková 

užití  děl  vykládána  vždy  restriktivně,  s  přihlédnutím  k  účelnosti  a  výjimečnosti  každého 

takového zásahu do absolutních práv autora. Uživatel na základě zákonné licence (svolení k 

užití  získaného  ex  lege)  pak  není,  na  rozdíl  od  uživatele  na  základě  smluvní  licence, 120 

povinen, ale pouze oprávněn dílo užít k účelu vyplývajícímu ze zákona.121 

4.3. Evropská a mezinárodní právní úprava výjimek a omezení 

 Prvním dokumentem upravujícím alespoň z části oblast výjimek a omezení autorského 

práva na mezinárodní úrovni je RÚB (o které je podrobněji pojednáno v podkapitole níže). 

Protože jsou všechny členské státy Evropské unie signatáři této úmluvy, tak je i pro veškeré 

                                                
116 Viz § 30a odst. 1 písm. c) a d) autorského zákona pro úplatnou zákonnou licenci pro rozmnožování na papír 
nebo podobný podklad a § 37 odst. 2 autorského zákona pro úplatnou zákonnou knihovní licenci. 
117  Všechny  ostatní  zákonné  licence  dle  §  30a  a  násl.  autorského  zákona,  vyjma  zákonných  licencí  výše 
uvedených v předchozí poznámce pod čarou. 
118 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 339. 
119 Srov. KNAP, K. Smluvní vztahy v právu autorském. 1. vydání. Praha: Orbis, 1967, s. 144-148. 
120  Viz  povinnost  využití  licence  k  užití  autorského  díla  nabyvatelem  licence  v  §  2372  odst.  2  občanského 
zákoníku. 
121 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 339-340. 
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právní  předpisy  přijaté  na  půdě  Evropské  unie  určující,  aby  byly  v  souladu  se  závazky 

vyplývajícími pro členské státy z RÚB.122 

4.3.1.  Mezinárodní prameny výjimek a omezení 

 Cílem  mezinárodního  práva  autorského  není  jen  zajistit  minimální  úroveň  ochrany 

autorských práv, ale také harmonizovat odlišné systémy autorského práva, zejména systému 

anglo-amerického  práva  autorského,  pracujícího  s  otevřenou  výjimkou  fair  use  (pro  výklad 

viz kapitolu 4.4.5. této práce) a systému kontinentálního práva autorského, kde v jednotlivých 

právních řádech nacházíme různou měrou odlišné katalogy výjimek a omezení. Oba systémy 

však  od  sebe  nejsou  zcela  izolované,  a  tak  i  v  anglo-americkém  systému  nalezneme  dílčí 

výjimky  a  omezení  pro  jistá  specifická  odvětví  (např.  školství  a  výzkum)  a  naopak  v 

kontinentálním systému mnohé právní řády obsahují otevřenou normu v podobě tříkrokového 

testu, kterého se užije při aplikaci každé jednotlivé zákonem upravené výjimky a omezení.123 

 RÚB z roku 1886 je nejstarší a pravděpodobně nejvýznamnější mezinárodní smlouvou 

v  oblasti  autorského  práva,  která  jako  první  obsahovala  dílčí  úpravy  výjimek  a  omezení 

autorského práva, ačkoliv ne zcela od počátku své platnosti, ale ve významnější podobě až od 

předposlední  z  jejich  sedmi  revizí  -  Stockholmské  revize  z  roku  1971.  Před  touto  revizí 

upravovala RÚB pouze výlučné právo autora na překlad díla a udělení souhlasu k překladu, a 

to do 10 let od jeho vzniku. Obecné právo na rozmnožování děl ani výjimku z něj však před 

rokem  1971  RÚB  neznala.  Signatářské  státy  RÚB  tak  toto  právo  upravovaly  odlišně  a 

nezávisle na sobě. V původním znění z roku 1886 však RÚB obsahovala konkrétní výjimky 

na rozmnožování novinových článků, a to v přeloženém i originálním znění, avšak jen tehdy, 

pokud  jejich  autor  výslovně  rozmnožování  nevyloučil.  Vyloučit  rozmnožování  však  nebylo 

možné u zpráv o politických projevech nebo u denních zpráv či jiných článků 

zprostředkovávajících fakta. Po revizích v roce 1971 už RÚB obsahuje výlučné právo autora 

na  rozmnožování  (doplňující  již  dříve  existující  právo  na  překlad  díla),  právo  k  veřejnému 

provozování, provedení a přenosu děl dramatických a hudebně dramatických, právo k 

veřejnému přednášení děl literárních, právo dávat povolení ke zpracování, úpravám a jiným 

změnám díla, právo dávat povolení k filmovému zpracování díla, k veřejnému provozování a 

další příbuzná práva. Ani ve znění posledních revizí však RÚB neobsahuje práva na 

                                                
122 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 153. 
123 Tamtéž, s. 143-144. 



37 

 

rozšiřování díla v hmotné podobě nebo sdělování díla veřejnosti v nehmotné podobě, která 

byla upravena až ve smlouvách pozdějších. Asi nejpodstatnější změnou po revizi v roce 1971 

bylo  první  obsažení  tříkrokového  testu  v  čl.  9  odst.  2  RÚB,124  který  však  ve  smyslu  RÚB 

nezakládal výjimku pro všechna nově obsažená práva, ale pouze výjimku k právu na 

rozmnožování díla.125 

 Všeobecná úmluva o autorském právu 126 ve svém původním znění obsahovala pouze 

jedno  právo,  které  signatářské  státy  musely  začlenit  do  jejich  právních  řádů,  a  to  výlučné 

právo autora pořizovat a zveřejňovat překlady svého díla, jakož i dávat povolení k překladu a 

zveřejnění díla. K tomuto právu zná VÚAP také výjimku, jejíž obsahem je, že pokud autor do 

sedmi  let  od  uveřejnění  díla  neuveřejnil  překlad  (nebo  s  jeho  svolením  někdo  jiný)  ve 

smluvním  státě,  může  každý  občan  smluvního  státu  požádat  příslušný  orgán  svého  státu  o 

poskytnutí  nevýlučné  licence  na  překlad  tohoto  díla  do  jazyka  užívaného  ve  smluvním 

státě.127 Po Pařížské revizi v roce 1971 obsahuje VÚAP již další práva chránící ekonomické 

zájmy autora, jako je výlučné právo dávat povolení k rozmnožování díla jakýmikoliv 

prostředky, veřejnému provozování a provedení díla a k jeho vysílání televizí nebo 

rozhlasem.128  K  těmto  právům  byla  přijata  také  výjimka,  podle  které  mohou  smluvní  státy 

uzákonit výjimky k těmto právům, pokud nebudou v rozporu s duchem a ustanoveními VÚAP 

a pokud tak učiní, musí zajistit příslušný stupeň ochrany každému z těchto práv, ke kterým 

bude výjimka přijata.129 

 Další mezinárodní smlouva, která je významná především tím, že jako první zakotvila 

minimální mezinárodní standard ochrany práv duševního vlastnictví a mechanismus 

vynucování tohoto standardu, je Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu 

vlastnictví  ze  dne  15.  dubna  1994  (dále  jen  „TRIPS“),  která  je  přílohou  Dohody  o  zřízení 

Světové obchodní organizace (dále jen „WTO“). TRIPS umožňuje smluvním státům zahájit 

řízení před panelem WTO a pokud tento dojde k závěru, že mezinárodní standardy dle TRIPS 

                                                
124 Viz čl. 9 odst. 1 RÚB: „Zákonodárstvím států Unie se vyhrazuje možnost dovolit rozmnožování těchto děl v 
určitých  zvláštních  případech,  pokud  takové  rozmnožení  nenarušuje  normální  využívání  díla  a  nezpůsobuje 
neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora.“ 
125 Srov. SCHWARZ, E. An Overview of the International Treatment of Exceptions. PJIP Research Paper Series. 
American University Washington College of Law, 2014, s. 7-9. 
126 Všeobecná úmluva o autorském právu ze dne 6. září 1952 ve znění revidovaném dne 24. července 1971 v 
Paříži (dále jen „VÚAP“).  
127 Srov. čl. V odst. 2 VÚAP. 
128 Srov. čl. IV bis odst. 1 VÚAP. 
129 Srov. čl. IV bis odst. 2 VÚAP. 
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byly  porušeny,  může  WTO  přistoupit  k  vynucení  obchodních  opatření  proti  porušujícímu 

státu.  Velmi  důležitým  přínosem  TRIPS  pro  mezinárodní  autorské  právo  je,  že  jako  první 

zakotvila ve svém čl. 13 obecný tříkrokový test, který se, na rozdíl od RÚB, nepoužije pouze 

při  výjimce  z  práva  autora  na  rozmnožování  díla,  ale  při  uplatňování  výjimek  ke  všem  v 

úmluvě  obsaženým  právům.  Významným  ustanovením  je  také  čl.  9  odst.  1  TRIPS,  dle 

kterého jsou smluvní státy povinny přizpůsobit se čl. 1-21 RÚB, důsledkem čehož je jejich 

vynutitelnost před orgány WTO.130 

 Na  rychlý  technický  pokrok  a  rozvoj  nových  komunikačních  technologií,  zejména 

internetu,  reagovala  Světová  organizace  duševního  vlastnictví  (dále  jen  „WIPO“)  přijetím 

nových  smluv.  Smlouva  WIPO  o  právu  autorském,  přijatá  dne  20.  prosince  1996  (dále  jen 

„WCT“) vstoupila v platnost dne 6. března 2002 a obsahově navazuje na předchozí 

mezinárodní smlouvy (zejména na RÚB) 131 a stanoví závazek smluvním stranám k ochraně 

počítačových programů a databází. Ohledně výjimek a omezení autorského práva zakotvuje 

WCT ve svém čl. 10 tříkrokový test a stanoví, že výjimky mohou být uplatněny nově také v 

digitálním prostředí. WCT dále stanoví závazek k přijetí právní ochrany účinných právních 

opatření proti obcházení technických prostředků (např. šifrování), které jsou využívány autory 

k  ochraně  jejich  práv  a  proti  odstranění  nebo  změně  informací  identifikujících  autory  nebo 

díla, jež jsou nezbytné pro jejich správu.132 

 Druhou ze smluv přijatých WIPO je Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a 

o zvukových záznamech (dále jen „WPPT“), která vstoupila v platnost dne 20. května 2002 a 

upravuje práva související s právem autorským. Ohledně výjimek a omezení těchto práv je 

podstatný čl. 16 WPPT, který zakotvuje tříkrokový test pro jejich aplikaci. WPPT 

systematicky nenavazuje na RÚB, nýbrž dle čl. 1 WPPT na Mezinárodní úmluvu o ochraně 

výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací ze dne 26. října 

1961 (Římská úmluva).133 

 Nejnovější z  mezinárodních smluv v oblasti autorského práva je Marrákešská 

smlouva o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým (dále 

jen  „Marrákešská  smlouva“),  která  byla  přijata  28.  června  2013,  avšak  dosud  nebyla  ve 

                                                
130 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 147-148. 
131 Srov. čl. 1 WCT. 
132 Srov. ANDRUŠKO, A. Internet, informační společnost a autorské právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 
79-80. 
133 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 150. 
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všech signatářských zemích ratifikována (včetně České republiky).134 Dle informačních 

materiálů WIPO je z milionů knih ročně světově vydávaných pouze 1-7 % zpřístupněno cca 

285  milionům  na  světě  žijících  lidí,  kteří  jsou  nevidomí  nebo  zrakově  postižení.  Cílem 

Marrákešské  smlouvy  je  proto  řešení  problému  někdy  nazývaného  jako  „knižní  hladomor“ 

mezi nevidomými, 135 a to prostřednictvím přijetí závazného seznamu výjimek a omezení ve 

prospěch nevidomých a zrakově postižených osob. Smluvní strany jsou dle smlouvy povinny 

přijmout výjimky a omezení z práv na rozmnožování, rozšiřování a sdělování děl veřejnosti 

takovým  způsobem,  který  je  přístupný  pro  zrakově  postižené.  Tříkrokový  test  s  odkazy  na 

předchozí  mezinárodní  smlouvy  je  obsažen  v  čl.  11  Marrákešské  smlouvy.  Výjimky  a 

omezení  autorského  práva  se  však  dle  čl.  2  písm.  a)  uplatní  pouze  u  děl  literárních  a 

uměleckých  v  podobě  textu  a  ilustrací  (včetně  audio  knih).  Vyloučena  tak  zůstávají  díla 

audiovizuální (filmy, online videa nebo prezentace). Marrákešská smlouva obsahuje v čl. 5 

také  výjimku,  která  dovoluje,  aby  rozmnoženina  díla  v  přístupném  formátu,  která  byla 

zhotovena na základě výjimky v jednom ze smluvních států, byla dále rozšiřována a 

sdělována veřejnosti i na území jiného smluvního státu bez souhlasu nositele práv.136 

4.3.2.  Evropské (unijní) prameny výjimek a omezení 

 Na začátek je třeba poznamenat, že na evropské úrovni neexistuje žádný sjednocený 

autorskoprávní  režim  nebo  autorské  právo  Evropské  unie,  ale  jednotlivé  právní  úpravy 

členských  států  Evropské  unie  v  oblasti  autorského  práva  se  větší  či  menší  měrou  stále 

odlišují,  což  brání  vzniku  jednotného  digitálního  trhu  Evropské  unie.137  Vznik  společného 

autorského  zákona,  který  by  platil  pro  všechny  členské  země  a  pomocí  něhož  by  byla 

zmiňovaná  rozdílnost  v  jednotlivých  právních  úpravách  překonána,  je  však  v  tuto  chvíli 

nepravděpodobný.138  

                                                
134 Viz Marrakesh VIP Treaty - Contracting Parties. Dostupné online na: 
http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=843. Citováno dne 5. června 2018. 
135  Srov.  WIPO.  Main  Provisions  and  Benefits  of  the  Marrakesh  Treaty  (2013).  S.  2.  Dostupné  online  na: 
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4047. Citováno dne 5. června 2018. 
136 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 152. 
137 Srov. ANDRUŠKO, A. Nové trendy v autorském právu. Aktuální otázky práva autorského a práv 
průmyslových: reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Jan Kříž a kolektiv, Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 50. 
138 Srov. ŽIKOVSKÁ, P., BEDNÁŘ, L. Aktuální trendy ve vývoji autorského práva z pohledu Evropské komise s 
přihlédnutím k potřebám hudebního průmyslu. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: reflexe 
komunitární  regulace  a  vybrané  aplikační  problémy.  Jan  Kříž  a  kolektiv,  Praha:  Univerzita  Karlova  v  Praze, 
Právnická fakulta, 2015, s. 44. 
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 Také systém výjimek a omezení autorského práva není dosud na půdě Evropské unie 

zcela harmonizován. Jednotlivé snahy o harmonizaci jsou tématem až posledních cca 15 let, 

takže  zde  nelze  hovořit  o  žádném  déle  trvajícím  vývoji.  Vedle  směrnice  o  právní  ochraně 

počítačových programů139 a směrnice o právní ochraně databází 140 je klíčovou právní normou 

Evropské unie v autorskoprávní oblasti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES 

ze  dne  22.  května  2001  o  harmonizaci  určitých  aspektů  práva  autorského  a  práv  s  ním 

souvisejících  v  informační  společnosti,141  na  kterou  reagoval  náš  zákonodárce  zákonem  č. 

