
 
 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

Právnická fakulta 

 

 

Bc. Jakub Vojtovič 

 

Autorské dílo a reklama 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce: JUDr. Zuzana Císařová 

Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního 

Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 30. 8. 2017 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že předloženou diplomovou práci jsem vypracoval samostatně a že všechny 

použité zdroje byly řádně uvedeny. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita 

k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

        

        _______________________ 

         Jakub Vojtovič 

 

V Praze dne 30. srpna 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Děkuji JUDr. Zuzaně Císařové, vedoucí mé diplomové práce, za poskytnuté rady a čas, 

který mi věnovala. Dále bych chtěl poděkovat své rodině a všem svým blízkým za 

veškerou podporu, kterou mi během studia poskytli. 

 



 
 

Obsah 

 

Úvod................................................................................................................................................ 1 

1. Autorské právo ...................................................................................................................... 3 

1.1 Historický a sociální kontext vývoje autorského práva ........................................................ 3 

1.2 Mezinárodní a evropské právo .............................................................................................. 5 

1.3 Autorský zákon a pojetí autorského práva v České republice............................................... 6 

2. Reklama ................................................................................................................................. 8 

2.1 Historický a sociální kontext vzniku reklamy ....................................................................... 8 

2.2 Legální pojetí ........................................................................................................................ 9 

2.3 Marketingové pojetí ............................................................................................................ 10 

2.4 Reklama v. reklamní sdělení ............................................................................................... 11 

2.5 Média a formy reklamních sdělení ...................................................................................... 12 

3. Autorské dílo v autorském zákoně .................................................................................... 14 

3.1 Pojmové znaky autorského díla .......................................................................................... 15 

3.2 Fikce autorského díla .......................................................................................................... 16 

3.3 Díla derivativní a souborná ................................................................................................. 17 

3.4 Rozsah ochrany a její limity ................................................................................................ 18 

4. Reklamní dílo ....................................................................................................................... 21 

4.1 Reklamní dílo v pojetí copyrightového práva ..................................................................... 24 

4.2 Vznik reklamního díla ......................................................................................................... 25 

4.3 Zaměstnanecké dílo ............................................................................................................. 27 

4.4 L’oeuvre publicitaire ........................................................................................................... 27 

4.5 Work made for hire ............................................................................................................. 29 

5. Právo dílo užít ...................................................................................................................... 30 

5.1 Způsoby užití ....................................................................................................................... 31 

5.2 Licence ................................................................................................................................ 32 

5.3 Volné dílo a volné užití ....................................................................................................... 33 

6. Autorská díla užitá v reklamě ............................................................................................ 35 

6.1 Díla umístěná na veřejném prostranství .............................................................................. 35 

6.2 Design ................................................................................................................................. 37 

6.3 Obrazy ................................................................................................................................. 38 

6.4 Hudba .................................................................................................................................. 39 

6.5 Známé postavy .................................................................................................................... 40 

6.6 Peníze .................................................................................................................................. 43 

6.7 Symboly .............................................................................................................................. 44 



 
 

7. Judikatura ................................................................................................................................ 45 

7.1 Bauhaus, k.s. v. Zdeněk Svěrák .......................................................................................... 45 

7.2 Vitana, a.s. v. M. B.............................................................................................................. 47 

7.3 Vodafone v. V.J., B.Š., V.K. (Krakonoš) ............................................................................ 48 

7.4 Strana zelených v. Katapult ................................................................................................. 49 

8. Současné autorskoprávní výzvy pro reklamní tvorbu ......................................................... 50 

8.1 Reklamní smog ................................................................................................................... 50 

8.2 Autorskoprávní ochrana děl v prostředí internetu ............................................................... 53 

Závěr ............................................................................................................................................ 57 

Seznam použité literatury ........................................................................................................... 60 

Přílohy .......................................................................................................................................... 66 

Abstrakt ....................................................................................................................................... 75 

Summary ...................................................................................................................................... 76 



1 
 

Úvod 

 

Právo a reklama jsou dva fenomény, které koexistují dlouhou řadu let. Byť se 

může zdát, že jsou na sobě nezávislé, není tomu ve skutečnosti tak. Právo jakožto systém 

všeobjímající upravuje téměř všechny oblasti našeho života, ve svém důsledku tak přímo 

ovlivňuje i reklamu a vše s ní spojené. Reklama je právem vymezena na více úrovních, 

může se jednat o regulaci veřejnoprávní či soutěžní. V této práci však budeme reklamu 

nahlížet pod objektivem autorského práva.  

 

Autorské právo v posledních letech čelí velkým výzvám, které souvisí především s 

vývojem, rozšířením a snadnou dostupností nových technologií. Internet zároveň 

prolamuje princip teritoriality a vytváří síť, ve které je možno nezávisle a téměř 

neomezeně sdílet data, soubory, ale také autorská díla. V důsledku nám internet a nové 

technologie dávají nepřeberně možností. Tvůrčí činnost, jako hlavní pilíř, o který se opírá 

autorská tvorba, je právě díky tomu nyní nespoutaná jako nikdy předtím. Nástroje 

moderní doby dávají možnost téměř každému kreativně se vyjádřit, otázkou však 

zůstává, zda si je každý vědom, jaký potenciál se v nich skrývá a zda tvoří dostatečně 

odpovědně, tak aby nezasahoval do práv ostatních. 

 

Jedním z hlavních cílů této práce je propojit teoretickou rovinu autorského práva s 

konkrétní oblastí. Pro aplikaci jsem zvolil reklamu, a to s ohledem na skutečnost, že 

v reklamní tvorbě je neustále pracováno s autorskými díly, ta jsou buď užívána, nebo 

vytvářena. Pojem „reklama“ vymezíme až na následujících stránkách, nyní je třeba říci, 

že budeme reklamu zkoumat nejen jako statický předmět, ale také jako činnost spojenou 

s vymýšlením reklamních sdělení. Pokud bychom reklamu vnímali jako jeden velký 

soubor autorských děl, pak je naším cílem zjistit, jak funguje aplikace či vnímání 

autorského práva v praxi, tedy zda ho respektují osoby, které se přímo podílejí na tvorbě, 

nebo užívají cizí tvorbu za komerčními účely. 

 

V této práci mimo jiné prověříme, jestli lze, z pohledu autorského práva, aplikovat výraz 

„kreativitě se meze nekladou“ na oblast reklamy. Tato diplomová práce nemá být pouhou 

deskripcí právní úpravy, ale spíše její analýzou a užito by mělo být i přístupu 

normativního a empirického. Dodávám, že kromě autorského zákona budu čerpat i 
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z jiných zdrojů tak, aby byl kontext této problematiky co nejobsáhlejší. Dalšími prameny 

tak budou příslušné autorskoprávní předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy, ale 

také odborné články zabývající se obdobnou problematikou. 

 

V první řadě vymezíme základní pojmy a zasadíme je do historického a sociálního 

kontextu. V další části se pokusíme aplikovat příslušná ustanovení autorského zákona na 

reklamní tvorbu, zde podrobíme analýze zákonnou úpravu autorského díla. V obecné 

rovině vymezíme zda, a případně proč, lze výsledky reklamní tvorby označit za autorské 

dílo. Budeme hledat odpověď na otázku, zda opravdu každá reklama může být 

považována za autorské dílo a zda jí může být poskytnuta ochrana s tím související. 

Jelikož reklamní tvorba je závislá na užívání již vytvořených autorských děl, budeme se 

v další kapitole věnovat jejich postavení v reklamě a jejich zákonné ochraně. Jelikož by 

tato práce měla být i určitou reflexí současné situace, pokusíme se zmapovat současné 

výzvy, kterým společně čelí autorské právo a reklama. V závěru práce aplikujeme 

poznatky z předešlých kapitol a rozebereme reálné případy a judikaturu vypořádávající se 

s autorskými právy v reklamních sděleních.  
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1. Autorské právo 

1.1 Historický a sociální kontext vývoje autorského práva 

 

Tvůrčí činnost můžeme označit za základní stavební kámen každé kultury. 

