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Předměty duševního vlastnictví vytvářené v pracovněprávních 

vztazích v ČR a ve vybraných členských státech EU

Abstrakt

Dnešní moderní doba 21. století se vyznačuje neustále se vyvíjejícím pokrokem, 

novými informačními technologiemi, jakož i inovativními tendencemi, a to ve všech 

sférách lidského života, umožňující tak každému člověku seberealizaci prostřednictvím 

vlastní duševní činnosti. Ne výjimečně se stává, že k vytvoření určitého nehmotného 

statku, jakožto výsledku duševní činnosti, dojde v rámci pracovněprávního vztahu. 

S tím pak souvisí i nutnost nezbytné právní regulace vzájemných vztahů smluvních 

stran, tj. zaměstnance a zaměstnavatele, ve vztahu k takovému výsledku tvůrčí duševní 

činnosti.

Předkládaná disertační práce je zaměřena na právní úpravu předmětů duševního 

vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních vztahů de lege lata 

v České republice a ve vybraných členských státech Evropské Unie, tj. Francie 

a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Disertační práce je rozdělena do pěti na sebe navazujících částí, přičemž 

za stěžejní je považována část třetí zabývající se právní úpravou de lege lata vybraných 

předmětů duševního vlastnictví vytvářených zaměstnanci v rámci pracovněprávních 

vztahů v České republice, a to zaměstnaneckého díla, podnikového vynálezu 

a zaměstnaneckého průmyslového vzoru. Provedená analýza si klade za cíl odpovědět 

na otázku, jaká jsou vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k těmto 

předmětům duševního vlastnictví a jakým způsobem je třeba se vypořádat se 

souvisejícími otázkami týkajícími se například finanční kompenzace.

Součástí práce je rovněž vymezení a analýza stěžejních pojmů autorského práva, 

a to zejména termínů duševní vlastnictví, autorského práva a práv souvisejících, jakož 

i průmyslového vlastnictví, přičemž pozornost je rovněž věnována vymezení termínů 

pracovního práva s tématem práce ryze souvisejícími, tj. pracovněprávní vztah a závislá 
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práce. Stranou není ponechána ani historická exkurze do mezinárodní právní úpravy 

ve vztahu k duševnímu vlastnictví, kde jsou zkoumány vybrané mezinárodní smlouvy, 

tj. Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Bernská úmluva o ochraně 

literárních a uměleckých děl, Úmluva o zřízení Světové organizace duševního 

vlastnictví (WIPO) a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

(TRIPS). 

Dále disertační práce volí komparativní metodu, jež spočívá v analýze 

zkoumaných vybraných institutů ve světle vybraných právních řádů členských států 

Evropské Unie, a to Francie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Cílem je zodpovězení otázek, nakolik jsou právní úpravy relevantních institutů

v porovnání s českou právní úpravou shodné anebo naopak odlišné, a co lze vnímat 

jakožto případný vhodný inspirativní zdroj české právní úpravy de lege ferenda.

Hlavními zdroji při vypracování předkládané disertační práce byly zejména 

monografie, články publikované v odborných časopisech a judikatura; a to jak české, 

tak i zahraniční. 
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