216/2006  Sb.  novelizujícím  autorský  zákon,  která  klade  důraz  na  harmonizaci  systému 

výjimek a omezení a obsahuje jejich taxativní katalog, avšak jejich transpozici do právních 

řádů členských států ponechává, až na povinné výjimky v čl. 5 odst. 1 Informační směrnice, 

na bázi dobrovolnosti. 142 Praxe jednotlivých zákonodárců členských zemí však poukázala na 

to, že zde není obecná vůle k harmonizaci systému výjimek a omezení, a tak každá členská 

země transponovala ze směrnice pouze výjimky a omezení, které uznala za vhodné s ohledem 

na  místní  tradice.  Zvláště  pak  s  ohledem  na  rychlý  vývoj  v  oblasti  internetových  služeb  a 

možností, jak zde s autorskými díly nakládat, je možné říci, že úroveň harmonizace výjimek a 

omezení v členských zemích je značně nedostačující. Odpověď na otázku proč se zákonodárci 

členských zemí staví odmítavě k harmonizaci tohoto odvětví a jak efektivně nastavit 

rovnováhu  mezi  autory  a  uživateli  děl  nepodává  ani  nedávná  judikatura  Soudního  dvora 

Evropské unie.143  

4.4. Výjimky a omezení autorského práva 

 Přirozeným znakem pro celý obor práva duševního vlastnictví je, že prakticky veškerá 

práva  zde  jejich  nositelům  vznikající  jsou  nějak  omezena.  Limitů,  kterými  lze  tato  práva 

omezit,  je  vícero,  může  jimi  být  například  plynutí  času,144  nutnost  splnění  podmínek  pro 

poskytnutí  ochrany  k  vynálezu,145  autorskému  dílu146  nebo  ochranné  známce.147  Nejširší  a 

                                                
139 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových 
programů. 
140 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. 
141 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 153-154. 
142 Srov. ANDRUŠKO, A. Nové trendy v autorském právu. Aktuální otázky práva autorského a práv 
průmyslových: reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Jan Kříž a kolektiv, Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015, s. 54. 
143 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 128. 
144 Viz § 27 odst. 1 autorského zákona pro dobu trvání majetkových práv autora. 
145 Viz § 3 odst. 2 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, pro 
znak novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. 
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nejvíce  diferenciovanou  skupinou  (v  oblasti  autorského  práva)  limitů  jsou  zákonné  normy 

(výjimky a omezení), které navzdory tomu, že autorovi náleží jeho výlučná subjektivní práva 

k  dílu,  mu  v  úzce  vymezených  situacích  zakládají  překážku  v  jejich  výkonu.  Typický 

příkladem  takové  situace  je  citace:  ačkoliv  autorovi  náleží  právo  zakázat  rozmnožování  a 

rozšiřování díla a toto právo zůstává nadále nedotčeno, nemůže vyloučit další osoby z užití 

výňatků  z  tohoto  díla  za  zákonem  stanovených  podmínek.148  Čas  a  podmínky  pro  přiznání 

patentové/autorskoprávní ochrany lze tedy považovat za limity v širším slova smyslu, kdežto 

zákonné výjimky a omezení, kam spadají i dle systematiky dílu 4 autorského zákona volná 

užití a zákonné licence, za limity v užším slova smyslu, 149 které jsou předmětem kapitoly této 

práce a pro jejíž účely bude užito této definované terminologie. Pojmy výjimka a omezení zde 

proto budou užívány zaměnitelně jako synonyma. 

 V teorii však existují také jiné pohledy na toto dělení, kde např. Geiger chápe termín 

výjimka jako oslabení normy zaručující autorovi jeho subjektivní právo jinou normou, která 

dovoluje  zásah  do  tohoto  práva  za  zákonem  stanovených  podmínek150  a  přirovnává  ji  k 

„ostrovu  svobody  v  moři  výlučnosti“  a  pojmem  omezení  označuje  limity  v  širším  slova 

smyslu, kde poskytnutí autorskoprávní ochrany jen po určitou dobu nebo za splnění zákonem 

daných podmínek představuje „ostrovy výlučnosti v moři svobody“.151 

 O tříkrokovém testu bude samostatně pojednáno v následující podkapitole. Vzhledem 

k výše uvedenému členění na limity v širším slova smyslu a výjimky a omezení jako limity v 

užším  slova  smyslu  je  však  potřeba  zmínit,  že  tříkrokového  testu  se  jako  metodologické 

pomůcky užije pouze při interpretaci výjimek a omezení (nikoli limitů v širším slova smyslu), 

a to konkrétně při jejich restriktivním výkladu, neboť výjimky a omezení jsou výjimkami z 

pravidla a jako takové musí být zpravidla vykládány restriktivně. Při extenzivním výkladu by 

naopak došlo k zásahu do pravidla, kterým je v tomto případě výlučné právo autora k jeho 

dílu.152 K extenzivnímu výkladu výjimky však za určitých okolností dojít může, a to tehdy, 

                                                                                                                                                   
146 Viz kapitola 3.1.1. této práce pro pojmové znaky autorského díla. 
147  Viz  §  1  zákona  č.  441/2003  Sb.,  o  ochranných  známkách,  pro  znak  grafického  znázornění  a  rozlišovací 
schopnosti. 
148  Srov.  KUR,  A.  Of  Oceans,  Islands,  and  Inland  Water  -  How  much  Room  for  Exceptions  and  Limitations 
under the Three-Step Test? Richmond Journal of Global Law and Business (8), 2009, s. 289-290. 
149 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 136. 
150 Tedy jako limit v užším slova smyslu - volná užití nebo zákonnou licenci dle výše uvedeného dělení. 
151  Srov.  KUR,  A.  Of  Oceans,  Islands,  and  Inland  Water  -  How  much  Room  for  Exceptions  and  Limitations 
under the Three-Step Test? Richmond Journal of Global Law and Business (8), 2009, s. 291-292. 
152 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 138. 
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bude-li  v  konkrétním  případě  třeba  zachovat  účel  a  smysl  této  výjimky,  což  se  projeví 

zejména u těch výjimek, které autorský zákon sice systematicky řadí mezi výjimky a omezení 

autorského  práva  (mezi  limity  v  užším  smyslu),  avšak  z  hlediska  teorie  jde  možná  spíše  o 

limit autorského práva v širším slova smyslu, jako je tomu například u výjimky pro 

nepodstatné  vedlejší  užití  díla  dle  §  38c  autorského  zákona. 153  V  tomto  směru  se  proto 

aplikace výkladového pravidla exceptiones sunt striktissime interpretandae, tedy výjimky je 

třeba interpretovat restriktivně, v duchu současného autorského zákona nejeví obecně 

vhodná.154 Z logiky výše uvedeného pak nelze při aplikaci výjimky pro nepodstatné vedlejší 

užití díla podrobit užití díla dle této výjimky v konkrétním případě tříkrokovému testu, jelikož 

neprojde  ani  přes  jeho  první  podmínku,  a  sice  že  výjimky  a  omezení  práva  autorského  lze 

uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených zákonem, jelikož zákon sice stanoví, že 

do  práva  autorského  nezasahuje  ten,  kdo  náhodně  užije  dílo  v  souvislosti  se  zamýšleným 

užitím jiného díla nebo prvku, ale nestanoví jak a ve kterých případech (jako je tomu u jiných 

výjimek).  Komentářová  literatura  uvádí,  že  tomu  tak  bude  například  při  natáčení  filmu  v 

souvislosti s bezděčným užitím architektonických či výtvarných děl v místě natáčení, avšak 

konkrétní rozsah této výjimky zůstává stále neurčen, a proto jde spíše o limit v širším slova 

smyslu. V rámci úvah de lege ferenda mám proto za to, že by bylo vhodné paragrafové znění 

výjimky pro nepodstatné vedlejší užití díla v § 38c autorského zákona přeformulovat tak, že 

by nově znělo: 

 „Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití díla v souvislosti se zamýšleným 

hlavním užitím jiného díla nebo prvku.“ 

 Důsledkem této změny znění výjimky by bylo, obdobně jako v případě volného užití 

dle § 30 odst. 1 autorského zákona, že na základě fikce by vůbec nešlo o užití díla a zákon by 

pak mylně nevytvářel dojem, že i na užití díla dle této výjimky je třeba aplikovat tříkrokový 

test.  

 Pro  ještě  lepší  systematiku  zákona  by  pak  dle  mého  názoru  bylo  vhodné,  aby  volná 

užití  dle  §  30  odst.  1  a  nepodstatné  vedlejší  užití  díla  dle  návrhu  de  lege  ferenda  mnou 

navrženého bylo přesunuto do § 12 autorského zákona, aby bylo zjevné, že v těchto případech 

o užití díla vůbec nejde a tříkrokový test nebude aplikován. 

                                                
153 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 137-138. 
154 Srov. MELZER, F. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2011, s. 155-157. 
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 Společenská  diskuse  o  tom,  zda  by  se  ochrana  autorského  práva  měla  posílit  nebo 

naopak uvolnit, má podstatu právě ve výše uvedeném chápání výjimek buďto v užším slova 

smyslu jako svobod nebo obran (ostrovů svobody v moři výlučnosti), nebo jako subjektivních 

práv uživatele díla. Problémem je, že většina právních řádů, včetně toho našeho, pojem práva 

uživatele díla výslovně neupravuje. Výjimky a omezení totiž jako svobody nebo obrany mají 

negativní  povahu  ve  vztahu  k  pozitivnímu  subjektivnímu  právu  autora,  a  tak  autor  nemá 

žádnou povinnost užití díla uživateli umožnit, ale zároveň ani možnost tomuto užití zabránit. 

Pokud  bychom  naopak  mluvili  o  výjimkách  a  omezeních  jako  o  pozitivních  subjektivních 

právech  uživatele,  tak  takovému  právu  by  muselo  odpovídat  právo  autora  takové  užití 

umožnit.  V  kontinentálním  právu  se  pak  s  přihlédnutím  k  rozsudkům  francouzských  soudů 

chápou výjimky a omezení jako svobody a k tomuto chápání jejich povahy se přiklání i česká 

teorie. V rozsudku nejvyššího soudu Kanady ve věci CCH Canadian Ltd. vs. Law Society of 

Upper Canada, S. C. R. 339 ze dne 4. března 2004 se však soud vyjádřil odlišně, že výjimka 

fair  dealing  je  součástí  právního  řádu  a  jako  taková  nesmí  být  vykládána  restriktivně,  což 

podtrhuje její pozitivní status.155 

4.4.1.  Tříkrokový test 

 Jak  už  bylo  zmíněno  v  předchozích  kapitolách  této  práce,  tříkrokový  test  je  nutné 

splnit při každé konkrétní aplikaci výjimky a omezení autorského práva. 156 V mezinárodních 

dokumentech  byl  nejprve  zakotven  v  čl.  9  odst.  2  RÚB  a  dále  také  v  čl.  13  TRIPS,  čl.  10 

WCT, čl. 16 WPPT a čl. 11 Marrákešské smlouvy, na úrovni Evropské unie poté v čl. 5 odst. 

5 Informační směrnice. V našem právním řádu je upraven v § 29 odst. 1 autorského zákona. 

Tříkrokový  test  se  skládá  ze  tří  podmínek,  které  musí  být  kumulativně  splněny,  aby  na 

základě výjimky a omezení mohlo být dílo mimosmluvně užito. Tyto podmínky jsou dle § 29 

odst. 1 autorského zákona následující: 

1) výjimky  a  omezení  práva  autorského  lze  uplatnit  pouze  ve  zvláštních  případech 

 stanovených v tomto zákoně, 

2) takové užití díla nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a 

3) užitím díla nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

                                                
155 Srov. SRSTKA, J. a kol. Autorské právo a práva související. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 139-140. 
156 Tamtéž, s. 143. 
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 Splnění  všech  tří  uvedených  podmínek  představuje  materiální  podmínku  aplikace  té 

které skutkové podstaty výjimky nebo omezení. Nestačí proto, aby konkrétní případ užití díla 

skutkově zapadal pod rozsah některé výjimky nebo omezení (formální podmínka), ale pro její 

aplikaci je nutné projít také tříkrokovým testem.157 

 Pohled na tříkrokový test jako na materiální podmínku aplikace výjimky nebo 

omezení  je  důsledkem  naší  vnitrostátní  a  evropsko-unijní  úpravy,  která  je  její  předlohou 

(adresátem  výjimky  je  každý  případný  uživatel  díla).  V  mezinárodním  právu  jde  naopak  o 

podmínku, která musí být splněna, aby mohla být státem uzákoněna výjimka k právu autora, 

které je obsaženo v mezinárodní smlouvě (adresátem je stát), 158 viz čl. 13 TRIPS: „členové 

omezí omezení a výjimky z výlučných práv na určité zvláštní případy, které nejsou v rozporu s 

normálním využíváním díla a neodůvodněně nepoškozují oprávněné zájmy majitele práva“. 