Vezměme si například umělecká díla, jejich význam lze v obecné rovině dovodit ze 

skutečnosti, že i dnes, po tisíci letech od jejich vzniku, stále známe jejich názvy a jména 

jejich autorů. Mistrovství v různých oborech umění bylo vždy nanejvýše ceněno. Pakliže 

mají umělecká díla, či v našem případě autorská díla takový význam, je pouze logické, že 

je jejich autoři chtěli chránit. Pokud bychom šli skutečně ke kořenům, dostali bychom se 

k autorské tvorbě, která vznikala v antickém Řecku a Římě, kultury těchto dvou říší jsou 

považovány za kolébku evropské vzdělanosti. Přestože již tehdy fungoval právní systém, 

autorské právo, tak jak ho známe dnes, neexistovalo. Autor tak svá díla mohl chránit jako 

každý jiný vlastník movité věci, vlastnickými žalobami, zprvu tedy byla poskytována 

ochrana pouze hmotnému substrátu autorského díla.
1
 

 

Zásadním mezníkem bylo vynalezení knihtisku, ten nepředstavoval jen komunikační 

revoluci, ale také poprvé znatelně usnadnil kopírování textů, v době vynálezu knihtisku 

stále nemůžeme hovořit o autorských právech, nicméně v této době bylo privilegované 

postavení vydavatelů a ti byli přiměřeně chráněni. Tato ochrana byla vymezena výnosem 

královny Alžběty z roku 1599, přestože hlavním účelem tohoto dokumentu byla cenzura, 

nelze pominout, že se jednalo v podstatě o první právní dokument, který nepřímo chránil 

autory psaných děl.
2
 

 

O zrodu autorského práva jako takového však můžeme hovořit až v souvislosti s prvním 

zákonem, tím byl Copyright Act z roku 1842, přijatý ve Spojeném království. Ten 

nejenže rozlišoval mezi autorským dílem a jeho hmotným vyjádřením, ale navíc 

poskytoval autorovi ochranu po dobu celého jeho života a i určitý čas po něm. 
3
 

 

Je třeba upozornit na to, že autorské právo se vyvíjelo odlišně podle typu právní kultury, 

Copyright Act 1842 je produktem common law. Na druhé straně kontinentální autorské 

                                                           
1
 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 

2009. C.H. Beck pro praxi. ISBN 978-80-7400-097-3., str. 1 
2
 Tamtéž, str. 3 

3
 Tamtéž, str. 5 
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právo bylo do značné míry ovlivněno myšlenkami Immanuela Kanta, který zastával 

názor, že autorské dílo a jeho hmotný substrát jsou dvě odlišné věci, přičemž autorské 

dílo je vyjádřením osobnosti autora, a je proto třeba rozlišovat majetková a osobnostní 

práva. Tato teorie se však v praxi prosadila až po Kantově smrti. 
4
 Na našem území se 

s prvními předpisy upravujícími oblast autorského práva setkáváme v 19. století. Roku 

1846 byl vydán císařský patent č. 992/1846 Sb. z. s., který chránil literární, hudební a 

výtvarná díla před nedovoleným rozmnožováním.  

 

V roce 1886 byla přijata Bernská úmluva, tento dokument mezinárodního významu 

zavazoval signatářské státy k ochraně literárních a uměleckých děl. Přestože úmluva byla 

nejprve podepsána devíti státy, jednalo se o státy významné. Československo k úmluvě 

přistoupilo až po 1. světové válce.
5
 Bernská úmluva byla od svého přijetí několikrát 

revidována, přičemž k poslední revizi došlo v Paříži roku 1971. Důležitost této úmluvy 

mimo jiné spočívala v rozšiřování autorskoprávní ochrany po celém světě a ve stanovení 

minimálních požadavků na ochranu autorských děl. 

 

Od doby přijetí Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl byla přijata řada 

mezinárodních smluv a autorskoprávní ochrana se postupně rozšiřovala a vyvíjela. 

Dalším zásadním milníkem bylo založení Světové organizace duševního vlastnictví (dále 

jen „WIPO“) při Organizaci spojených národů v roce 1967. Jejími členy je aktuálně 187 

států.
6
 Je dlužno také zmínit alespoň některé novodobé mezinárodní smlouvy jako je 

WIPO Copyright Treaty zkráceně „WCT“, tedy Smlouva Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském z roku 1996. Další smlouvou podobného významu je pak 

dohoda TRIPS, tedy Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která 

mimo jiné stanovuje režim nejvyšších výhod pro signatářské státy.  

 

Na tento krátký exkurz do vývoje autorského práva nyní navážeme kapitolou, kde 

popíšeme současnou právní úpravu autorského práva u nás a základní principy, na 

kterých stojí kontinentální autorské právo.  

 

                                                           
4
 ŠALOMOUN, Michal. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl, str. 5 

5
 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2007. Velké komentáře. 

ISBN 978-80-7179-608-4, s. 866 
6
World Intellectual Property Organization: About WIPO [online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/  

http://www.wipo.int/about-wipo/en/
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1.2 Mezinárodní a evropské právo 

 

Pro tuto práci není důležitější předpis než zákon č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(dále také „autorský zákon“ či „AZ“) tento zákon je soukromoprávním předpisem a je 

speciální k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nejprve však tento zákon uvedeme 

tím, že ho zasadíme do kontextu mezinárodních smluv a našeho ústavního pořádku. 

 

Vezměme tedy například Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech z roku 1966, který v čl. 15 odst. 1 písm. c) zaručuje každému právo požívat 

ochrany morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo 

umělecké tvorby.
7
 Další zásadní mezinárodní smlouvou je pak již zmíněná Bernská 

úmluva, která zakotvuje řadu ustanovení, která se následně promítají do právních řádů 

členských států. Mezi ty patří například autorskoprávní posmrtná ochrana díla, přičemž 

pro vznik autorskoprávní ochrany není třeba jakékoliv formality, kromě obecných 

požadavků, které jsou vyjádřeny i v autorském zákoně a o kterých budeme hovořit 

později. Bernská úmluva tedy chrání zejména díla literární, vědecká a umělecká, přičemž 

jejich ochrana má být poskytována na národním principu.
8
 WCT, je mezinárodní 

smlouva zakotvující ochranu práv přiznaných Bernskou úmluvou, avšak v digitálním 

prostředí, tato smlouva nadto zakotvuje i autorskoprávní ochranu počítačových programů 

a databází.
9
 

 

Jelikož důležitým pramenem práva je i právo vznikající činností orgánů Evropské unie, 

nelze jej opomenout ani v této práci. Základní ustanovení, které umožňuje Evropské unii 

vytvářet legislativní činnost v oblasti duševního vlastnictví, nalezneme ve Smlouvě o 

fungování Evropské unie, jedná se o článek 118. Tento článek zmocňuje Evropský 

parlament a Radu k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví. Oblast 

průmyslových práv a jejich harmonizaci na evropském trhu lze hodnotit jako úspěšnější, 

na druhou stranu harmonizace v oblasti autorských práv se jeví jako poměrně obtížná, 

jelikož rozšíření internetu a nových technologií vytváří nové překážky, se kterými se 

                                                           
7
Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf 
8
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Ostatní mezinárodní dohody v oblasti práv k duševnímu 

vlastnictví [online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument6205.html  
9
World Intellectual Property Organization: WIPO Copyright Treaty [online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné 

z: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/  

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/mezinarodni-pakt-o-hospodarskych-socialnich-a-kulturnich-pravech.pdf
https://www.mpo.cz/dokument6205.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/
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členské státy musí vypořádat.
10

 Není tedy divu, že zásadní směrnice 2001/29/ES o 

harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační 

společnosti se již stala zastaralou. Během posledních let byla vyvinuta snaha, aby byl 

přijat nový a aktuální předpis pro oblast autorských práv, tato iniciativa byla zastřešena 

Digital Single Market Strategy, přičemž jejím výsledkem pro oblast autorských práv je 

návrh nové směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu z roku 2016.
11

 

 

Doba ochrany autorských práv, která byla Bernskou úmluvou stanovena na dobu života 

autora a nejvýše 50 let po jeho smrti, byla směrnicí 2006/116/ES (ve znění směrnice 

2011/77/EU) prodloužena na 70 let po smrti autora. Další směrnice, která zasahuje do 

oblasti autorských práv, zakotvuje ochranu počítačových programů a databází, jedná se o 

směrnici 91/250/EHS ve znění směrnice 2009/24/ES. 

 

Dodejme, že jsou to evropské směrnice, které představují častý impulz pro novelizaci 

autorského zákona, o kterém bude řeč níže, výjimkou není ani směrnice 2014/26/EU 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. Jak napovídá 

samotný název směrnice, jejím hlavním účelem je zvýšit transparentnost a zlepšit 

fungování organizací kolektivní správy. Tato směrnice měla za následek nedávnou 

velkou novelu autorského zákona ve znění zákona č. 102/2017 Sb., která je účinná od 20. 

4. 2017.
12

 Tímto se dostáváme k české právní úpravě autorského práva. 

1.3 Autorský zákon a pojetí autorského práva v České republice 

 

Listina základních lidských práv a svobod je součástí ústavního pořádku České 

republiky a můžeme ji označit za základní kámen právního řádu České republiky, v čl. 34 

odst. 1 deleguje ochranu práv k výsledkům tvůrčí činnosti na zákon, a myslí se tím 

ochrana práv autorských a práv průmyslových. Zmínka o ochraně tvůrčí činnosti 

v předpisu takového významu dokládá důležitost ochrany těchto práv. 