 Tento  pohled  na  funkci  tříkrokového  testu  však  nebyl,  ani  mezi  členskými  státy 

Evropské unie, vždy jednotný. Například ne všechny členské státy inkorporovaly tříkrokový 

test do svých právních řádů spolu s dalšími výjimkami a omezeními z Informační směrnice, 

což mohlo být vedeno úsudkem, že tříkrokový test je ve směrnici obsažen pouze coby vodítko 

pro zákonodárce při rozhodování, které výjimky a omezení uzákonit a které ne. Kupříkladu 

zákonodárce  Belgie  nezačlenil  do  právního  řádu  tříkrokový  test  s  tvrzením,  že  tak,  jak  je 

obsažen  v  čl.  5  odst.  5  Informační  směrnice,  je  adresován  pouze  zákonodárcům  členských 

zemí, avšak dodal, že to nijak nebrání soudům, aby tohoto testu užily při aplikaci práva. 159 

Ostatně i gramatický výklad čl. 5 odst. 5 věty první Informační směrnice, která zní „výjimky a 

omezení stanovené v odstavcích 1, 2, 3 a 4 mohou být použity pouze ve zvláštních 

případech...“, naznačuje, že soud může mít pravomoc rozhodovat o oprávněnosti užití díla na 

základě výjimky a omezení v konkrétním případě. Známým případem, kde soudy členského 

státu užily tříkrokového testu při rozhodování o oprávněnosti užití díla v situaci, kdy toto užití 

v zásadě spadalo pod výjimku obsaženou v právním řádu, byl případ s populárním názvem 

Mulholland  Drive  ve  Francii.  Věc  spočívala  v  tom,  že  uživatel,  který  byl  spotřebitelem,  si 

chtěl pro svou vlastní potřebu vytvořit kopii filmu z originálu nahrávky v DVD formátu na 

analogový nosič, avšak DVD nosič byl vybaven technickým prostředkem ochrany, který toto 

neumožňoval, a tak se uživatel obrátil na soud. Soud prvního stupně pak v rozhodnutí doslova 

                                                
157 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 340. 
158 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 163-164. 
159 Srov. GEIGER, C. The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law? IIC - international review of 
intellectual property and competition law 37(6), 2006, s. 690. 
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uvedl,  že  výroba  takovéto  kopie  by  byla  v  rozporu  s  běžným  způsobem  užití  díla,  protože 

prodej filmu v digitálním formátu na DVD byl klíčový pro relevantní trh filmového průmyslu. 

Ačkoliv je možné závěry tohoto rozhodnutí zpochybňovat, tak dobře poslouží jako příklad, 

jak  užití  tříkrokového  testu  soudem  při  rozhodování  o  oprávněnosti  užití  díla  na  základě 

konkrétní výjimky vytváří další (materiální) podmínku jejího uplatnění, jejíž uplatnění se však 

uživatelům může jevit jako nejisté, protože je proměnitelná v čase, například s ohledem na 

měnící se ekonomickou situaci a technologický vývoj.160 

4.4.2.  Výklad tříkrokového testu 

 V  minulosti  proběhlo  před  panelem  WTO  řízení  o  otázce  souladnosti  výjimky  z 

autorského práva obsažené v čl. 110(5) CA (Copyright Act v USA) s tříkrokovým testem v čl. 

13 TRIPS a jiných mezinárodních smlouvách, které iniciovala Evropská unie. Konkrétně šlo o 

výjimku  pro  vysílání  hudebního  díla  rozhlasem  či  televizí  na  veřejných  místech.  Součástí 

obsahově  širokého  posudku  panelu  WTO  je  také  výklad  jednotlivých  kroků  tříkrokového 

testu, který, ačkoliv není závazný, pro budoucí rozhodování může být silou své argumentace 

významný.161 

 Při  výkladu  prvního  kroku  testu  (výjimky  a  omezení  se  uplatní  pouze  v  určitých 

zvláštních případech) se panel WTO nejprve zabýval pojmem „určitých“ případů, kde došel k 

závěru, že každá výjimka musí být v zákoně jasně definována, což neznamená, že musí být v 

zákoně popsán každý jednotlivý případ, ve kterém by se mohla uplatnit, ale postačí, pokud je 

jasně vymezen rozsah jejího uplatnění, aby byla zaručena právní jistota. Ohledně „zvláštních“ 

případů se panel WTO usnesl, že význam tohoto pojmu je takový, že každá výjimka má mít 

pouze  jedinečný  a  omezený  rozsah  aplikovatelnosti  v  oblasti  jejího  použití,  tedy  že  každá 

výjimka má být vymezena kvalitativně i kvantitativně úzce. Pojem „případ“ pak jinými slovy 

znamená okolnost, událost nebo skutečnost a může být vymezen například uvedením adresátů 

výjimky nebo kategorií děl, na které se uplatní.162 

                                                
160  Srov.  DUSOLLIER,  S.  The  Relations  between  Copyright  Law  and  Consumer's  Rights  from  a  European 
Perspective. European Parliament Publication, 2010, s. 19. Dostupné online na: 
http://ssrn.com/abstract=2127736. Citováno dne 13. června 2018. 
161 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 165-166. 
162 Srov. WTO Dispute Panel Report on Section 110(5) of the U. S. Copyright Act, WT/DS160/R ze dne 15. 
června  2000,  s.  33.  Dostupné  online  na:  https://www.wto.org/english/Tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm. 
Citováno dne 14. června 2018. 
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 U druhého kroku testu (užití díla nesmí být v rozporu s normálním využíváním díla) 

panel WTO zkoumal obsah pojmů „normální“ a „využívání“. Využívání chápe jako takové 

jednání autora, kterým uplatňuje výlučná práva jemu přiznaná, a to za účelem hospodářského 

prospěchu z díla. Normální využívání je dle panelu WTO takové využívání práv, které není 

jejich  úplným  využitím,  protože  v  opačném  případě  by  čl.  13  TRIPS  byl  jen  formulí  bez 

obsahu.163 Při hodnocení normálního využití práv je navíc potřeba poměřovat využití každého 

z jednotlivých práv samostatně (hospodářského prospěchu z každého z práv), nikoliv pouze v 

souhrnu,  takže  není  možné  mluvit  o  normálním  využití  práv,  pokud  by  využití  některého 

práva bylo na základě výjimky úplně znemožněno a hospodářský prospěch z využití ostatních 

práv by významem přesahoval újmu způsobenou znemožněním využití daného práva. 

Možnost využití každého z práv proto musí být zachována.164 

 V rámci třetího kroku testu (užití nesmí neodůvodněně poškozovat oprávněné zájmy 

majitele  práva)  se  panel  WTO  zabýval  výkladem  pojmů  „neodůvodněně“,  „poškozovat“, 

„oprávněné“ a „zájmy“. Zájem může představovat cokoliv, co má pro osobu nějakou 

důležitost, co pro ni představuje nějakou výhodu či ztrátu (zpravidla majetkového charakteru). 

Zájmem tedy může být například právo k majetku nebo k čerpání užitků z tohoto majetku. 

Pojem  oprávněnosti  je  možné  chápat  ve  dvou  rovinách,  a  to  v  rovině  pozitivistické  jako 

zákonnosti,  nebo  v  rovině  normativní,  kde  oprávněné  zájmy  jsou  ty,  které  jsou  dostatečně 

legitimní. Poškozováním je míněno způsobení jakékoliv ztráty nebo škody a neodůvodněností 

je pak do tohoto kroku testu obsažen požadavek proporcionality neboli přiměřenosti.165  

4.4.3.  Kritika tříkrokového testu 

 Jak již bylo uvedeno výše, převážně panuje ohledně pohledu na tříkrokový test shoda, 

že jde o výkladový korektiv, který slouží k restriktivní aplikaci výjimek a omezení autorského 

práva v konkrétních případech.  

                                                
163 Srov. WTO Dispute Panel Report on Section 110(5) of the U. S. Copyright Act, WT/DS160/R ze dne 15. 
června  2000,  s.  44.  Dostupné  online  na:  https://www.wto.org/english/Tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm. 
Citováno dne 14. června 2018. 
164  Srov.  KUR,  A.  Of  Oceans,  Islands,  and  Inland  Water  -  How  much  Room  for  Exceptions  and  Limitations 
under the Three-Step Test? Richmond Journal of Global Law and Business (8), 2009, s. 319. 
165 Srov. WTO Dispute Panel Report on Section 110(5) of the U. S. Copyright Act, WT/DS160/R ze dne 15. 
června  2000,  s.  58.  Dostupné  online  na:  https://www.wto.org/english/Tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm. 
Citováno dne 14. června 2018. 



47 

 

 Takové  nahlížení  na  funkci  tříkrokového  testu  však  není  v  teoretických  kruzích 

jedinečné. Při tomto pojetí totiž tříkrokový test slouží pouze ve prospěch autora nebo jiného 

nositele práva, avšak autorské právo jako takové má sloužit také veřejnému zájmu a vytvořit 

tak předpoklady, aby docházelo k tvorbě děl a jejich následnému rozšiřování ve veřejnosti, 

přičemž k dosažení tohoto cíle je třeba, aby byl vytvořen systém pobídek a záruk pro všechny 

zúčastněné,  tedy  nejen  pro  autory  a  odvozené  nositele  práva,  ale  také  pro  třetí  strany.  K 

vybalancování  těchto  mnohdy  protichůdných  zájmů  má  poté  sloužit  adekvátně  vykládaný 

tříkrokový  test.  Takový  výklad  spočívá  zjednodušeně  v  tom,  že  žádný  z  kroků  nesmí  být 

upřednostněn  před  ostatními  a  jakýkoliv  nesoulad  při  aplikaci  výjimky  s  některým  z  kroků 

testu musí být následně poměřován se souladností s tříkrokovým testem jako celkem. 166 Za 

účelem změny výkladu tříkrokového testu tak, aby výjimky a omezení v národních právních 

řádech nebyly nepřiměřeně omezovány, přijala skupina mnoha světových akademiků z oboru 

práva duševního vlastnictví deklaraci vyvážené interpretace tříkrokového testu (dále také jen 

„Mnichovská deklarace“ 167), jejíž obsahem je sada principů, jejichž dodržení uplatnění při 

výkladu tříkrokového testu bude prospěšné veřejnému zájmu a nikoliv pouze zájmu autora. 

Principy jsou následující, cituji: 

„1. Tříkrokový  test  představuje  nedělitelný  celek.  Tři  kroky  testu  musí  být  posuzovány 

společně jako celek při souhrnném hodnocení. 

2. Tříkrokový test nevyžaduje, aby výjimky a omezení byly vykládány zásadně úzce, ale 

tak, aby výkladem byla zachována jejich podstata a smysl. 

3. Omezení  výjimek  a  omezení  výlučných  práv  tříkrokovým  testem  na  určité  zvláštní 

 případy nevylučuje: 

 a) zákonodárce  z  uzákonění  výjimek  a  omezení  s  neurčitým  předmětem,  pokud 

  rozsah jejich aplikace bude rozumně předvídatelný, nebo 

 b) soudy z: 

  -  aplikace  existujících  zákonných  výjimek  a  omezení  na  obdobné  skutkové 

  případy mutatis mutandis, nebo 

                                                
166  Srov.  HILTY,  R.  M,  GEIGER,  C.,  GRIFFITHS,  J.  Towards  a  Balanced  Interpretation  of  the  “Three-Step 
Test” in Copyright Law. European Intellectual Property Review, 2008, s. 493. Z originálního anglického znění 
přeloženo autorem. 
167 Srov. GOOLD, P. R. The interpretive argument for balanced three-step test. American University 
International Law Review 33(1), 2017, s. 204. 
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  - vytváření dalších výjimek a omezení,  

  - pokud je to umožněno v daném systému práva, jehož část tvoří. 

4. Výjimky a omezení nejsou v rozporu s normálním využíváním chráněného předmětu, 

 pokud: 

 - jsou založeny na okolnostech umožňujících soutěž, nebo 

 - svým vlivem předchází neodůvodněným omezením soutěže, zejména na sekundárních 

 trzích,  zvláště  tehdy,  pokud  je  zajištěna  adekvátní  kompenzace,  ať  už  smluvní  nebo 

 mimosmluvní cestou. 

5. Při aplikaci tříkrokového testu musí být přihlíženo k zájmům původních nositelů práv i 

 k zájmům odvozených nositelů práv. 