 

                                                           
10

Evropský parlament: Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví[online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html  
11

Tamtéž 
12

 Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky: Usnesení PS č. 1533 [online]. [cit. 2017-08-24]. 

Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1533  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/displayFtu.html?ftuId=FTU_3.2.4.html
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&v=US&ct=1533
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Pro oblast autorského práva je tím zásadním předpisem již zmíněný autorský zákon. 

Tento předpis byl za svou existenci již mnohokrát novelizován, přičemž poslední novela 

přinesla zásadní změny, zejména pro oblast kolektivní správy.
13

 Autorský zákon upravuje 

práva autora k jeho autorskému dílu a stanoví způsob jejich ochrany. V zákoně je však 

také obsažena úprava práv souvisejících s právem autorským, práva pořizovatele 

databáze k jím pořízené databázi a kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících 

s právem autorským.
14

 

 

Autorské právo je právem absolutním, jehož smyslem je zajistit prostředí, ve kterém je 

možno tvořit a naplno rozvíjet lidského ducha. Telec a Tůma rozlišují následující 

charakteristické znaky autorského práva. V první řadě se jedná o právo absolutní, což 

znamená, že na jedné straně stojí autor, kterému právo svědčí a na druhé je okruh blíže 

neurčených osob, které mají povinnost zdržet se zásahu do autorova díla, působí tedy 

erga omnes. Toto právo je navíc nepromlčitelné. Předmětem autorského práva je 

autorské dílo, což je věc nehmotná, která musí být však vždy zachycena v objektivně 

vnímatelné podobě.
15

 

 

Před tím, než přistoupíme k rozboru autorského díla a jeho zákonné úpravy, přibližme 

alespoň některé pojmy, které jsou pro tuto práci zcela zásadní. Prvním takovým pojmem 

je autor, §5 autorského zákona jasně určuje, že autorem může býti jen a pouze fyzická 

osoba, nebo více fyzických osob, přičemž by se jednalo o spoluautory.
16

 Toto ustanovení 

je důležité i z toho důvodu, že níže v této práci bude hovořit o tvorbě autorských děl 

v rámci reklamní činnosti a budeme se muset vypořádat s otázkou, kdo je autorem 

takových děl.  

 

Kontinentální autorské právo, tedy i české autorské právo, stojí na koncepci, že toto 

právo vzniká v momentě, kdy je autorovo dílo poprvé vyjádřeno v jakékoliv objektivně 

vnímatelné podobě.
17

 Tedy okamžik vzniku subjektivního autorského práva je roven 

vzniku autorského díla.
18

 Upozorním však na to, že autorské právo k dílu se vztahuje i na 

                                                           
13

 Návrh novely autorského zákona. Ze dne 17. 2. 2016. Dostupné z: 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125136  
14

 §1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
15

§2 odst. 1 AZ 
16

 §8 AZ 
17

 §9 odst. 1 AZ 
18

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář., s. 126 

https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=125136
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jeho vývojové fáze a dílčí části.
19

 Na druhé straně copyrightové právo, tedy autorské 

právo vyvíjející se v oblasti common law po dlouhou dobu vycházelo z myšlenky, že 

autorské právo vzniká až po splnění určité formality, tedy zaregistrování autorského díla 

u příslušného úřadu.
20

 

 

Jak deklaruje §10 autorského zákona, české autorské právo rozlišuje výlučná práva 

osobnostní a výlučná práva majetková. Osobnostní práva vyjadřují obecně přijímanou 

myšlenku, že autorské dílo je otiskem autorovy osobnosti, nebo také výronem jeho 

osobnosti. Ale jak v této práci zaznělo a znovu zazní, tento přístup převažuje zejména 

v zemích kontinentální právní kultury. Předpokládá se tedy, že autor má ke svému dílu 

natolik blízko, že mu jsou osobnostní práva zaručena, a to aniž by se jich mohl vzdát.
21

 

Majetková práva pak vyjadřují jakousi ekonomickou využitelnou stránku tohoto vztahu a 

lze říci, že vyjadřují odměnu za tvůrčí vklad do vzniku díla. Autor má tedy výsadní právo 

své dílo užít, přičemž pojem užít dílo může nabýt různých podob demonstrativně 

vyjmenovaných v §12 odst. 4 autorského zákona (k tomu více v kapitole 6). 

2. Reklama 

2.1 Historický a sociální kontext vzniku reklamy 

 

Nyní se dostáváme ke kapitole, která má za cíl přiblížit druhý klíčový pojem této 

práce, kterým je „reklama“. V tuto chvíli budeme popisovat vznik reklamy jako činnosti 

sloužící k podpoře odbytu statků. Kořeny reklamní činnosti je možné vypátrat až do 

období starověku, přičemž archeologické nálezy pocházející z Egypta či Mezopotámie 

dosvědčují, že již v tomto období byla vyvíjena jakási primitivní reklamní činnost.
22

 

Zprvu se tak jednalo o vykřikující prodejce a vyvolavače, kteří se snažili přesvědčit 

ostatní, že právě jejich zboží je to nejlepší. Později došlo i na popisování stěn a tvorbu 

primitivní inzerce v podobě hliněných destiček. 
23

 

                                                           
19

 §2 odst. 3 AZ 
20

 TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář., s..126 
21

 §11 odst. 4 AZ 
22

 Managing intellectual property in the advertisting industry. Geneva: World Intellectual Property 

Organization, 2011. ISBN 9789280519518., s. 5, Dostupné také z: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1021/wipo_pub_1021.pdf  
23

 HORŇÁK, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín: 

VeRBuM, 2010. ISBN 978-80-904273-3-4., s. 9 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/1021/wipo_pub_1021.pdf
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Od té doby samozřejmě uplynulo mnoho času, stejně jako v případě autorského práva 

Gutenbergův vynález knihtisku měl v důsledku velký dopad i na samotnou reklamu. 

Publikace Dějiny reklamy popisuje toto období takto: „Je známo, že historie reklamy 

mohla začít již v roce 1630, když Francouz Thépharste Renaudot umístil první reklamní 

oznámení v La Gazette de France. Nebo možná ve Spojeném království roku 1786, kdy 

Wiliam Tayler začal nabízet služby jako Agent Zemských tiskáren, knihkupců apod. v 

časopise Maidstone. Byl to však rok 1842, kdy začaly moderní dějiny reklamy. Tehdy 

jistá Volney B. Palmer poprvé použil slova „reklamní agent.“
24

 

Jak je známo a jak již bylo v této práci naznačeno, technologický vývoj, který lidstvo 

zaznamenalo během posledního století, znamenal velké změny, a to i pro oblast reklamy. 

Je vhodné poznamenat, že na území České republiky byl tento vývoj po dobu 

komunistického režimu upozaděn. Právě až otevření hranic a příchod nových výrobků, 

služeb a spolu s nimi i reklamních agentur umožnil, aby se zde začala vyvíjet reklama do 

podoby, v jaké ji známe dnes. 

2.2 Legální pojetí 

 

Výraz reklama není autorským zákonem definován, zmínku o reklamě nalezneme 

pouze v §40 odst. 1 písm. b) autorského zákona, kde je reklama zmíněna v souvislosti 

s ochranou autorství, a který stanoví, že: „Autor, do jehož práva bylo neoprávněně 

zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména… zákazu 

ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého 

práva… jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy“
25

  

Zákonodárce nicméně pojem reklama již definoval, ona definice je obsažena ve 

veřejnoprávním předpisu, kterým je zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy. Přestože se 

tato práce má opírat především o prameny soukromoprávní, měli bychom právní řád 

vnímat jako celek, proto je legální definice reklamy relevantní pro tuto práci.  

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

                                                           
24

 PINCAS, Stéphane a Marc LOISEAU. Dějiny reklamy. V Praze: Slovart, 2009. ISBN 978-80-7391-266-

 6., s. 17 
25

 §40 odst. 1 písm. b) autorského zákona 
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využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky,
 

pokud není dále stanoveno jinak.“
26

 

Tato definice se nachází v předpisu, který má za cíl komplexně upravit regulaci reklamy. 

Na druhou stranu v právním řádu České republiky se nacházejí další předpisy, které jsou 

pro oblast reklamy relevantní, pro dokreslení rozsahu právní úpravy nyní vyjmenujme 

některé z nich. Jedná se například o: 

- zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 

- zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, 

- zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, 

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

2.3 Marketingové pojetí 

 

Pokud máme správně vysvětlit, jaká je funkce reklamy a jak ji vnímají teoretikové 

a nikoliv pouze konzumenti, musíme si nejdříve přiblížit pojem „marketing“. Marketing 

může být překladem vyložen jako „nauka o trhu“ avšak jeho skutečnou podstatou je 

uspokojování potřeb zákazníka
27

. Nejznámější marketingový teoretik, Philip Kotler, ho 

definuje jako „společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují 

jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot.“
28

 

Abychom mohli vysvětlit, kam se řadí reklama, je třeba představit koncepci čtyř, později 

pěti „P“. Tato zkratka slouží k základnímu rozboru a porozumění marketingové 

komunikace a je označována jako marketingový mix, „péčka“ znamenají: Product, Price, 

Place, Promotion
29

, později se přidalo i People. Za jednotlivými pojmy se skrývá řada 

různých technik a přístupů, na základě kterých se produkt či služba objeví na trhu 

v podobě, kterou známe.  

Reklama je dílčí složkou jednoho z „P“ – Promotion. Pod Promotion, což lze také volně 

přeložit jako „propagace“ řadíme také podporu prodeje, přímý marketing, public 

relations, sponzoring a další. Zůstaňme však u reklamy. Již jsme se seznámili se 

                                                           
26

 §1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 
27

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1545-

2, s. 38 
28

 Tamtéž, s. 40 
29

 Tamtéž, s. 70-71 
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zákonnou definicí reklamy, definice pocházející z hlavy „marketéra“ však může znít 

například takto: „neosobní forma komunikace, kdy různé subjekty prostřednictvím 

různých médií oslovují své současné a potenciální zákazníky s cílem informovat je a 

přesvědčit o užitečnosti svých výrobků, služeb či myšlenek.“
30

 

Z této definice lze vydestilovat několik důležitých informací. Zaprvé, reklama může plnit 

několik funkcí. Zadruhé, existuje vícero možností jak předat reklamní sdělení cílové 

skupině. 

Zmiňované funkce reklamy se v zásadě liší podle stanovených cílů, reklamní sdělení 

může mít za úkol i) informovat ii) přesvědčovat nebo také iii) upomínat.
31

 Česká nauka 

nabízí další možnost jak vymezit druhy reklamy. V zásadě se může jednat o reklamu 

výrobkovou, pod kterou spadá propagace výrobku či služby, nebo o reklamu 

institucionální, která má vést k propagaci určité myšlenky, dobré pověsti fyzické či 

právnické osoby.
32

 Jednotlivým formám reklamy věnujeme samostatnou subkapitolu, 

která se nachází na dalších stranách. 

2.4 Reklama v. reklamní sdělení 

 

Přestože se pojem reklama i reklamní sdělení v této práci již objevily, je třeba 

dovysvětlit, jak jsou tyto pojmy užívány. Nejprve je třeba říci, že na rozdíl od pojmu 

„reklama“ pojem „reklamní sdělení“ není v právních předpisech definován. Reklamní 

praxe termín reklamní sdělení v zásadě nepoužívá, alespoň jsem se s tím nikdy nesetkal, 

hovoří se spíše o reklamě jako o jednom konkrétním díle, ale také o „kreativě“, či 

v konkrétnějších případech o „video spotu“, „banneru“, „grafice“ nebo „postu“. 

V teoretické rovině je však vhodné hovořit o reklamním sdělení, protože pod tento pojem 

lze zahrnout různé druhy a formáty reklamy.  

Ze sémantického hlediska můžeme vycítit, že pojem reklama je širší a obsáhlejší než 

reklamní sdělení, jelikož jako o reklamě můžeme hovořit o reklamní činnosti a celém 

oboru, ale také jako o propracované komunikační strategii, která je součástí 

marketingového mixu. Z hlediska teoretického, užíváme-li pojem reklama v užším 

smyslu, pak ho vnímám jako vnější formu reklamního sdělení. Reklamní sdělení je tedy 

                                                           
30

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8., s. 66 
31

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání, s. 857 
32

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání, s. 68 
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obsahem a reklama je formou. Přestože bych rád toto pojetí aplikoval na zákonnou 

definici autorského díla, na to bude čas později, až budou vysvětleny pojmové znaky 

autorského díla. Ať už ale zvolíme jakékoliv názvosloví, reklama ani reklamní sdělení, 

nemůže být autorským právem chráněna, pokud nebude splňovat znaky autorského díla 

(srov. kapitola 4.1). 

Přestože se domnívám, že pojem reklama lze použít jako synonymum reklamního sdělení 

opačnou stranou by tato záměna nefungovala. Budeme tedy povětšinou užívat pojem 

reklamní sdělení, přičemž pojem reklama použiji tam, kde se to zdá vhodné a z kontextu 

zřejmé v jakém smyslu je termín užit.  

2.5 Média a formy reklamních sdělení 

 

Reklamní sdělení se k recipientům, tedy příjemcům, dostává řadou způsobů. 

Můžeme zde vycházet ze základního dělení na média elektronická, tištěná a média 

umístěná ve veřejném prostoru (označována jako Out-of-Home, nebo outdoor).
33

 

Přestože některá média jsou již časem ověřená, některá se právě vyvíjí a velmi 

pravděpodobně v budoucnosti budou reklamní sdělení přenášena i médiem nám dnes 

neznámým. Forma reklamního sdělení se přizpůsobuje podle výběru média, přičemž 

některá média mohou reklamní sdělení vyjádřit mnohými způsoby.  

  

Začněme nejstarší formou reklamní komunikace, která je užívána i dnes, jedná se o 

komunikaci skrze venkovní reklamu, tedy OOH. Venkovní reklama je dnes vzdálená 

starověkým nápisům na stěnách, ale její účel, přilákat potencionální zákazníky, zůstává 

neměnný. Venkovní reklama dnes nabírá podoby billboardů, bannerů, plakátů, ale 

můžeme ji vidět i na dopravních prostředcích anebo na přilehlých zastávkách, kde na 

dopravní prostředek čekáme.
34

 Reklamní sdělení lze v rámci OOH vyjádřit několika 

způsoby, nejčastěji se však jedná u různá grafická díla, která kombinují text a obraz. 

Ačkoliv elektronická OOH reklama není stále příliš rozšířená, je třeba s ní do budoucna 

počítat, jelikož umožňuje rotaci několika reklamních sdělení, a to ve více atraktivních a 

pohybujících se formátech. Zadavatelé je užívají k předání krátkých, rychlých sdělení, 

které mají především informovat, nebo připomínat službu či produkt. Jejich výhodou je 

                                                           
33

 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání, s.72-73 
34

 Outdoor Advertising Association of America: OOH MEDIA FORMATS [online]. [cit. 2017-08-24]. 

Dostupné z: http://oaaa.org/AboutOOH/OOHBasics/OOHMediaFormats/oohmediaformats.aspx  
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oslovení velkého počtu lidí ve vysoce zalidněných místech a na rozdíl od jiných typů 

reklam se před ní schováme jen obtížně.
35

  

 

Další vývojovou formou reklamy, která se užívá dodnes, je reklama umístěná 

v tiskovinách, tedy nejen v denním tisku, ale také v časopisech, u kterých se periodicita 

liší.
36

 Výhodou novin je především jejich flexibilita a možnost lokálního zaměření, také 

s nimi můžeme spojovat jistou prestiž, která se k nim váže, jako k tradičnímu médiu. Na 

rozdíl od časopisů mají noviny kratší životnost, důvod je ten, že časopisy jsou často 

pevnější vazby a můžeme je přečíst i vícekrát, nebo je předat známým. Jelikož se často 

jedná o specifičtěji zaměřené časopisy, jejich hlavní výhodou je velmi dobré zacílení na 

skupinu, se kterou chce zadavatel komunikovat. Velkou výhodou je velký prostor pro 

inovativní a barevnou reklamu, přičemž se již z povahy věci jedná spíše o grafická díla.  

 

Rozhlas dnes řadíme mezi jedno z tradičních médií pro přenos reklamních sdělení.
37

 

Rozhlas je dnes ve světě reklamy považován za doplňkové médium. Je zaznamenáván 

pouze sluchem, tudíž se u něj často věnujeme jiným aktivitám, například řízení auta. Jeho 

výhodou je snadné lokální cílení a nižší ceny pro umístění reklamy. Jelikož je cenově 

přístupnější, reklamy mohou být vysílány s větší frekvencí a reklamní sdělení si lze lépe 

zapamatovat.
38

 Reklamní sdělení je v rozhlase většinou vyjádřeno slovesně za doprovodu 

hudby, přičemž poměr těchto složek se různí.  