6. Tříkrokový  test  musí  být  vykládán  způsobem  zohledňujícím  oprávněné  zájmy  třetích 

 stran, zahrnující: 

 - zájmy odvozené od základních lidských práv a svobod, 

 - zájmy soutěžní, zejména na sekundárních trzích a 

 -  další  veřejné  zájmy,  zejména  v  oblasti  vědeckého  bádání  a  kulturního,  sociálního 

 nebo ekonomického rozvoje.“168 

 Zastánci tradiční interpretace tříkrokového testu však o vyvážené intepretaci tvrdí, že 

spíše než o interpretaci tříkrokového testu jde o přestrojený návrh na jeho reformu. 169 Fiscor 

například  ve  své  kritice  k  Mnichovské  deklaraci  vyvrací  jednotlivé  její  části,  kde  například 

hned o prvním návrhu na čtení tříkrokového testu jako celku a nikoliv chronologicky dle jeho 

jednotlivých kroků tvrdí, že ani takové uspořádání testu by neospravedlňovalo pohlížet na test 

jako splněný v případě, kdy by jeden z kroků testu nebyl naplněn a ostatní ano, protože by tím 

byl  porušen  základní  princip  pacta  sunt  servanda  v  mezinárodních  závazcích,  a  proto  není 

                                                
168 Viz HILTY, R. M, GEIGER, C., GRIFFITHS, J. Towards a Balanced Interpretation of the “Three-Step Test” 
in  Copyright  Law.  European  Intellectual  Property  Review,  2008,  s.  495.  Z  originálního  anglického  znění 
přeloženo autorem. 
169 Srov. GOOLD, P. R. The interpretive argument for balanced three-step test. American University 
International Law Review 33(1), 2017, s. 209. 
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možné  tříkrokový  test  splnit,  pokud  není  dílem  splněn  každý  z  jeho  kroků,  bez  ohledu  na 

jejich pořadí.170  

 Geiger  zase  navrhuje,  aby  tříkrokový  test  byl  čten  odzadu,  tedy  aby  soud  při  jeho 

aplikaci nejprve analyzoval, zda užití díla neodůvodněně nepoškodilo oprávněné zájmy autora 

a až pak posoudil, zda užití nebylo v rozporu s normálním využíváním díla. K tomuto návrhu 

došel  v  souvislosti  s  výše  zmíněným  rozhodnutím  ve  věci  Mulholland  Drive,  kde  soud 

rozhodl o neoprávněnosti užití díla vytvořením kopie pro vlastní potřebu na analogový nosič 

už dle rozporu s 2. krokem testu a k posouzení souladu s 3. krokem testu se vůbec nedostal, 

přičemž soudy mohou mít různou představu o tom, co představuje normální využívání díla, a 

tak se někdy přes svůj širší výklad normálního využívání vůbec nemusí dostat k posouzení, 

zda vůbec byly užitím díla neodůvodněně porušeny oprávněné zájmy autora.171 

4.4.4.  Volná užití 

 Dle § 30 odst. 1 autorského zákona může fyzická osoba pro vlastní potřebu užít dílo ve 

smyslu § 12 autorského zákona (všemi způsoby užití zde uvedenými, je-li to dle jejich povahy 

možné)  bez  souhlasu  nositele  práva,  a  to  za  podmínky,  že  účelem  takového  užití  není 

dosažení hospodářského nebo obchodního zisku.172 Odstavec druhý ustanovení pak 

pravděpodobně  z  důvodu  právní  jistoty  zdůrazňuje  způsoby  užití  díla,  které  se  vztahují  k 

právu autora na rozmnožování díla, které představuje z hospodářského hlediska 

nejvýznamnější způsob užití díla, do kterého může fyzická osoba zasáhnout jeho užitím pro 

vlastní potřebu.173 Dle mého názoru je však možné, že toto ustanovení zde bylo systematicky 

zařazeno proto, aby se na užití díla zhotovením rozmnoženiny pro vlastní potřebu z důvodu 

zásahu do hospodářsky nejvýznamnějšího práva autora aplikoval tříkrokový test v důsledku 

přesunutí tohoto způsobu užití do kategorie zákonných licencí (limitů v užším slova smyslu). 

Volná  užití  dle  odstavce  prvního  totiž  představují  (již  s  ohledem  na  demonstrativní  výčet 

způsobů užití v § 12 autorského zákona, který by v případě aplikace tříkrokového testu byl v 

                                                
170 Srov. FISCOR, M. J. “Munich Declaration” on the three-step test – respectable objective; wrong way to try 
to achieve it. Nepublikováno, 2012, s. 14. Dostupné online na: 
www.copyrightseesaw.net%2Fdata%2Fdocuments%2Fdocuments%2F0%2F6%2F6%2F0665a0ebfa425ceb829c
c8fb4f3bf03f.doc&usg=AOvVaw0WF9tYx58lB-YH7fOW0Faa. Citováno dne 15. června 2018. 
 
171 Srov. GEIGER, C. The Three-Step Test, a Threat to a Balanced Copyright Law? IIC - international review of 
intellectual property and competition law, 37(6), 2006, s. 697. 
172 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 79. 
173 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 347. 
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rozporu již s prvním jeho krokem) limit autorského práva v širším slova smyslu. Dle fikce 

obsažené ve formulaci „za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje...“ nejde vůbec o užití 

díla a tříkrokový test by logicky neměl být aplikován. Odstavec druhý je však formulován „do 

práva autorského tak nezasahuje ten...“, tedy obdobně jako všechny ostatní zákonné licence 

obsažené v autorském zákoně, které jednoznačně představují limity autorského práva v užším 

slova smyslu a u kterých tříkrokový test aplikován být musí.174 

 Zákon  výslovně  hovoří  o  možnosti  zhotovení  rozmnoženiny  (v  jednotném  čísle), 

avšak užití singuláru v právním předpise je běžnou praxí a kolik rozmnoženin ještě spadá pod 

volné užití díla a kdy už jde o nedovolený zásah do práva autora je otázkou k posouzení v 

konkrétních případech. Zároveň dle naší právní úpravy nezáleží na právní povaze zdroje, ze 

kterého uživatel při zhotovování rozmnoženiny čerpal.175 Soudní dvůr Evropské unie (dále jen 

„SDEU“)  však  rozhodoval  o  předběžných  otázkách  vznesených  v  důsledku  sporu  mezi 

nizozemskými společnostmi, které vyráběly prázdné záznamové nosiče a spolky spravujícími 

náhradní  odměny  pro  autory  za  tyto  vyrobené  nosiče  a  došel  k  závěru,  že  nelze  tolerovat 

vnitrostátní předpisy nečinící rozdíl mezi rozmnoženinami pro osobní potřebu pořízenými z 

oprávněných  a  rozmnoženinami  pořízenými  z  padělaných  či  nedovolených  zdrojů,  protože 

připuštění takové úpravy by způsobilo snížení objemu prodeje nebo jiných zákonných 

obchodů ve prospěch rozšíření oběhu padělaných děl nebo nedovolených napodobenin, což 

by  bylo  v  rozporu  s  běžným  způsobem  užití  děl. 176  V  české  judikatuře  dosud  nemáme 

rozhodnutí vyšších soudů reflektující uvedený rozsudek SDEU. 

 Autorský zákon pak v § 30 odst. 3 výslovně vylučuje některá díla z volného užití. Jsou 

jimi  počítačové  programy  a  elektronické  databáze.  Dále  není  volným  užitím  zhotovení 

rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a pořízení záznamu 

audiovizuálního  díla  při  jeho  provozování  ze  záznamu  nebo  jeho  přenosu.  Autorský  zákon 

také stanoví povinnost, aby rozmnoženina díla výtvarného pro osobní potřebu fyzické osoby 

byla  vždy  takto  označena,  aby  ji  nebylo  možné  zaměnit  s  originálem.  Volná  užití  zároveň 

                                                
174 Srov. kapitolu 4.4. této práce, zejména rozdělení na limity autorského práva v širším a užším smyslu. 
175  Srov.  výrok  usnesení  Nejvyššího  soudu  ze  dne  25. 3. 2009,  sp.  zn.  5  Tdo  234/2009,  cituji:  „Zhotovení 
rozmnoženiny autorského díla pro osobní potřebu ve smyslu § 30 odst. 1, 2 AutZ není neoprávněným zásahem do 
chráněných  autorských  a  souvisejících  práv  ve  smyslu  §  152  odst.  1  TrZ.  Přitom  autorský  zákon  nevylučuje 
legální  zhotovení  většího  počtu  takových  rozmnoženin  pro  osobní  potřebu,  pokud  to  není  v  rozporu  s  běžným 
způsobem užití díla a ani tím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (§ 29 odst. 1 AutZ), a nezáleží 
rovněž na tom, z jakého zdroje je pořízena rozmnoženina díla pro osobní potřebu (může jím být např. i nelegálně 
opatřená jiná rozmnoženina díla).“ 
176 Srov. rozsudek SDEU ze dne 10. 4. 2014 ve věci C-435/12. 
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neovlivňují placení náhradních odměn dle § 25 autorského zákona ani nezbavují povinnosti 

respektovat ochranné technické prostředky proti rozmnožování děl.177 

4.4.5.  Zákonné licence 

 V autorském zákoně jsou zákonné licence upraveny v ustanoveních §§ 30a až 39 a v 

ustanovení  §  66  zvlášť  pro  počítačové  programy.  Taxativní  výčet  zákonných  licencí  v 

autorském zákoně vychází z čl. 5 Informační směrnice, přičemž od novely autorského zákona 

zákonem  č.  102/2017  Sb.,  účinné  od  20. dubna  2017,  kterou  byla  do  autorského  zákona 

vložena zákonná licence pro karikaturu a parodii (ustanovení § 38g), naše úprava zákonných 

licencí odpovídá předloze dle čl. 5 Informační směrnice. 178 Zákonné licence se vztahují pouze 

na díla zveřejněná, přičemž výjimky z tohoto pravidla nalezneme v ustanovení § 29 odst. 2 

autorského zákona. 

 Zákonné licence je možné rozdělit na úplatné a bezúplatné. Úplatné zákonné licence 

nalezneme v autorském zákoně pouze dvě, a to: 

• licenci pro rozmnožování na papír nebo podobný podklad na objednávku (§ 30a odst. 

1 písm. c) a d)) a 

• knihovní půjčovatelskou licenci (§ 37 odst. 2). 

 Úprava bezúplatných zákonných licencí je širší a obsahuje: 

• licenci pro rozmnožování na papír nebo podobný podklad (§ 30a), 

• licenci pro předvedení nebo opravu přístroje (§ 30b), 

• citační licenci (§ 31), 

• licenci pro propagaci výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§ 32), 

• licenci pro užití díla na veřejném prostranství (§ 33), 

• úřední a zpravodajskou licenci (§ 34), 

• licenci  pro  užití  díla  v  rámci  občanských  či  náboženských  obřadů  nebo  v  rámci 

úředních akcí pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití 

díla školního (§ 35), 

• licenci pro omezení práva autorského k dílu soubornému (§ 36), 

                                                
177 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 81. 
178  Srov.  důvodovou  zprávu  k  zákonu  č.  102/2017  Sb.,  kterým  se  mění  zákon  č.  121/2000  Sb.,  o  právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
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• knihovní licenci (§ 37), 

• licenci pro určitá užití osiřelého díla (§ 37a), 

• licenci pro osoby se zdravotním postižením (§ 38), 

• licenci pro dočasné rozmnoženiny (§ 38a), 

• licenci pro fotografickou podobiznu (§ 38b), 

• licenci pro nepodstatné vedlejší užití díla (§ 38c), 

• licenci k dílům užitého umění a dílům architektonickým (§ 38d), 

• licenci pro sociální zařízení (§ 38e), 

• licenci pro společné domovní antény (§ 38f), 

• licenci pro karikaturu a parodii (§ 38g), 

• licenci  pro  užití  originálu  nebo  rozmnoženiny  díla  výtvarného,  fotografie  nebo  díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením a 

• licence  pro  mimosmluvní  užití  počítačových  programů  jsou  vzhledem  k  zvláštní 

povaze  počítačového  programu  jako  díla  upraveny  v  §  66  odst.  1  a  5  autorského 

zákona. 

 Z důvodu obsáhlosti úpravy zákonných licencí v autorském zákoně budou pro účely 

této práce dále podrobněji rozebrány pouze některé z nich, a to zákonná licence pro 

rozmnožování na papír nebo podobný podklad, citační licence, úřední a zpravodajská licence, 

knihovní licence a licence pro určitá užití osiřelého díla. 

4.4.5.1. Licence pro rozmnožování na papír nebo na podobný podklad 

 Ustanovení § 30a autorského zákona upravuje zákonnou licenci pro vytváření 

rozmnoženin  díla  na  papír  nebo  podobný  podklad  pro  osobní  potřebu  fyzické  osoby,  pro 

vlastní vnitřní potřebu právnické nebo fyzické podnikající osoby a pro splnění objednávky na 

vytvoření  rozmnoženin  pro  uvedené  osoby  (tzv.  licence  pro  reprografii).  V  případě  licence 

pro  vytvoření  rozmnoženiny  pro  osobní  potřebu  fyzické  osoby  jde  o  rekapitulaci  zákonné 

licence obsažené v § 30 odst. 2 autorského zákona, která je důsledkem nové systematizace po 

novelizaci autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb.179 Rozmnoženinu lze zhotovit 

fotografickou  technikou  nebo  jiným  postupem  s  podobnými  účinky,  tedy  na  kopírovacích 

strojích  nebo  například  pomocí  tiskárny.  Podmínkou  je,  aby  osoby  vytvářející  kopie  na 

                                                
179 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 353. 
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objednávku včas platily odměnu kolektivnímu správci dle § 25 autorského zákona. Výslovně 

je pak stanoveno, že se tato zákonná licence nevztahuje na vytváření kopií notových záznamů 

děl  hudebních  či  hudebně  dramatických.  Hotová  rozmnoženina  musí  být  jako  taková  vždy 

zřetelně označena.180 

4.4.5.2. Citační licence 

 Zákonnou licenci pro citaci upravuje autorský zákon v ustanovení § 31.  Obecně lze  

citovat prakticky cokoliv, nemusí jít vždy o dílo ve smyslu autorského zákona, ale třeba jen 

pouhý  slovní  výrok.  Šalomoun  mluví  o  citování  jako  o  „propůjčování  si  výsledků  duševní 

činnosti někoho jiného k duševní činnosti naší“. 181 Dle předmětu citace, který buďto je, nebo 

není chráněn tvůrčím právem, můžeme rozlišovat citace na autorské a neautorské. Neautorské 

citace jsou citacemi předmětů, kterým právní řád neposkytuje žádnou speciální právní 

ochranu (např. prostý výrok osoby). Ochrany se pak může osoba domáhat jedině v případě, že 

by  citací  bylo  zasaženo  do  jejích  práv  na  ochranu  osobnosti  dle  občanského  zákoníku. 