 

Stále nejpopulárnějším médiem pro umístění reklamy je televize
39

, televize dokáže díky 

jasným, stručným, barevným a pohyblivým sdělením, které jsou doplněny o zvuk velice 

jednoduše zaujmout diváka. Televize umožňuje daný produkt či službu kompletně 

představit, zasadit ho do příběhu a u diváka vyvolat emoce. Na televizní reklamu je ale 

nutné nahlížet v aktuálním kontextu, diváci mají pocit, že jsou přesyceni reklamou a mají 

tak tendence od televize odejít, nebo v průběhu reklamního bloku program jednoduše 

přepnout. Je také třeba brát v potaz, že samotné vytvoření televizní reklamy a její 

                                                           
35

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace, s.76 
36
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umístění do médií obnáší vysoké náklady.
40

  

 

Zatím posledním vývojovým stadiem elektronické reklamy je její využití na internetu. 

Není divu, že se internetová reklama v posledních letech čím dál tím více rozmáhá,
41

 je 

to především kvůli rostoucímu počtu uživatelů internetu a lepšímu přístupu k síti. Internet 

tvoří gigantickou síť navzájem propojených počítačů, v našich případech potencionálních 

zákazníků, kteří jsou v neustálém obklopení autorských děl. V roce 2010 přesáhl počet 

uživatelů internetu 2 miliardy a dnes internet užívá více než 3 a půl miliardy obyvatel 

planety.
42

 Výhodou internetu je možnost přesného cílení, díky analytickým postupům, 

které kontrolují, co uživatele internetu zajímá nejvíce. Zároveň se zde setkávají nízké 

náklady na umístění reklamy a velký prostor pro uplatnění kreativity, což dává šanci i 

subjektům s nízkými rozpočty.
43

 A přestože se cílí vždy na určitou skupinu lidí, není 

vyloučeno, že se vaše zpráva rozšíří i do jiných zemí ke spoustě dalších uživatelů a to 

díky viralitě, kterou internet umožňuje.  

3. Autorské dílo v autorském zákoně 

 

Abychom mohli posuzovat reklamu a její charakteristické znaky s ohledem na 

dostatek tvůrčího projevu, je třeba nejprve popsat, co přesně autorský zákon označuje za 

dílo hodné ochrany.  

 

Ať už to zní jako sebevětší klišé, autorská díla jsou každodenní součástí našeho života. 

Některá si věšíme na stěnu, další čteme, jiná zase posloucháme a v některých dokonce 

bydlíme. Autorské dílo tedy může nabývat všech možných podob, avšak pouze za 

předpokladu, že splňuje náležitosti považované historií, teorií i praxí za nutné. Autorská 

díla jsou absolutním základním předpokladem pro existenci autorského práva, proto jim 

budeme v této práci věnovat velkou pozornost. 
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Autorské dílo je definováno v §2 autorského zákona, prvním jmenovaným je dílo 

literární, což je odrazem historického vývoje a systematiky mezinárodních smluv. Dále 

jím může být dílo umělecké či vědecké. Zákon zároveň stanovuje dva zásadní požadavky 

na autorské dílo, označované také jako pojmové znaky autorského díla. 

 

3.1 Pojmové znaky autorského díla 

Autorské dílo 

- je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, 

- je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. 

 

Tvůrčí činnost autora není autorským zákonem definovaná, nicméně jak vyplývá 

z různých typů autorských děl, jedná se v podstatě o činnost, která spočívá v tvorbě 

literární, vědecké, nebo jiné umělecké činnosti.
44

 Oproti copyrightovému právu tak není 

posuzována skutečná námaha, která byla vložená do vytvoření autorského díla, tedy se 

neuplatňuje sweat of the brow doktrína.  

 

Jedinečnost je třeba vnímat tak, že není možné, aby vznikla dvě zcela totožná díla. Z toho 

lze dovodit, že pokud existují dvě totožná díla, jedno musí být padělkem, nebo se jedná o 

dílo, které není hodno autorskoprávní ochrany.
45

 Upozorněme, že tento požadavek však 

neplatí absolutně, těmto výjimkám se budeme zabývat až později.  

 

Když zákon hovoří o objektivně vnímatelné podobě, myslí se tím, že je možno dílo 

vnímat lidskými smysly. Předpokladem je tedy zachycení autorského díla- nehmotné 

složky do hmotného-materiálního substrátu.
46

 V druhé polovině příslušného ustanovení, 

tedy odstavce 1), zákon demonstrativně vyjmenovává různé, nejtypičtější druhy, 

autorských děl. Tento neuzavřený výčet vyplývá z užití slova zejména. Zákon říká 

doslova: „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 
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dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo 

architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“
47

 

 

Jelikož autorské dílo zkoumáme v kontextu reklamy, měli bychom některé druhy děl 

vyzdvihnout a naopak některým, se blíže věnovat netřeba. Jelikož je výčet obsažený 

v odstavci 1 demonstrativní, není dost dobře možné popsat všechna autorská díla, která 

existují, či existovat budou. V reklamním prostředí se však velmi často setkáváme 

s určitými typy děl, a právě ty si pozornost zaslouží. 

 

V první řadě bychom tedy neměli opomenout díla slovesná, jelikož ve většině případů 

právě slova vyjadřují reklamní sdělení, přičemž se může jednat nejen o slova psaná, ale 

také mluvená.
48

 Dále je dlužno vyzdvihnout díla hudební, která mohou tvořit podkres 

reklamního sdělení, nebo se dokonce může jednat o znělku, která sama o sobě je 

nositelem reklamního sdělení, vezměme si například znělku spojenou se značkou Coca-

Cola. Zvláštní režim pak mají fotografie jako umělecká díla, v rámci §2 odstavce 1) 

autorského zákona, má zákon na mysli v podstatě umělecké fotografie, kdy je zachován 

nejen požadavek originality, ale také jedinečnosti.
49

 Jelikož v dnešním světě může 

fotografovat v podstatě každý, kdo má příslušný technologický nástroj, nelze takto 

chránit každou fotografii. Tento rozdíl mezi fotografií uměleckou a neuměleckou 

vyjádříme níže. Reklamní sdělení je velmi často vyjádřeno dílem audiovizuálním, jako 

reklamní spot, nebo dílem grafickým, nebo jiným dílem výtvarným, což může být 

například počítačová grafika.
50

 

 

3.2 Fikce autorského díla 

 

Druhý odstavec §2 autorského zákona se věnuje dílům, které nesplňují nutné 

znaky autorského díla, konkrétně chybí požadavek jedinečnosti, mluvíme o tzv. 

fiktivních dílech. Ačkoliv tato díla nenaplňují definici autorského díla, zákonodárce se 

pod vlivem evropského práva rozhodl pro jejich ochranu, a to prostřednictvím autorského 

zákona.
51

 Ochrana, která je prostřednictvím autorského práva poskytována fiktivním 
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dílům, však není pouhým právním konstruktem, potřeba je chránit vychází z ekonomické 

nutnosti. Nicméně je třeba mít na paměti, že taková díla musí být alespoň vlastním 

duševním výtvorem autora. Uzavřený výčet pevně stanoví, která díla jsou považována za 

fiktivní, jedná se o: 

 

- počítačový program, 

- fotografii, 

- výtvor vyjádřený postupem podobným fotografii, 

- databázi, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním 

duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a 

jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. 

 

Zde je na místě upozornit na čerstvě přijatou novelu autorského zákona, která nově 

zařazuje mezi díla fiktivní i „výtvory vyjádřené postupem podobným fotografii“, přičemž 

podle důvodové zprávy se nejedná o novotu, ale pouze o zpřesnění dikce zákona, kdy je 

rozlišováno mezi fotografií uměleckou a fotografií, která nesplňuje podmínku 

jedinečnosti.
52

 

 

Fiktivní díla nicméně musí splňovat alespoň požadavek originality, tedy původnosti, což 

je naukou považováno za kvantitativně nižší stupeň jedinečnosti. V teoretické rovině tak 

mohou vzniknout například dvě stejné, avšak na sobě nezávislé, originální fotografie, 

přičemž obě budou autorským právem chráněny stejně.
53

 

 

3.3 Díla derivativní a souborná 

Autorský zákon v §2 odst. 4 zakotvuje právní úpravu a ochranu děl derivativních, 

tedy odvozených, právní naukou označovaných také jako „díla druhé ruky“.
54

 Podstatou 

tohoto ustanovení je předpoklad, že vznikají díla mající své kořeny v dílech, které jim 

předcházely. Tvůrčí zpracování již existujícího díla pak koexistuje paralelně s dílem 

původním. Nejenže se musí jednat o dílo vzniklé tvůrčí zpracovatelskou nebo 

překladatelskou činností, ale jak vyplývá ze smyslu autorskoprávní ochrany díla, musí 
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být také nové a jedinečné. V praxi se zpracování preexistujících děl objevuje zejména při 

tvorbě zvukových složek, čímž dochází ke vzniku remixů. V neposlední řadě se často 

setkáváme s transformací slova psaného, tedy nějakého díla literárního do díla 

audiovizuálního, které můžeme spatřit v kinech či na televizních obrazovkách.  