Autorské citace jsou citacemi předmětů, které požívají ochrany dle autorského zákona (o těch 

bude dále pojednáno). Existují však i další předměty, které jsou chráněny právem duševního 

vlastnictví  a  které  mají  svůj  vlastní  citační  režim,  jako  je  tomu  např.  v  případě  citací 

průmyslových  vzorů  dle  §  23  zákona  č.  207/2000  Sb.,  o  ochraně  průmyslových  vzorů  a  o 

změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích.182 

 Autorské citace se pak dělí na tzv. malou citaci, velkou citaci a výukovou a výzkumnou 

citaci.183 

 Malou citací se rozumí bezplatné užití výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve 

svém díle, v odůvodněné míře. Zpravidla půjde o výňatky z děl slovesných literárních nebo 

vědeckých nebo děl hudebních. Pro malou citaci je (rozdílně od citace velké) charakteristické, 

že může být provedena za libovolným účelem.184 

                                                
180 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 
83-84. 
181 Viz ŠALOMOUN, M. Citace a její právní regulace. Právní rozhledy 14, 2005, s. 499 - 510. 
182 Tamtéž. 
183 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 359. 
184 Tamtéž, s. 359. 
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 Smyslem velké citace je užití výňatků z díla nebo drobných celých děl (např. krátkých 

básní,  písní  nebo  povídek),  a  to  pouze  pro  účely  a)  kritiky  nebo  recenze  vztahující  se  k 

takovému dílu nebo b) pro účely vědecké nebo odborné tvorby. Citovat je možné pouze díla 

zveřejněná a užití musí být vždy v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném 

konkrétním účelem.185 

 Posledním typem citace je výuková a výzkumná citace, která spočívá v užití díla za 

ilustračním účelem při vyučování nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení 

přímého nebo nepřímého ekonomického prospěchu. U vyučování se může jednat o jakoukoliv 

jeho formu (přednáška, seminář, individuální konzultace), přičemž dílo lze užít jakkoliv je to 

s  ohledem  na  účel  této  zákonné  licence  možné  (přednesením,  rozmnožením,  vystavením 

apod.). Výuková a výzkumná citace se však nevztahuje na užívání výňatků děl v 

učebnicích.186 Ohledně ekonomického prospěchu je podstatné, že se neváže k osobě 

vyučujícího, ale k účelu vyučování a je třeba jej posuzovat v konkrétních případech. Citovat 

dle uvedené zákonné licence proto bude možné např. při výuce marketingu na vysoké škole 

(ačkoliv z nabytých vědomostí jednou možná bude student ekonomicky prospívat), nikoliv už 

v případě marketingového školení v obchodní společnosti.187 

 Při užití díla na základě citační licence je potřeba respektovat osobnostní právo autora 

na  nedotknutelnost  jeho  díla,  proto  citováním  nesmí  být  změněn  jeho  smysl  nebo  obsah. 

Podmínkou  citace  je,  aby  byl  uveden  autor  díla  (nejde-li  o  dílo  anonymní),  jeho  název  a 

pramen, kterým se rozumí rok a místo vydání díla (popř. další údaje). Vhodnou pomůckou při 

citování je následování citačních technických norem, u nás norma ČSN ISO 690, které sice 

nejsou  závazné  z  hlediska  autorského  práva,  avšak  při  jejich  splnění  je  zaručeno,  že  byly 

splněny také podmínky zákonné citační licence. 

4.4.5.3. Úřední a zpravodajská licence 

 Úřední a zpravodajská licence je upravena v ustanovení § 34 autorského zákona, kde 

rozlišujeme  a)  úřední  licenci,  b)  licenci  k  zpravodajskému  užití  díla  c)  licenci  k  převzetí 

zpravodajského díla a d) licenci k politickým projevům a veřejným přednáškám.188 

                                                
185 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 360. 
186 Tamtéž. 
187 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 87. 
188 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 370-375. 
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 Úřední licence dovoluje užití díla v zákonem stanovených případech a v odůvodněné 

míře.  Zákonnými  případy  (úředními  účely)  jsou:  veřejná  bezpečnost,  správní  nebo  soudní 

řízení,  parlamentní  jednání  a  pořízení  zápisu  o  něm  nebo  jiný  úřední  účel,  u  kterého  však 

musíme zkoumat jeho povahu a vztah k zajištění veřejného zájmu. Příkladem jiného účelu, 

pro který dochází k užití díla dle zákonné úřední licence, je poskytování informací v souladu 

se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  (dále  jen  „SvInf“).  Na 

otázku, co je ještě odůvodněnou mírou užití díla poskytnutím informace a co je již zásahem 

do autorského práva, pomůže odpovědět nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. 

ÚS 3208/16, ve kterém Ústavní soud předestřel postup, kterého by se správní orgány měly 

držet při plnění povinností dle SvInf.189 Úřední licence se vztahuje také na díla nezveřejněná a 

počítačové programy.190 

 Licence ke zpravodajskému užití díla je první ze dvou forem zpravodajské licence v 

autorském zákoně. Na základě této licence je možné užít dílo jakýmkoliv možným způsobem 

(např. jeho provozováním nebo vystavením), avšak pouze k účelu informování o aktuálních 

událostech a v rozsahu tohoto účelu. Příkladem užití díla na základě této výjimky může být 

reportáž z právě probíhajícího hudebního koncertu. Pro užití díla na základě této licence je 

třeba uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní a dále název a pramen, není-li to nemožné. 

Licence se vztahuje také na díla nezveřejněná, avšak ne na počítačové programy. 191 

 Na základě licence k převzetí zpravodajského díla je možné užít dílo v odpovídající 

míře v hromadném prostředku jiném, než ve kterém bylo původně zveřejněno, avšak pouze za 

podmínky,  že  obsahem  díla  jsou  aktuální  informace  o  hospodářských,  politických  nebo 

                                                
189 Viz body 14 a 16 citovaného nálezu, cituji: „Orgány veřejné moci musí k žádostem o informace tohoto druhu 
přistupovat individuálně a vycházet z pravidla, že je třeba poskytnout zásadně veškeré požadované informace, 
ledaže jde o výjimku z pravidla a jsou dány závažné důvody pro ochranu autorského práva, které převáží nad 
právem  na  informace.  Správní  orgány  a  soudy  jsou  povinny  zohlednit  objektivní  vlastnosti  požadovaných 
informací,  i  to,  nakolik  by  jejich  zpřístupnění  znamenalo  skutečné  (materiální)  porušení  autorských  práv. 
Současně musí zvážit i povahu práva na informace a míru jeho omezení v kontextu individuálních zájmů žadatele 
i obecného zájmu na kontrole činnosti orgánů veřejné moci. Bude-li třeba, jsou správní orgány povolány zvážit 
kolizi  práva  na  informace  a  ochrany  práv  k  výsledkům  tvůrčí  duševní  činnosti.  Ze  strany  správních  orgánů 
postačí  elementární  a  bezformální  úvaha,  splňující  pouze  požadavky  srozumitelnosti  a  přezkoumatelnosti; 
správní soudy jsou k tomu vybaveny podstatně lépe, mj. běžně pracují s testem proporcionality. Na správních 
soudech  lze  požadovat,  aby  vymezily  obecná  vodítka  –  typové  charakteristiky  případů,  v  nichž  mají  správní 
orgány informace poskytnout nebo naopak upřednostnit ochranu autorských práv. Uvedený postup bude 
odpovídat i požadavkům § 34 písm. a) autorského zákona, který zakotvuje tzv. úřední (zákonnou) licenci k užití 
díla a podle něhož do práva autorského nezasahuje ten, kdo v odůvodněné míře užije dílo na základě zákona pro 
soudní nebo správní řízení nebo k jinému úřednímu účelu.“ 
190 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 370-371. 
191 Tamtéž, s. 372-373. 
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náboženských věcech, přičemž tyto kategorie je třeba posuzovat restriktivně. Uveřejněn může 

být  také  překlad  díla.  Užití  děl  na  základě  této  licence  je  třeba  odlišit  od  šíření  krátkých 

denních zpráv, které dle § 2 odst. 6 autorského zákona nepožívají autorskoprávní ochrany. 192 

Prvek  aktuálnosti  je  však  podstatný,  proto  nebude  možné  převzít  například  dílo  z  knižního 

sborníku do článku v denním tisku. Užít dílo na základě této licence není možné, pokud bylo 

užití zapovězeno. Zákon přímo nestanoví formu zapovězení, avšak z povahy tohoto úkonu lze 

usuzovat,  že  zapovězení  musí  být  učiněno  výslovně  ústně  nebo  písemně.  Podmínkou  je 

uvedení  jména  autora,  nejde-li  o  dílo  anonymní  a  dále  názvu  a  pramene.  Tato  licence  se 

vztahuje také na díla nezveřejněná, avšak ne na počítačové programy.193 

 Licence k politickým projevům a veřejným přednáškám umožňuje užít celý nebo část 

politického  projevu  nebo  veřejné  přednášky,  avšak  pouze  k  informativnímu  účelu,  jehož 

rozsah musí být dovozován vždy v konkrétních případech. 194 Ohledně historie této zákonné 

licence odkazuji na kapitolu 3.1.3. této práce. 

4.4.5.4. Knihovní licence 

 Knihovní  licence  je  upravena  v  ustanovení  §  37  autorského  zákona  a  jde  o  jednu  z 

tradičních  zákonných  licencí,  kterou  znal  již  náš  autorský  zákon  z  roku  1965.  Knihovní 

licenci je možné rozdělit na a) bezúplatnou zákonnou licenci (§ 37 odst. 1 a 4) a b) veřejnou 

půjčovatelskou licenci (§ 37 odst. 2, 3 a 5).195 

 Oprávněnými na základě knihovní licence nejsou, jak by mohl její název napovídat, 

pouze  knihovny,  ale  také  další  subjekty,  mezi  které  patří  archivy,  muzea,  galerie,  školy, 

vysoké  školy  a  jiná  školská  a  vzdělávací  zařízení  pod  podmínkou  nevýdělečnosti  jejich 

činnosti.  Uvedené  subjekty  na  základě  bezúplatné  zákonné  licence  mohou  bez  souhlasu 

autora: 

a) pořizovat archivační rozmnoženiny za účelem plnění dokumentačních a archivačních 

činností ve veřejném zájmu, pokud subjekt vede pro daný druh děl svůj fond, přičemž 

pořízení rozmnoženiny nesmí vést k přímému nebo nepřímému ekonomickému 

prospěchu, takže takové rozmnoženiny nesmí být dále půjčovány veřejnosti; 

                                                
192 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 91. 
193 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 373-374. 
194 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 92. 
195 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 388. 
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b) pořizovat  náhradní  rozmnoženiny  děl  zařazených  do  fondu  daného  subjektu,  a  to  za 

účelem  jejich  doplnění  za  poškozené  nebo  ztracené  exempláře  děl,  avšak  pouze  za 

předpokladu, že je dílo na trhu rozebráno, přičemž takové rozmnoženiny můžou být 

dále půjčovány veřejnosti; 

c) zpřístupňovat za účelem výzkumu a soukromého studia členů veřejnosti na 

terminálech  díla  obsažená  ve  fondech  daných  subjektů,  přičemž  toto  zpřístupnění 

nesmí  být  zpoplatněno  a  subjekt  musí  zajistit,  aby  si  osoba  užívající  dílo  nemohla 

sama  pořídit  jeho  rozmnoženinu.  Subjekt  však  může  pro  užívající  osobu  vytvořit 

tiskovou  rozmnoženinu  na  objednávku.  Na  základě  této  licence  však  nesmí  být  dílo 

užito zpřístupněním online prostřednictvím internetu; 

d) půjčovat prezenčním způsobem vysokoškolské kvalifikační práce pro výzkumné nebo 

soukromé studijní účely, pokud autor dané práce tuto možnost výslovně nezapověděl. 

Na práce vzniklé od 1. ledna 2006 se však užije novější ustanovení § 47b zákona č. 

111/1998  Sb.,  zákon  o  vysokých  školách,  které  zpřístupňování  kvalifikačních  prací 

upravuje jinak.196 

 Výše uvedené zákonné licence se, s výjimkou licence pod písm. d), užijí pouze na díla 

zveřejněná. Odstavec čtvrtý ustanovení § 37 autorského zákona doplňuje bezúplatnou 

zákonnou  licenci  pro  užití  děl  v  knihovním  katalogu  (zhotovením  rozmnoženiny,  zpravidla 

díla fotografického). Rozmnoženina musí být zabezpečena před dalším užíváním k přímému 

nebo nepřímému ekonomickému prospěchu, například záměrným zhoršením kvality 

reprodukce. Je-li autor nebo osoba, pod jejímž jménem bylo dílo zveřejněno, znám, musí být 

v katalogu uveden.197 

 Veřejná půjčovatelská licence byla do autorského zákona obsažena novelou 

autorského zákona zákonem č. 216/2006 Sb., na základě směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování a o některých 

právech  v  oblasti  duševního  vlastnictví  souvisejících  se  právem  autorským  (kodifikované 

znění).  Směrnice  mimo  jiné  stanovila  v  čl.  6  odst.  1  povinnost  členským  státům  zajistit 

autorům odměnu za veřejné půjčování originálů a rozmnoženin jejich děl. Na základě veřejné 

půjčovatelské  licence  mohou  oprávněné  subjekty  vypůjčovat  originály  nebo  rozmnoženiny 

                                                
196 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 389-391. 
197 Tamtéž, s. 393-394. 
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vydaných děl veřejnosti, avšak podmínkou oprávněnosti vypůjčování děl je uhrazení autorské 

odměny, kterou však neplatí skutečný uživatel díla (půjčitel, tedy osoba uvedená v § 37 odst. 

1  autorského  zákona),  ale  stát  prostřednictvím  Národní  knihovny  České  republiky.  Výše 

odměny  je  stanovena  bodem  10  přílohy  č.  1  autorského  zákona  a  činí  0,50  Kč  za  každou 

výpůjčku.  Odměna  za  vypůjčování  děl  se  neplatí  v  případě  prezenčních  výpůjček  a  dále  u 

taxativně vymezených subjektů veřejnoprávního významu (všechny školní knihovny a 

knihovny vysokých škol, Národní Knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v 

Brně, Národní technická knihovna, Národní lékařská knihovna, Národní pedagogická 

knihovna Komenského, Knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací, 

Knihovna Národního filmového archivu a Parlamentní knihovna České republiky).198 

Ohledně děl na zvukových, zvukově obrazových a jiných záznamech stanoví autorský zákon 

v ustanovení § 37 odst. 3 odlišně, že tato díla mohou být vypůjčována pouze, pokud to není v 

rozporu  s  prodejními  nebo  licenčními  podmínkami,  ledaže  jde  o  prezenční  výpůjčky,  při 

kterých  však  musí  oprávněný  subjekt  zamezit  možnosti  pořízení  rozmnoženiny  takového 

záznamu.199  Oprávněné  subjekty  musí  kolektivnímu  správci  na  jeho  vyžádání  souhrnně  za 

kalendářní rok poskytovat informace o počtu poskytnutých výpůjček, a lze-li to spravedlivě 

požadovat, také informace potřebné pro rozúčtování odměn kolektivním správcem.200 

4.4.5.5. Licence pro určitá užití osiřelého díla 

 Obsažení  nové  zákonné  licence  pro  určitá  užití  osiřelého  díla  v  §  37a  autorského 

zákona  je  důsledkem  transpozice  směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2012/28/EU  ze 

dne 25. října 2012 o některých povolených způsobech užití osiřelých děl (dále jen „směrnice 

o osiřelých dílech“) zákonem č. 228/2014 Sb. Směrnice o osiřelých dílech byla přijata mimo 

jiné proto, že v členských státech existovaly různé přístupy k uznávání statusu osiřelých děl a 

k jeho určování, jakož i různé režimy povolených způsobů užití osiřelých děl, což 

představovalo  překážky  fungování  vnitřního  trhu  osiřelých  děl  a  v  jejich  důsledku  omezení 

volného pohybu zboží a služeb s kulturním obsahem. 201 O jak závažný problém jde vyplývá i 

z některých statistik, které tvrdí, že na území Evropy existují až 3 miliony osiřelých děl nebo 

                                                
198 Srov. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 391-393. 
199 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 
97-98. 
200 Viz ustanovení § 37 odst. 5 autorského zákona. 
201 Srov. recitály 8 a 9 směrnice o osiřelých dílech. 
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že v celkovém souhrnu tvoří až 40 % všech autorských děl. 202 Česká právní úprava do novely 

autorského  zákona  v  roce  2014  úpravu  osiřelých  děl  neznala,  ačkoliv  se  s  ní  dlouhodobě 

počítalo a původně byla plánována již na konec roku 2008. Zákonodárce však nakonec vyčkal 

s úpravou osiřelých děl až na přijetí směrnice o osiřelých dílech.203 

 Nejprve je třeba zabývat se definicí osiřelého díla samotného. Tu zákonodárce 

transponoval do ustanovení § 27a autorského zákona, které kromě definice samotné upravuje 

ještě rozdvojení statusu díla, ukončení statusu osiřelosti díla a princip vzájemného uznávání. 

Dle definice se dílo považuje za osiřelé, není-li určen jeho autor, nebo i když je určen, není 

nalezen  ani  po  provedení  důsledného  vyhledávání  podle  §  27b  autorského  zákona.204  Dle 

odst. 3  ustanovení  se  při  splnění  uvedených  podmínek  u  jednoho  díla  považují  za  osiřelá 

všechna díla daného autora, čímž jde autorský zákon nad rámec textu směrnice o osiřelých 

dílech.  V  autorském  zákoně  je  dále  upraveno  takzvané  rozdvojení  statusu,  které  odpovídá 

situaci, kdy autorské právo k dílu náleží více než jednomu autorovi a ne všichni autoři jsou 

určeni,  nebo  jsou-li  určeni,  nejsou  nalezeni  ani  po  provedení  důsledného  vyhledávání.  V 

takovém případě je potřeba k užití díla licence od dohledatelných nositelů práv, avšak na užití 

osiřelé části díla je možné aplikovat výjimku dle § 37a autorského zákona. Princip 

vzájemného uznávání statusu osiřelého díla je založen na tom, že pokud je dílo považováno za 

osiřelé  v  jednom  členském  státě  Evropské  unie  nebo  Evropského  hospodářského  prostoru, 

považují  se  automaticky  za  osiřelá  i  v  ostatních  členských  státech.  Za  účelem  evidence 

osiřelých děl vede Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví unijní online databázi osiřelých 

děl.205  Pominou-li  důvody  pro  považování  díla  za  osiřelé,  může  dojít  k  ukončení  statusu 

osiřelosti  díla,  a  to  písemným  sdělením  autora  osobě  užívající  dílo  dle  zákonné  licence  v 

§ 37a  autorského  zákona  (která  o  tom  dále  informuje  kolektivního  správce)  nebo  přímo 

sdělením autora kolektivnímu správci, pokud dílo není užíváno na základě předmětné 

                                                
202  Srov.  TALLOVÁ,  L.  Bernská  úmluva  o  ochraně  literárních  a  uměleckých  děl  a  její  vliv  na  celosvětové 
formování autorského práva. Acta MUP. Právní ochrana duševního vlastnictví. Praha: Metropolitan University 
Prague Press, 2015, s. 50. 
203 Srov. LAŠKOVÁ, L. Právní úprava osiřelých děl v Evropské unii a České republice. Aktuální otázky práva 
autorského  a  práv  průmyslových:  nový  občanský  zákoník  a  vybrané  problémy  evropského  práva  duševního 
vlastnictví  -  dopady  na  českou  legislativu  a  praxi.  Jan  Kříž  a  kolektiv,  Praha:  Univerzita  Karlova  v  Praze, 
Právnická fakulta, 2014, s. 55. 
204 Viz ustanovení § 27a odst. 1 autorského zákona. 
205 Srov. MACKOVIČKOVÁ, M. Osiřelá díla v autorském zákoně. Bulletin advokacie (3), 2016, s. 29-32. 
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zákonné licence. Po ukončení statusu osiřelého díla náleží autorovi vůči uživateli dle zákonné 

licence a vůči kolektivnímu správci právo na odměnu.206 

 Důsledné vyhledávání dle § 27b autorského zákona musí být provedeno před 

označením  díla  za  osiřelé  a  spočívá  v  nahlédnutí  do  informačních  zdrojů  relevantních  pro 

daný druh díla nebo jiný předmět ochrany. Ustanovení je doplněno přílohou č. 2 k autorskému 

zákonu,  která  obsahuje  seznam  informačních  zdrojů,  do  kterých  musí  být  nahlédnuto  při 

provádění důsledného vyhledávání.207 

 Užít osiřelé dílo na základě zákonné licence mohou pouze některé instituce, kterými 

jsou  knihovny,  muzea,  archivy,  školská  a  vzdělávací  zařízení  a  veřejnoprávní  vysílatelé 

(Česká televize a Český rozhlas) a které mají dané dílo ve svém archivu. Komerční subjekty 

dosud  osiřelá  díla  na  základě  zákonné  licence  užívat  nemohou,  ačkoliv  chystaná  novela 

autorského zákona z roku 2008 počítala s takovou zákonnou licencí, která by to umožnila. 208 

Oprávnění adresáti dle nynější zákonné licence ji tak mohou využít výhradně k dosažení cílů 

souvisejících  s  jejich  činností  prováděnou  ve  veřejném  zájmu  (kterými  jsou  dle  směrnice 

uchovávání,  obnova  a  zpřístupňování  zdrojů).  Užitím  osiřelých  děl  lze  generovat  příjmy, 

avšak pouze do výše nákladů na digitalizaci a zpřístupnění obsahu osiřelých děl (viz § 37a 

odst. 5 autorského zákona). 209 Zákon stanoví také výčet způsobů, jakými lze osiřelé dílo na 

základě zákonné licence užít, přičemž veškeré způsoby se týkají účelově vázaného 

rozmnožování díla (pro digitalizaci, indexaci, katalogizaci atp.) a sdělování díla veřejnosti dle 

§  18  odst.  2  autorského  zákona  (sdělování  počítačovou  nebo  obdobnou  sítí,  tedy  zejména 

prostřednictvím  internetu).210  Dle  § 37a  odst.  4  autorského  zákona  se  uvedená  výjimka 

vztahuje  rovněž  na  díla  do  osiřelých  děl  vložená  nebo  začleněná  nebo  díla  tvořící  jeho 

součást. 

                                                
206 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 75. 
207 Srov. MACKOVIČKOVÁ, M. Osiřelá díla v autorském zákoně. Bulletin advokacie (3), 2016, s. 29-32. 
208 Srov. LAŠKOVÁ, L. Právní úprava osiřelých děl v Evropské unii a České republice. Aktuální otázky práva 
autorského  a  práv  průmyslových:  nový  občanský  zákoník  a  vybrané  problémy  evropského  práva  duševního 
vlastnictví  -  dopady  na  českou  legislativu  a  praxi.  Jan  Kříž  a  kolektiv,  Praha:  Univerzita  Karlova  v  Praze, 
Právnická fakulta, 2014, s. 56 a 59. 
209 Srov. MACKOVIČKOVÁ, M. Osiřelá díla v autorském zákoně. Bulletin advokacie (3), 2016, s. 29-32. 
210 Srov. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 
100. 
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4.4.6.  Možný vývoj v oblasti výjimek a omezení 

 V  současné  sobě  se  na  půdě  Evropské  unie  v  Radě  projednává  návrh  směrnice 

Evropského  parlamentu  a  Rady  o  autorském  právu  na  jednotném  digitálním  trhu  (dále  jen 

„návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu“). Přijetí nové 

směrnice je nutné kvůli rychlému vývoji digitálních technologií, které změnily způsob 

vytváření,  produkce,  distribuce  a  užívání  děl  nebo  v  jejich  důsledku  vznikly  způsoby  užití 

dosud  neznámé.  Přestože  je  oblast  výjimek  a  omezení  autorského  práva  již  upravena  a  do 

jisté, avšak ne zcela dostatečné míry harmonizována na základě Informační směrnice, tak s 

ohledem na vývoj technologií a nové způsoby užití považuje Evropská komise za nezbytné 

harmonizovat výjimky a omezení s ohledem na digitální trh, aby byla spravedlivě nastolena 

rovnováha mezi nositeli práv a uživateli děl. Za tímto účelem vyčlenila tři oblasti, ve kterých 

je třeba přijmout nové výjimky a omezení a sladit tak úpravu členských států, a to 1) digitální 

a přeshraniční užívání děl v oblasti vzdělávání, 2) vytěžování textů a dat v oblasti vědeckého 

výzkumu a 3) zachování kulturního dědictví.211  

 Pozornost  je  však  třeba  upřít  na  čl.  13  návrhu  směrnice  o  autorském  právu  na 

jednotném digitálním trhu, který stanoví povinnost pro provozovatele webových stránek, na 

které  je  nahráváno  jejich  uživateli  velké  množství  obsahu,  který  je  z  velké  části  tvořen 

autorskými díly nebo jinými předměty ochrany a který je následně zpřístupněn veřejnosti, k 

zavedení  účinných  mechanismů,  které  mají  automaticky  identifikovat  a  odstranit  nelegálně 

zpřístupňovaný  obsah.  Nynější  autorské  právo  totiž  neponechává  téměř  žádný  prostor  pro 

sdílení  obsahu  uživateli,  který  vznikl  na  základě  jiného  autorskoprávně  chráněného  díla.212 

Problémem  však  je,  zda  takové  mechanismy  dokáží  spolehlivě  odlišit,  kdy  jde  o  legálně 

užívaný  a  kdy  o  nelegální  obsah.  Někteří  tvrdí,  že  by  návrhem  bylo  zasaženo  do  práv 

uživatelů na přijímání a předávání informací, protože zautomatizované mechanismy nedokáží, 

rozdílně  od  lidského  úsudku,  rozpoznat,  zda  je  dílo  užíváno  legálně  (například  na  základě 

výjimky) nebo ne. Vyhodnocení, že je dílo užíváno neoprávněně, by tak v důsledku 

zasahovalo do svobody slova (vyjadřování). Výjimky a omezení navíc, jak již bylo zmíněno, 

                                                
211  Srov.  důvodovou  zprávu  k  návrhu  směrnice  o  autorském  právu  na  jednotném  digitálním  trhu.  Dostupné 
online na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:52016PC0593. Citováno dne 
26. června 2018. 
212 Srov. HUGENHOLTZ, B. P., SENFTLEBEN, M. Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities, 2011, s. 10. 
Dostupné  online  na:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554.  Citováno  dne  9.  července 
2018. 
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nejsou  ve  všech  členských  zemích  zcela  harmonizovány,  takže  užití  díla  v  některé  členské 

zemi  by  mohlo  zasahovat  do  práv  autora  a  v  zemi  jiné  by  bylo  oprávněné  například  na 

základě zákonné licence, což by automatický systém rozpoznávání stěží odlišil. K podobnému 

závěru  došel  i  SDEU  v  rozsudku  z  16.  2.  2012  ve  věci  SABAM  versus  Netlog  NV  (C-

360/10). Předmětné ustanovení navíc představuje nesoulad s jinými právními předpisy 

Evropské  unie,  když  je  v  rozporu  se  (sice  nezávazným)  recitálem  46  směrnice  Evropského 

parlamentu  a  Rady  2000/31/ES  ze  dne  8.  června  2000  o  elektronickém  obchodu  (dále  jen 

„směrnice  o  elektronickém  obchodu“),  který  výslovně  stanoví,  aby  provozovatel  webové 

stránky při rozhodování o odstranění závadného obsahu dodržoval zásady svobody projevu, 

což nemůže žádný filtrovací mechanismus zajistit. 213 K návrhu směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu se vyjádřil také Senát České republiky, který rovněž upozornil 

na  rozpor  navrhované  povinnosti  dle  čl.  13  se  směrnicí  o  elektronickém  obchodu  a  s 

rozsudkem SDEU ve věci SABAM versus Netlog NV (C-360/10) a konstatoval, že povinnost 

monitoringu nahrávaného obsahu by mohla mít neúměrný finanční, administrativní i 

technický dopad zejména na malé a střední podniky a rovněž na fungování většiny běžných 

internetových služeb.214 Je otázkou, zda i přes kritické hlasy bude směrnice o autorském právu 

na jednotném digitálním trhu přijata v navrhovaném znění nebo bude čl. 13 úplně vypuštěn či 

pozměněn. Výbor Evropského parlamentu pro právní záležitosti však směrnici v 

navrhovaném  znění  dne  20. června  2018  schválil,215  takže  nezbývá  než  počkat,  jak  bude 

hlasovat  Evropský  parlament  jako  celek.  Možné  řešení  by  představovalo  také  přijetí  nové 

výjimky pro užití díla jeho zpřístupněním při nahrávání obsahu uživatelem na internet. 