 

Dodejme, že zákon v souvislosti se zpracováním explicitně zmiňuje překlad díla v §2 

odst. 4 AZ, a to s ohledem na specifickou povahu této činnosti. I zde však platí, že je 

třeba každý konkrétní příklad studovat samostatně, u některých triviálních překladů ani 

nelze o autorskoprávní ochraně uvažovat, a to také v případě překladu generovaném 

počítačovým programem, na druhou stranu i běžný překlad může být dostatečným 

otiskem osobnosti autora.
55

 Jelikož je dílo derivativní také dílem samostatným, platí pro 

něj autorskoprávní ochrana nezávisle na dílu původním, toto tedy platí i pro dobu trvání 

ochrany.  

 

Autorský zákon v §2 odst. 5 demonstrativně vyjmenovává díla souborná, jedná se 

například o díla časopisecká, encyklopedie, pásma či výstavy. Pro oblast reklamy však 

tento druh autorských děl není příliš významný. Za zmínku by však stála díla hromadná, 

do kterých díla souborná patří. Dílo hromadné není termín definovaný autorským 

zákonem, vycházejme však z obecného pojetí věci hromadné dle občanského zákoníku. 

Za dílo hromadné lze považovat, kromě děl souborných, také dílo audiovizuální, 

audiovizuální díla na druhou stranu jsou velmi důležitá pro komerční komunikaci, jelikož 

řada reklamních sdělení je vyjádřena právě prostřednictvím audiovizuálního díla. 

 

3.4 Rozsah ochrany a její limity 

Jak již bylo uvedeno výše, autorské právo vzniká momentem, kdy je předmět 

autorskoprávní ochrany vyjádřen v objektivně vnímatelné podobě a také je toto autorské 

dílo dostatečně jedinečné. Zákonodárce bere na vědomí, že dílo často vzniká postupně a 

nejedná se o jednorázovou činnost, z toho důvodu je dílo chráněno i v procesu jeho 

vzniku. Autorské dílo je nutno vnímat nejen jako celek obsahový a formální, ale také 

jako souhrn jeho částí.
56

 Pokud jednotlivé části splňují výše uvedené pojmové znaky, pak 

jsou chráněny i samy o sobě, a to jak v průběhu vzniku díla, tak po jeho dokončení.  
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Zde bych se vrátil k §2 odst. 3 AZ, který je poměrně významný i pro reklamní tvorbu. Při 

přípravě reklamního sdělení je nutno mít na paměti, že jsou chráněny nejen názvy děl, 

jejich části, ale také postavy v nich obsažené stejně tak jako herecké ztvárnění těchto 

postav. Jak ukážeme v praktické části této práce, užití oblíbených či známých postav 

z různých autorských děl, zejména pak děl audiovizuálních, pro potřebu reklamního 

sdělení, je v reklamní tvorbě oblíbenou praxí.
57

 

 

§2 odst. 6 autorského zákona upřesňuje, že námět není dílem sám o sobě, toto se týká i 

myšlenky, postupu, principu, objevu, statistického grafu, denní zprávy ba dokonce 

matematického vzorce. Zákon zde vyjmenovává fenomény, které ani z jejich podstaty 

nelze někomu přiřknout, v anglicky hovořících zemích tento výčet spadá do oblasti 

nazývané „public domain“
58

. Zde dodejme, že připadá v úvahu autorskoprávní ochrana 

tvůrčího vyjádření výše uvedených informací a údajů, lze si tak představit dostatečně 

originální vyjádření určité statistické informace, která však sama o sobě autorskoprávně 

chráněná býti nemůže.  

 

Zůstaňme u námětu. Definovat námět nemusí být zcela jednoduché, protože různí lidé ho 

v praxi vnímají jinak.
59

 Já například v tomto směru námět vnímám jako mírně 

rozpracovanou myšlenku, na jejímž základě může vzniknout plnohodnotné autorské dílo. 

Právo však námět chápe poměrně jednoznačně, v případě §2 odst. 6 se tak jedná o tzv. 

prostý či holý námět
60

, který je pouhým nápadem vzešlým z minulosti, současnosti či 

lidské představivosti. Takový nápad nelze autorskoprávně chránit, jelikož nesplňuje 

legální znaky autorského díla.  

 

Zdůrazněme tedy, že nápad či myšlenku sebevíce geniální nelze autorskoprávně chránit, 

jiná situace však nastává u tvůrčího vyjádření takové myšlenky, jelikož to už může být 

autorským dílem.
61

 Je na místě zde vyzdvihnout, že právě v reklamní praxi se velmi často 

jednotlivé reklamní agentury ucházejí ve výběrových řízeních, označovaných též jako 

„tendry“, o spolupráci s určitou společností, tyto tendry v podstatě spočívají v 
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představení myšlenky a v prezentaci kreativního konceptu určité marketingové 

komunikace, tedy například reklamní kampaně. Jelikož právě know-how a dobré nápady 

jsou hlavní službou, které reklamní agentury nabízejí, je třeba si uvědomit, že takové 

prezentace, pokud splňují znaky autorského díla, jsou s to být chráněny autorským 

právem. Možnost autorskoprávní ochrany však nevylučuje ochranu jinými právními 

prostředky, kupříkladu právem závazkovým a v jeho rámci právem smluvním nebo 

soutěžním.
62

 Opět upozorněme, že v praxi je dobré myslet na to, že myšlenku v podstatě 

nelze chránit, pokud není dostatečně rozpracována či vyjádřena. Kromě autorskoprávní 

ochrany bychom tedy neměli pomíjet další možnosti ochrany, které poskytuje náš právní 

řád, jelikož jejich užití bude pravděpodobně vhodnější. 

 

Další ustanovení rozvádějící právní úpravu autorského díla a jeho ochranu je §3 

autorského zákona, který upravuje výjimky z ochrany podle práva autorského ve 

veřejném zájmu. Pro reklamní prostředí, avšak nejen pro něj, může být výhodné užívat 

výsledky tvůrčí činnosti, které nejsou autorskoprávně chráněny, ale jsou všeobecně 

známé. Ačkoliv veřejný zájem není nikde v AZ definován
63

, zákonodárce poskytuje 

alespoň demonstrativní výčet předmětů, které nelze autorskoprávně chránit. Jedná se o 

úřední díla, kterými jsou například veřejné listiny, právní předpisy či státní symboly a o 

„jiná taková díla“. Jelikož osoby neobeznámeny s problematikou autorského práva si tuto 

druhou kategorii mohou vyložit po svém, může v praktické aplikaci znamenat problém. 

 

Druhý odstavec §3 již ne zcela systematicky navazuje na odstavec první, kde je hlavním 

důvodem vyloučení z ochrany veřejný zájem, druhý odstavec stanoví, že „výtvory 

tradiční lidové kultury, není-li pravé jméno autora obecně známo a nejde-li o dílo 

anonymní nebo dílo pseudonymní; užít takové dílo lze jen způsobem nesnižujícím jeho 

hodnotu“. Toto ustanovení hovoří poměrně jasně, za zajímavost však stojí poslední věta 

za středníkem. Výtvory tradiční lidové kultury nelze užívat zcela libovolně, ale je zde 

limit jistého slušného zacházení s dílem, což je požadavek, který se zdá být rozumný. 

Dovedu si představit řadu pohádkových postav či příběhů, které by mohly sloužit jako 

nositelé reklamních sdělení. Pozor, autorsky zpracované výtvory tradiční lidové kultury 
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však již mohou být chráněny.
64

 Otázkou však zůstává, kdo bude nad takovým užíváním 

vykonávat dohled a bude mít aktivní legitimaci dílo chránit, lze dovodit, že by se zřejmě 

jednalo o příslušného kolektivní správce.
65

  

4. Reklamní dílo 

 

Jestliže opět pozorně prostudujeme §2 odst. 1 AZ, který je věnován definici 

autorského díla, v příkladném výčtu různých autorských děl explicitně vyjmenované 

„reklamní dílo“ nenalezneme. S tímto pojmem nepracuje ani nauka, nevidím však důvod, 

proč bychom ho nemohli ve vhodném kontextu užít. Budeme-li tento pojem používat, 

měli bychom připomenout, že takové dílo musí být jedinečným tvůrčím výtvorem autora 

a zároveň musí být vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě. Z praktického hlediska 

nám pojem reklamní dílo umožní dostatečně jasně odlišit, které reklamní sdělení je 

hodno autorskoprávní ochrany a které nikoliv.  

V kapitole 3.5 jsme se zabývali různými mediatypy, skrze které lze reklamní sdělení 

vyjádřit. Kromě internetu, který umožňuje kombinovat výrazové prostředky jiných 

komunikačních kanálů, se většinou reklamní sdělení přizpůsobí kanálu, skrze který má 

být předáno cílové skupině. Z toho plyne, že reklamní dílo může mít podobu nejen 

audiovizuálního díla, ale může se jednat také o dílo fotografické, grafické či slovesné. 

V televizi tedy bude mít reklamní sdělení formu audiovizuálního díla, v rádiu se bude 

jednat kupříkladu o kombinaci díla slovesného a hudebního, v časopise se pak setkáme 

například s reklamním sdělením, které je vyjádřeno kombinací díla grafického či 

fotografického za doprovodu díla literárního. A jak lze dovodit z praktické zkušenosti, na 

internetu se můžeme setkat se všemi výše uvedenými, ale nejen s nimi.  

V reklamní tvorbě můžeme zaznamenat propastné rozdíly, které jsou ovlivněné řadou 

faktorů. Reklamní sdělení připravené reklamní agenturou tak bude mít většinou vyšší 

produkční úroveň, než reklamní sdělení, které zhotoví živnostník svépomocí. Určit zda 

reklamní sdělení může být chráněno autorským právem, nemusí být vždy zcela 

jednoduché. Jelikož v případě reklamního díla může velmi často vklad tvůrčí činnosti 

přesáhnout požadavek jedinečnosti. Je tedy vhodné, abychom v této práci poukázali na 
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tenkou hranici mezi reklamním sdělením, které je hodno autorskoprávní ochrany a které 

nikoliv.  

S tím souvisí i otázka, zda je reklama uměním, případně reklamní dílo „jiným dílem 

uměleckým“ podle §2 odst. 1 AZ, přičemž odpověď nebude zcela jednoznačná. Nejenže 

bude záležet na definici umění, ale také bude záležet na každém jednotlivém reklamním 

sdělení. Pamatujme ale na to, že ať už je reklama uměním či nikoliv, musí především 

splňovat svůj účel.
66

 Což však nebrání tomu, aby reklamní sdělení mohlo být považováno 

za autorské dílo, jelikož §2 odst. 1 přímo říká, autorské dílo musí splňovat znaky zde 

vyjádřené, a to bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Označíme-li reklamní 

tvorbu jako jistou formu umění, měli bychom hledat určité období, kdy se tyto dvě 

oblasti výrazně propojily. 

Nemusíme pátrat za oceánem, ale stačí pozornost přesunout k světoznámému rodákovi 

z moravských Ivančic, Alfonsi Muchovi. Ten v roce 1887 vystoupil na pařížském 

nádraží, aby začal psát novou kapitolu reklamních dějin.
67

 Přestože přijel studovat do 

Paříže umění, kvůli finanční situaci se postupně dopracoval k tvorbě reklamních plakátů. 

Za svůj život Alfons Mucha vytvořil více než 100 různých plakátů pro řadu dodnes 

známých značek, přičemž většina jich vznikla na přelomu 19. a 20. Století.
68

 Přestože 

ilustrovaný plakát v té době nebyl úplnou novotou, je bez pochyb, že právě díky pařížské 

tvorbě Alfonse Muchy bylo toto reklamní médium povýšeno na umělecké dílo.
69

 V roce 

1897 byla dokonce uspořádána první výstava Muchových plakátů, a to za podpory velmi 

známé herečky Sarah Bernhardtové. Díky všeobecnému uznání a chvále může právě tato 

výstava představovat přerod z pouhého reklamního sdělení do reklamního-autorského 

díla.
70

 Ukázka Muchovy tvorby tvoří Přílohu č. 1 této práce. 

Velkým kontrastem proti Muchovu dílu pak může být typický reklamní plakát, který má 

pouze ukázat produkt bez jakékoliv přidané hodnoty. Představme si plakát, kterému 

dominuje velká bota na jasném jednobarevném pozadí s jednoduchým doprovodným 

textem. Takovým případem a jeho možnou autorskoprávní ochranou se zabýval belgický 
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soud v roce 1998, přičemž dovodil, že tento motiv či styl propagace není možno chránit 

autorským právem.
71

 S tímto názorem se ztotožňuji. Autorské právo by nemělo chránit 

jakékoliv reklamní sdělení, k tomu lze využít jiné právní prostředky, např. obranu, kterou 

poskytuje právo nekalosoutěžní. Aplikace autorskoprávní ochrany na reklamní 

komunikaci má smysl, jen pokud určité reklamní sdělení splňuje znaky autorského díla. 

Zde se dostáváme k palčivé otázce vkusu, jelikož autorskoprávně by mělo být chráněno 

jen dílo splňující zákonné znaky autorského díla, avšak otázka vkusu je velmi 

subjektivní. Může i nevkusné reklamní sdělení požívat autorskoprávní ochrany? 

Ukažme si pár příkladů z outdoorové reklamy, aby bylo zřejmé, že odpovědět na tuto 

otázku nemusí být tak jednoduché. Jako první uveďme reklamní sdělení podporující 

odbyt stavebních materiálů, které kromě popisu nabízených služeb a cen neobsahuje 

jakékoliv slovesné dílo. Text je vyobrazen na oranžovém pozadí a je doprovázen 

vyobrazením mladé slečny v pracovním oděvu.
72

 Domnívám se, že takové reklamní 

sdělení nemůžeme označovat za reklamní dílo a poskytnout mu autorskoprávní ochranu 

V dalším případě jsem zvolil reklamní plakát thajské pobočky reklamní agentury Ogilvy 

propagující značku LEGO. Dítě je vyobrazeno, jak ze stavebnice LEGO kolem sebe staví 

postavu kosmonauta a toto vyobrazení je doplněno sloganem „Build the future“, což 

znamená „Postav budoucnost“.
73

 Toto tvůrčí vyjádření v kombinaci s doplňujícím textem 

hodnotím jako dostatečně jedinečné a mělo by být chráněno autorským právem. 

V poslední řadě bych rád upozornil na reklamní plakát, který dostal zlatou medaili na 

nejprestižnější reklamní soutěži Cannes Lions. Na bílém pozadí jsou ve spodní části 

vyobrazeny hranolky a nad nimi je pouze text „Pass the Heinz.“, tedy „Podej Heinz.“
74

 

Tento případ podle mě nelze zcela jednoznačně posoudit, přestože dílčí prvky 

reklamního sdělení by samostatně znaky autorského díla nenaplnily, ve svém souhrnu by 

však mohly. Ono reklamní sdělení zde ve skutečnosti vyobrazeno není, ale pozorný divák 

zjistí, že to je účelem a má být vyvolán pocit potřeby kečupu Heinz. 
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4.1 Reklamní dílo v pojetí copyrightového práva 

 

Přestože pojetí autorského práva se v kontinentální a common law kultuře 

částečně liší, pod vlivem mezinárodního práva se tyto dva přístupy ve značné části 

přibližují.
75

 Zůstaneme-li u pojetí reklamy autorským právem, pak je třeba poukázat na 

to, že ani americké soudy nebyly zcela konsistentní při poskytování ochrany reklamním 

dílům a po dlouho dobu jim ani autorskoprávní ochranu neposkytovaly.
76

  

Copyrightové právo je ovlivňováno třemi hlavními teoriemi, přičemž každá z nich má 

svá specifika a nelze říci, že jeden přístup je správný a další naopak špatný. Rozlišujeme 

tedy Fairness theory, Welfare Theory, Personality Theory.
77

 Fairness theory ve zkratce 

prosazuje, aby byl autor díla oceněn za námahu, kterou do jeho tvorby vložil, přičemž 

tato odměna se projevuje v zasloužené ochraně jeho autorských práv.
78

 Welfare theory 

obhajuje existenci autorského práva tím, že poskytuje autorům ochranný rámec, ve 

kterém můžou tvořit a nemusí se obávat, že jejich díla bude někdo neoprávněně užívat a 

v důsledku svou tvůrčí činností obohacují společnost.
79

 Personality theory se naopak 

tradičně uplatňuje především v kontinentálním právu a vychází z myšlenky, že dílo je 

výronem autorovy osobnosti a právě díky tomu existuje koncept autorských práv 

osobnostních.
80

 

Welfare theory, která silně ovlivňuje copyrightové právo, však příliš neobhajuje, proč by 

měla být autorskoprávní ochrana poskytována reklamám. Lze předpokládat, že by 

jednotlivé reklamy byly tvořeny i pokud by nebyly chráněny autorským právem, jedním 

z jejich hlavních cílů je totiž „prodat“ věc, myšlenku nebo službu.
81

   

 

Další obavou může být i to, že poskytnutí copyrightové ochrany reklamním dílům může 

zapříčinit, že některé společnosti přestanou produkovat reklamy, které budou nápadně 

                                                           
75

 World Intellectual Property Organization: Members[online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

http://www.wipo.int/members/en/  
76

 RAMSEY, Lisa P., Intellectual Property Rights in Advertising, 12 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 

189 (2006). Dostupné z: http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol12/iss2/1 s. 190 
77

 FISHER, William. The Berkman Klein Center for internet & society at Harvard University [online].  