4.4.7.  Otevřená výjimka nebo uzavřený katalog výjimek a omezení? 

 Kontinentální autorské právo je, zejména v oblasti internetové komunikace, vždy až v 

závěsu  za  technologickým  vývojem.  Kvůli  tomu  a  kvůli  komplikované  a  časově  nákladné 

legislativní tvorbě vyvstává potřeba hledat flexibilitu v autorskoprávních normách, aby byla 

                                                
213 Srov. FROSIO, G. To Filter, or Not to Filter - That is The Question in EU Copyright Reform. Cardozo Arts 
Entertainment Law Journal 36(2), 2018, 356-357. 
214 Srov. 128. usnesení Senátu z 5. schůze, konané dne 9. března 2017, k balíčku předpisů k reformě autorského 
práva.  Dostupné  online  na:  http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=2124.  Citováno 
dne 27. června 2018. 
215  Viz  výsledky  hlasování  Výboru  Evropského  parlamentu  pro  právní  záležitosti  ze  dne  20. června  2018. 
Dostupné online na: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/149721/juri-committee-result-roll-call-votes-
20062018.pdf. Citováno dne 27. června 2018. 
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spravedlivě  nastolena  rovnováha  mezi  nositeli  práv  a  uživateli  děl.216  V  této  kapitole  bude 

pojednáno  o  tom,  jakým  způsobem  flexibility  dosáhnout,  zda  je  možné  implementovat  do 

kontinentálních  právních  řádů  otevřenou  výjimku  fair  use  a  zda  nepostačí  pro  nastavení 

flexibility  v  autorskoprávních  vztazích  uplatnění  obecných  právních  principů  a  základních 

svobod nebo obecných limitů autorského práva.  

 Hned na úvod, v souvislosti v obecnými limity autorského práva, je potřeba zmínit, že 

autorské právo není absolutní a neomezitelné. Omezeno může být například užším 

vymezením předmětu ochrany, tedy díla, rozsahem ochrany díla nebo dobou trvání 

autorskoprávní ochrany. Například u pojmového znaku jedinečnosti díla dle § 2 autorského 

zákona může být flexibility dosaženo při rozhodování soudem, zda dílo tento znak splňuje či 

ne.217 Obdobně si lze představit uzákonění kratší doby autorskoprávní ochrany nebo systému 

vyčerpání práva v digitální sféře.218  

 Také v oblasti obecných právních principů a v základních svobodách je možné hledat 

flexibilitu pro autorskoprávní vztahy. Autorské právo totiž může být omezeno například ve 

prospěch  svobody  projevu,  práva  na  soukromí  nebo  svobody  umělecké  tvorby.  Příkladem 

může  být  rozhodnutí  Spolkového  soudního  dvora  Německa  ze  dne  29. 6. 2000  ve  věci  pod 

populárním názvem Germania 3, které se týkalo scénáře hry, který hojně (v rozsahu 4 stran) 

citoval z dvojice her Bertholda Brechta.  Spolkový soudní dvůr se usnesl tak, že tato citace 

sice nesplňuje podmínky citační licence dle německého práva, avšak s ohledem na svobodu 

umělecké tvorby/vyjádření zakotvenou v čl. 5 odst. 3 německé ústavy je třeba citační právo 

vykládat šířeji a dodal, že autoři musí do určité míry počítat s tím, že se autorská díla časem 

stávají  díly  volnými.  Dle  Spolkového  soudního  dvora  by  tak  výjimky  a  omezení  měly  být 

vykládány tak, aby v daných případech reflektovaly a vyvažovaly odpovídající zájmy stran. 219 

Hlavními  zdroji  flexibility  v  autorském  právu  však  i  přesto  zůstávají  především  výjimky  a 

omezení autorského práva, proto bude pozornost upřena především na ně. 

                                                
216 Srov. HUGENHOLTZ, B. P., SENFTLEBEN, M. Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities, 2011, s. 2. 
Dostupné  online  na:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554.  Citováno  dne  9.  července 
2018. 
217 Tamtéž, s. 6. 
218 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 174. 
219 Srov. HUGENHOLTZ, B. P., SENFTLEBEN, M. Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities, 2011, s. 11. 
Dostupné  online  na:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554.  Citováno  dne  9.  července 
2018. 
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 Doktrína  fair  use,  tedy  otevřená  výjimka  dle  §  107  autorského  zákona  USA,  je  ve 

světě  jedinečným  právním  institutem.  Ani  v  common  law  neobsahují  příbuzné  právní  řády 

zemí Commonwealthu tuto výjimku, protože jejich výjimka fair dealing se vztahuje pouze k 

taxativně vymezenému okruhu zákonných licencí. 220 Podle výjimky fair use je dílo oprávněně 

užito bez souhlasu autora za účelem demonstrativně vymezeným (kritika, komentář, 

zpravodajství, výuka atd.) pouze při zvážení následujících faktorů, kterými jsou: 

1. účel  a  smysl  užití  díla,  kdy  je  zvažováno,  zda  je  užití  komerční  povahy  nebo 

nevýdělečné pro výukové účely, 

2. druh chráněného díla, 

3. podstatu a rozsah užité části díla v poměru k dílu jako celku, 

4. vliv užití na potenciální trh nebo hodnotu chráněného díla.221 

 Otevřená výjimka proto z důvodu, že může být aplikována na předem nepředvídané 

případy, lépe vyhovuje požadavku spravedlnosti v autorskoprávních vztazích, než uzavřený 

katalog  výjimek  a  omezení,  jehož  devizou  je  naopak  jistá  předvídatelnost  neboli  právní 

jistota. Kontinentální systém výjimek a omezení byl původně také poměrně flexibilní, když 

užíval poměrně otevřených a abstraktních norem, které mohly být soudem následně konkrétně 

aplikovány, avšak potřeby měnící se společnosti v důsledku technologického rozvoje 

způsobily, že byly přijímány stále konkrétnější normy pro jednotlivé způsoby užití, což spolu 

s restriktivním výkladem výjimek a omezení způsobilo ztrátu flexibility celého systému a v 

důsledku toho se začaly ozývat hlasy znějící ve prospěch otevřené výjimky v kontinentálním 

systému autorského práva.222 Samotná implementace otevřené výjimky do jednotlivých 

právních  řádů  členských  zemí  by  však,  vzhledem  k  odlišné  právní  tradici  systémů  práva, 

zřejmě nebyla vhodným koncepčním řešením. Otevřená výjimka by zároveň pravděpodobně 

nesplňovala podmínky tříkrokového testu, což by bránilo jejímu uzákonění, avšak v 

teoretických kruzích dosud nekoluje o této věci jednotný názor. 223 Griffiths například tvrdí, že 

lépe, než vykládat tříkrokový test jako otevřenou výjimku, nikoliv jen jako korektiv 

restriktivního výkladu jednotlivých výjimek a omezení, by bylo přejmout americkou výjimku 

                                                
220 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 157-158. 
221 Viz 17 U.S. Code § 107. 
222 Srov. HUGENHOLTZ, B. P., SENFTLEBEN, M. Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities, 2011, s. 6-8. 
Dostupné  online  na:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554.  Citováno  dne  9.  července 
2018. 
223 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 163-169. 
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fair use do právních řádů s případnými nezbytnými úpravami. 224 Osobně se však domnívám, 

že by to nebylo, zejména s ohledem na výklad tříkrokového testu panelem WTO možné, 225 

protože  výjimka  fair  use  vzhledem  ke  své  demonstrativní  hypotéze  není  vůbec  přesně 

definována. Obdobně vidí problém např. Okediji, cituji: 

 „Jak se již usnesl Kongres v důvodové zprávě k autorskému zákonu USA z roku 1976, 

fair  use  je  doktrínou  ‚bez  skutečné  definice,  čili  spíše  souhrnem  kritérií,  která  ačkoliv  v 

žádném  případě  nejsou  definitivní  a  určující,  tak  poskytují  určité  měřítko  k  balancování 

zájmů‘. Aplikace výjimky fair use je plně záležitostí k posouzení případ od případu. Ačkoliv je 

možné předpokládat určitý vývoj ve skutkově obdobných případech, i přesto je 

nepředvídatelnost výsledku tím, co dělá doktrínu fair use problematickou.“226 

 Lze tedy shrnout, že možnost převzetí otevřené výjimky do kontinentálních právních 

řádů není vhodným řešením, avšak stávající systém taxativně vymezeného katalogu výjimek a 

omezení  taktéž  nevyhovuje  měnícím  se  potřebám  společnosti.  Řešením  by  mohlo  zavedení 

systému výjimek a omezení, který by byl založen na relativně určitých normách, zajištujících 

odpovídající poměr právní jistoty a spravedlnosti a které by bylo možné flexibilně aplikovat 

na  různé  nepředvídatelné  případy  v  budoucnosti.227  Příklad  řešení,  jak  toho  dosáhnout,  byl 

představen skupinou evropských akademiků Wittem Project, založenou v roce 2002, která si 

dala za cíl sepsat tzv. Evropský autorský zákoník, 228 který by sloužil jako model pro budoucí 

harmonizaci nebo unifikaci autorského práva v Evropské unii. Evropský autorský zákoník je 

rozdělen  do  5  kapitol  nazvaných  1)  předmět  autorského  práva,  2)  autorství  a  vlastnictví, 

3) osobnostní práva, 4) majetková práva, 5) omezení. Evropský autorský zákon není 

všezahrnující, a tak neupravuje např. oblast náhradních odměn za užití, technické prostředky 

ochrany,  oblast  odpovědnosti  za  neoprávněné  užití  děl  atd.  Evropský  autorský  zákoník  byl 

však navržen tak, aby odpovídal mezinárodním závazkům Evropské unie a jejich členských 

                                                
224  Srov.  GRIFFITHS,  J.  The  'Three-Step  Test'  in  European  Copyright  Law  -  Problems  and  Solutions.  Queen 
Mary School of Law Legal Studies Research Paper No. 31/2009, 2009, s. 21. Dostupné online na: 
https://ssrn.com/abstract=1476968. Citováno dne 10. července 2018. 
225  Srov.  kapitolu  4.4.2.  této  práce  pro  výklad  prvního  kroku  testu,  který  požaduje,  aby  byla  každá  výjimka 
vymezena kvalitativně i kvantitativně úzce. 
226 Srov. OKEDIJI, R. Toward an international fair use doctrine. Columbia Journal of Transnational Law 39(1), 
2000, s. 118. Z originálního anglického znění přeloženo autorem. 
227 Srov. HUGENHOLTZ, B. P., SENFTLEBEN, M. Fair Use in Europe: In Search of Flexibilities, 2011, s. 9. 
Dostupné  online  na:  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1959554.  Citováno  dne  9.  července 
2018. 
228 European Copyright Code. Dostupné online na: https://www.ivir.nl/copyrightcode/european-copyright-code/. 
Citováno dne 11. července 2018. 
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států, tedy respektuje ustanovení mezinárodních smluv (RÚB a TRIPS) a příslušných směrnic 

Evropské unie.229 Klíčová je však kapitola pátá, která v prvních 4 článcích obsahuje jednotlivé 

výjimky  a  omezení  rozdělené  podle  smyslu  předmětných  účelů  užití  díla  a  dále  v  čl.  5.5 

ustanovení  o  možnosti  dalších  omezení  autorského  práva  podle  uvedených  výjimek,  a  to 

analogicky  za  předpokladu,  že  dílo  bude  užito  srovnatelně  za  podobným  účelem  jako  dle 

výjimek v čl. 5.1 až 5.4 a za splnění příslušných požadavků příslušné výjimky, přičemž užití 

nesmí být v rozporu s normálním užitím a nesmí neodůvodněně poškozovat oprávněné zájmy 

autora  nebo  jiného  nositele  práva.  Navíc  musí  být  přihlédnuto  také  k  oprávněným  zájmům 

třetích  stran.  V  podstatě  jde  o  jakési  zvolnění  prvního  kroku  tříkrokového  testu,  kdy  není 

nutné, aby výjimka byla přesně definována a ohraničena, ale postačí analogické užití podle 

výjimky  jiné,  při  splnění  zásadních  požadavků.  Otázkou  však  je,  zda  by  bylo  možné  na 

evropské  úrovní  přijat  takovýto  katalog  výjimek  a  omezení  namísto  toho  v  Informační 

směrnici,  protože  není  jasné,  zda  by  výjimka  dle  čl.  5.5  Evropského  autorského  zákoníku 

vyhovovala tříkrokovým testům v mezinárodních smlouvách, zejména v čl. 13 TRIPS.230 

 Je otázkou, nakolik je potřeba měnit stávající evropskou úpravu výjimek a omezení, 

vycházející zejména z Informační směrnice, a jestli by nepostačilo v konkrétních 

odůvodněných případech dosáhnout flexibility pomocí uplatnění základních svobod a 

principů  vnějších  systému  autorského  práva,  jako  to  udělal  Spolkový  soudní  dvůr  ve  výše 

zmíněném  rozhodnutí  Germania  3.  Z  pohledu  uživatele,  který  se  v  takových  případech 

nachází  ve  velké  právní  nejistotě  ohledně  toho,  zda  jde  o  oprávněné  užití  díla  (např.  na 

základě svobody projevu), se domnívám, že spoléhat na tyto vnější limity autorského práva 

není  dostatečné.  Překážkou  fungujícímu  systému  je  v  současnosti  také  to,  že  ani  s  pomocí 

Informační  směrnice  se  nepodařilo  dostatečně  harmonizovat  systém  výjimek  a  omezení  v 

členských státech Evropské unie. 231 Vhodnou inspirací z Evropského autorského zákoníku k 

dalším  krokům  na  úrovni  práva  Evropské  unie  by  mohlo  být,  aby  se  katalog  výjimek  a 

omezení  dle  Informační  směrnice  stal  závazným  pro  všechny  členské  státy  v  doslovném 

znění, přičemž tříkrokový test v čl. 5. odst. 5 Informační směrnice by nově kopíroval znění 

polootevřené  výjimky  dle  čl.  5.5  Evropského  autorského  zákoníku.  V  každém  z  členských 

států by pak byly výjimky upraveny rozsahově stejně a soudy jednotlivých států by se mohly 

                                                
229 Srov. European Copyright Code - Introduction. Dostupné online na: 
https://www.ivir.nl/copyrightcode/introduction/. Citováno dne 11. července 2018. 
230 Srov. PRCHAL, P. Limity autorskoprávní ochrany. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 173. 
231 Tamtéž, s. 175. 
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při rozhodování obdobných případů vzájemně inspirovat, což by mohlo představovat výrazný 

krok  pro  budování  vnitřního  trhu.  Stále  zde  však  stojí  otázka  souladnosti  takové  úpravy  s 

mezinárodními  závazky  a  především  pravděpodobná  neochota  jednotlivých  členských  států 

podvolit se s ohledem na místní tradice v oblasti výjimek a omezení takové jednotné úpravě. 

  



68 

 

5. Závěr 

 Mimosmluvní instituty užití autorského díla jsou právní oblastí z teoretického hlediska 

jistě zajímavou a velmi aktuální. Je tomu tak proto, stejně jako v případě autorského práva 

samotného,  že  jde  o  poměrně  mladou,  stále  se  rozvíjející  právní  disciplínu,  navíc  takovou, 

která  úzce  souvisí  s  nastavením  ekonomických  vztahů  v  celé  společnosti  i  na  mezinárodní 

úrovni,  přičemž  ať  je  nám  to  více  či  méně  sympatické,  ekonomické  zájmy  často  hrají  v 

mezinárodním vyjednávání prim. 

  Mimosmluvní užití díla totiž bezpochyby představuje zásah do absolutního 

majetkového práva autora. Smyslem autorského práva však, jak bylo v této práci zmíněno na 

několika  místech,  není  pouze  chránit  zájmy  autora,  ale  také  dát  průchod  celospolečenským 

zájmům, které představuje zejména požadavek na rozšiřování děl ve společnosti a 

prohlubování kulturního bohatství. Z tohoto důvodu existuje řada institutů, na základě kterých 

může uživatel dílo užít bez svolení autora, např. zákonné licence nebo volná užití, ale i další v 

této  práci  popsané.  Nelze  však  tvrdit,  že  mimosmluvní  instituty  užití  děl  existují  pouze  ve 

prospěch uplatnění celospolečenských zájmů, jelikož jejich vhodné nastavení, které usnadňuje 

přístup  veřejnosti  k  dílům  (například  na  základě  hojně  užívané  citační  licence)  ve  svém 

důsledku podporuje také ekonomické zájmy autora, jelikož o jeho díle roste povědomí, což s 

sebou  nevyhnutelně  nese  vyšší  poptávku  po  různých  ekonomicky  prospěšných  způsobech 

jeho užití. U některých mimosmluvních institutů užití děl proto nelze pochybovat o 

naplňování  jejich  funkce,  kterou  je  vyvažování  většinou  protichůdných  zájmů  autorů  (či 

jiných nositelů práv) a uživatelů děl. 

 Problém  však  spočívá  v  tom,  že  velká  rychlost  dnešního  technologického  vývoje  je 

nepřímo úměrná rychlosti legislativního procesu, a to jak na úrovni členských států Evropské 

unie, tak uvnitř Evropské unie samotné. Reakce legislativy na nově vznikající způsoby užití 

děl  a  s  nimi  spojené  zájmy  autorů  a  uživatelů  děl  proto  přichází  se  značným  zpožděním. 

Vznikají poté situace, kdy si uživatel není jistý, zda dílo může daným způsobem užít (byť se 

například takový způsob užití podobá způsobu dovolenému zákonnou licencí) nebo v horším 

případě dílo neoprávněně užívá a proti takovému užívání nejsou podnikány žádné relevantní 

kroky, jako je tomu dnes například v hojně diskutovanému problému uživatelsky 

zveřejňovaného obsahu. Bude zajímavé sledovat, zda Evropská unie nakonec příjme směrnici 

o  autorském  právu  na  jednotném  digitálním  trhu  v  navrhovaném  znění,  která  předpokládá 
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povinnost  zavedení  automatických  systémů  rozpoznávání  nelegálního  obsahu  provozovateli 

serverů,  či  ne.  Osobně  mám  za  to,  že  jde  o  poměrně  tvrdé  opatření  s  nejistým  výsledkem, 

avšak  rozumím  potřebě  určité  regulace  autorského  obsahu,  jelikož  zejména  na  sociálních 

sítích  lze  pozorovat  obrovské  množství  uživatelsky  tvořeného  obsahu  založeného  na  dílech 

(často  fotografických)  někoho  jiného,  v  podobě  například  tzv.  „memů“,  které  sice  zvyšují 

společenské  povědomí  o  autorovi  daného  podkladu,  avšak  mnohdy  ničí  svým  satirickým 

obsahem uměleckou hodnotu původního díla. 

 Při  zhotovování  této  práce  jsem  se  spíše  než  na  vyčerpávající  popis  jednotlivých 

mimosmluvních  institutů  snažil  zaměřit  na  nastavení  celého  systému  jako  takového,  hledat 

vztahy mezi limity autorského práva v širším a užším smyslu, v rámci čehož jsem dle mého 

přesvědčení objevil jistou nesystematičnost v české úpravě volných užití, ale také spojitosti s 

vnějšími limity autorského práva, kterými jsou např. základní svobody, které mnohdy mohou 

poskytnout flexibilitu tolik žádanou v dnešním autorském právu. Ohledně jednotlivých v této 

práci zmiňovaných návrhů na dosažení flexibility v systému výjimek a omezení mám za to, že 

nejvhodnějším  řešením  i  v  zájmu  dosud  neuskutečněné  harmonizace  na  evropsko-unijní 

úrovni by bylo přijetí povinně transponovatelného taxativního výčtu výjimek a omezení spolu 

s  upravenou  podobou  tříkrokového  testu  podle  vzoru  z  Evropského  autorského  zákoníku. 

Analogickou  aplikací  jednotlivých  výjimek  a  omezení  při  dodržení  podmínek  tříkrokového 

testu by pak bylo dosaženo nezbytné flexibility, která by však nepřesahovala nepředvídatelné 

meze, čímž by byl zachován také požadavek právní jistoty. Přijetí otevřené výjimky po vzoru 

americké fair use by právě s ohledem na její nepředvídatelnost tyto požadavky nesplňovalo.  

 Zcela závěrem bych chtěl zmínit, že přílišná volnost ohledně transpozice jednotlivých 

výjimek  a  omezení,  daná  členským  státům  Informační  směrnicí,  byla  dle  mého  názoru 

chybným krokem, protože ač rozumím odlišným tradicím jednotlivých zemí v oblasti jejich 

autorskoprávních  úprav,  tak  nemůže  být  nikdy  dosaženo  jednotného  trhu,  pokud  právní 

úprava  nebude  přehledná  a  předvídatelná  pro  všechny  zúčastněné  subjekty,  zejména  při 

přeshraničním  užívání  děl,  ke  kterému  dnes  prostřednictvím  internetu  dochází  stále  více.  V 

tomto  ohledu  by  členské  státy  Evropské  unie  měly  projevit  více  součinnosti  při  hledání 

společného jednotného řešení. 
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Abstrakt 

 Cílem této práce je souhrnně popsat jednotlivé mimosmluvní instituty užití autorského 

díla,  zařadit  toto  právní  odvětví  do  systému  autorského  práva,  jakož  i  stručně  představit 

základní instituty a pojmy autorského práva jako takového. 

 Ve  druhé  kapitole  je  nejprve  vysvětlen  pojem  autorského  práva  a  jeho  zařazení  v 

systému práva. Následuje stručné uvedení historických souvislostí na pozadí vývoje 

autorského práva na území České republiky a představení nejdůležitějších důvodů pro 

poskytování autorskoprávní ochrany. 

 Ve třetí kapitole jsou definovány základní pojmy typické pro oblast autorského práva, 

kterými jsou autorské dílo, pojmové znaky autorských děl, kategorie autorských děl, výjimky 

z autorskoprávní ochrany a pojem autorství. Následuje popis okolností vzniku autorskoprávní 

ochrany, vymezení obsahu autorského práva (tedy rozsahu osobnostních a majetkových práv 

autora) a představení institutu volného díla. 

 Čtvrtá  a  hlavní  kapitola  této  práce  obsahuje  nejprve  exkurz  do  smluvního  práva 

autorského,  na  který  pak  navazuje  úvod  do  problematiky  mimosmluvních  institutů  užití 

autorského  díla.  Následuje  přehled  evropské  a  mezinárodní  úpravy  výjimek  a  omezení,  v 

rámci  něhož  jsou  představeny  zejména  zásadní  mezinárodní  smlouvy  a  prameny  práva 

Evropské  unie.  V  této  kapitole  jsou  dále  vysvětleny  pojmy  výjimky  a  omezení  autorského 

práva. Podstatná část kapitoly je věnována tříkrokovému testu, kdy nejprve je vysvětlen tento 

pojem sám o sobě, dále je popsána jeho funkce v systému autorského práva, představen jeho 

výklad  poskytnutý  panelem  Světové  obchodní  organizace,  ale  i  jeho  konstruktivní  kritika  z 

vědeckých kruhů. Následuje podrobný popis volných užití a některých zákonných licencí v 

České republice. V závěru této kapitoly je nastíněn možný vývoj v oblasti výjimek a omezení 

autorského práva a také je zde obsaženo pojednání nad vhodností přijetí otevřené výjimky do 

systému kontinentálního autorského práva. 

 Závěr práce shrnuje nejdůležitější poznatky, ke kterým bylo v rámci jejího 

vypracovávání dospěno. 
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Abstract 

 The aim of this thesis is to summarizingly describe non-contractual institutions of the 

use of copyrighted work, to define this legal branch under the system of copyright law as well 

as to briefly introduce the essential institutes and concepts of copyright law as such. 

 The second chapter focuses on the explanation of the concept of copyright law and its 

placement in the system of law. Afterwards, a brief historical background of copyright law on 

the territory of the Czech Republic and the most important reasons for providing copyright 

protection are introduced. 

 In  the  third  chapter,  the  essential  concepts  of  copyright  law  are  defined,  such  as 

author's work, the characteristics of author's works, categories of author's works, exceptions to 

copyright and the concept of authorship. The description of when the copyright protection is 

created follows. Then, the definition of the content of copyright, including the scope of moral 

and  economic  rights  of  author  of  the  work,  is  presented.  Finally,  the  institution  of  public 

domain is explained. 

 The  fourth  and  main  chapter  of  this  thesis  contains  a  digression  in  the  field  of 

copyright contracts, followed by the introduction to the field of the non-contractual 

institutions of the use of copyrighted work. Next, there is an overview of the European and 

international  framework  of  exceptions  and  limitations  of  copyright,  where  the  principal 

international  treaties  and  sources  of  law  of  the  European  Union  are  presented.  Further,  the 

terms exclusion and limitation of copyright are explained. A substantial part of this chapter is 

devoted to the Three-Step Test. Firstly the explanation of this term is to be found here, then 

its function in copyright law is described. The interpretation of Three-Step Test provided by 

the World Trade Organization Panel and the constructive critique given from legal theorists 

follow.  Afterwards,  there  is  a  detailed  description  of  the  free  use  of  copyrighted  work  and 

some  statutory  licenses  in  the  Czech  Republic.  At  the  end  of  this  chapter,  a  possible 

development in the area of exceptions and limitations of copyright is outlined, followed by 

the  discourse  on  suitability  of  acceptance  of  fair  use  exception  into  civil  law  copyright 

system. 

 The conclusion of this thesis summarizes the most important findings that have been 

achieved during the process of its completion. 
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