[cit. 2017-08-24]. Dostupné z: https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IPTheories.html  
78

 PLAMOND BAIR, Stephanie. Rational Faith: The Utility of Fairness in Copyright. Boston University 

Law Review: BYU Law Research Paper [online]. (16-10) [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2759513, s .15 
79

 Tamtéž, s .6 
80

 FISHER, William. THEORIES OF INTELLECTUAL PROPERTY[online]. [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf,  s.9 
81

 RAMSEY, Lisa P., Intellectual Property Rights in Advertising, s.192 

http://www.wipo.int/members/en/
http://repository.law.umich.edu/mttlr/vol12/iss2/1
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IPTheories.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2759513
https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/iptheory.pdf


25 
 

podobné reklamám ostatních soutěžitelů, nebo se budou bát využít srovnávací reklamy, 

která, pokud je vytvořena v souladu se zákonem, je pro spotřebitele výhodná. A to vše, 

jelikož by se mohli obávat případného soudního sporu.
82

 Velmi zásadní argument proč by 

reklamní díla měla být chráněna i nadále je ten, že se jejich ochrana bude jen složitě 

vylučovat z předpisů upravujících autorské právo. Také je poměrně obtížné vytyčit 

hranici mezi klasickým uměním a uměním, které vzniká pro komerční účely. 
83

 I přes 

výše uvedené je většina reklamní tvorby chráněna autorským právem nejen u nás, ale i ve 

Spojených státech a v dalších zemích common law, tak jako jsme již uvedli příklad 

tištěné reklamy propagující botu, i americká judikatura se shoduje na tom, že takto 

jednoduché vyjádření reklamního sdělení zpravidla nelze chránit. To samé platí i pro 

určité dílčí části reklamního díla, pokud jsou natolik typické, nebo běžné, že je nelze 

chránit (scénes à faire).
84

 

Je zajímavé porovnat tento přístup, jelikož dává zajímavé argumenty, proč si reklamní 

dílo autorskoprávní ochranu nezaslouží. Pro ty, kteří si nemyslí, že reklama je hodna 

autorskoprávní ochrany, pak mohou v tomto myšlenkovém proudu najít oporu.  

V následující kapitole nastíníme, jak reklamní dílo vzniká a budeme se zabývat 

především otázkou, komu náleží autorské právo k reklamnímu dílu. 

4.2 Vznik reklamního díla 

 

Za každou jednotlivou reklamou stojí kreativní proces, ten má na starost jedinec, 

nebo se odehrává v rámci větší tvůrčí skupiny. Zpravidla je pro tvorbu kvalitního 

reklamního sdělení třeba řada lidí, kteří spolu kooperují na různých úrovních tvůrčího 

procesu, a to od zadání, tvorby idey, vytvoření kreativy, až po zvolení správných 

komunikačních kanálů a exekutivu samotné kampaně. Můžeme tedy v zásadě rozlišovat 

tzv. „In-house“ agentury, což znamená, že určitá společnost má své interní reklamní či 

komunikační oddělení, které zajišťuje většinu marketingové komunikace. Dále jsou na 

reklamním trhu specializované reklamní agentury, které mohou naopak disponovat více 

možnostmi a mohou se přizpůsobit přání klienta. 
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Abychom se mohli vypořádat s autorstvím reklamního sdělení a reklamy samotné, 

musíme si uvědomit, že na tvorbě se podílí většinou více lidí, kteří jsou v určitém vztahu. 

Autorský zákon pochopitelně myslí i na situace, kde autorské dílo vzniká za spolupráce 

několika osob. 

 

Jelikož na tvorbě reklamního sdělení se podílí řada osob a většinou každý z nich vytvoří 

nějakou část, která může splnit znaky autorského díla, náleží autorství k této části právě 

jemu. Dále si lze představit případy, kdy sice více lidí přispívá k tvorbě reklamního díla, 

ale dílčí prvky tohoto díla nesplňují znaky autorského díla a autorské dílo je chráněno až 

jako celek. V obecné rovině zde hovoříme o spoluautorství, které je definováno §8 

autorského zákona. 

 

Spoluautorství je koncipováno tak, že tvůrčí činností spoluautorů vznikají i) díla 

povahově jediná, ii) autorská práva k takovým dílům mají povahu absolutního práva 

povahově jediného iii) a existuje zde více subjektů, kterým toto autorské právo k dílu 

náleží.
85

 K otázce spoluautorské tvorby odborná literatura odkazuje na rozhodnutí MS 

Praha 7 C 138/89, které mj. říká: „Od nedělitelného společného práva autorského k dílu 

spoluautorů jako k nehmotnému výtvoru, vzniklému společnou tvůrčí činností několika 

autorů, je zapotřebí odlišovat samu tvůrčí činnost (tj. faktickou společnou tvorbu díla), 

na níž se každý ze spoluautorů podílí svým tvůrčím podílem.“
86

 Koncept spoluautorství 

vychází z představy, že spoluautoři spolupracují ve shodě, a to se společným cílem 

vytvořit konkrétní dílo, přičemž se podřizují vzájemné tvůrčí myšlence.
87

 

 

Z praktického hlediska je zřejmé, že klient, který si objedná tvorbu reklamní kampaně u 

reklamní agentury, nebude podepisovat licenční smlouvu s každým grafikem, 

copywriterem či kreativcem. České autorské právo zná právní konstrukci, která 

umožňuje poměrně jednoduše vykonávat autorská práva majetková v případech, kdy 

autorské dílo vzniká za větší účasti různých osob. Řeč je o dílu zaměstnaneckém, tak jak 

je upraveno v § 58 autorského zákona.   
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4.3 Zaměstnanecké dílo 

 

Upozorněme na to, že §5 odst. 1 AZ zcela jasně stanoví, že autorem může být 

pouze fyzická osoba, reklamní agentura tedy nemůže být považována za autora 

reklamního díla, může zaštítit jeho vznik, vytvořit ho, ale nemůže být jeho autorem. Jak 

říká §58 odst. 1 autorského zákona, nesjednají-li si strany jinak, zaměstnavatel vykonává 

majetková práva k dílu. 

 

Zaměstnanecké dílo může vzniknout pouze z činnosti vyplývající z pracovního, 

služebního nebo členského vztahu. Výsledky tvůrčí lidské činnosti jsou často hlavním 

důvodem, proč si zaměstnavatel vybral určitého zaměstnance, který je nadán tvůrčími 

schopnostmi, od zaměstnance se naopak očekává, že bude provádět svědomitě svoji 

práci. Plody této práce jsou běžně i autorská díla, jako příklad uveďme fotografie, 

počítačovou grafiku, reklamní texty či storyboardy. Zaměstnavatel na druhé straně 

poskytuje zaměstnanci zázemí, vkládá do něj své prostředky, nese riziko za případný 

neúspěch a za to zaměstnanci náleží výplata, která tvoří celkovou odměnu za jeho úsilí.
88

 

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel zcela legitimně drží autorská majetková 

práva k dílu.  

 

Za této situace může reklamní agentura bez obav uzavírat smlouvy, jejichž předmětem 

bude reklamní tvorba a ve svém důsledku i poskytování oprávnění k užití autorských děl. 

Již jen dodejme, že nejčastěji bude takovou smlouvou kombinovaná smlouva o dílo a 

smlouva licenční. 

4.4 L’oeuvre publicitaire 

Přestože český právní řád nezná pojem „reklamní dílo“ v právním řádu jiné 

evropské země se takový pojem objevuje. „Code de la propriété intelectuelle“ je 

francouzským zákoníkem duševního vlastnictví, pokrývá právní úpravu nejen autorského 

práva, ale také práv souvisejících s právem autorským a práva průmyslová.
89

 Podíváme-li 

se blíže na článek 132-31, zjistíme, že upravuje „Contrat de commande pour la 

publicité“, volným překladem: „smlouvu o zhotovení reklamního díla“, který říká:   
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„Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le 

producteur et l'auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits 

d'exploitation de l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due 

pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone 

géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du 

support. 

Un accord entre les organisations représentatives d'auteurs et les organisations 

représentatives des producteurs en publicité fixe les éléments de base entrant dans la 

composition des rémunérations correspondant aux différentes utilisations des oeuvres. 

La durée de l'accord est comprise entre un et cinq ans. 

Ses stipulations peuvent être rendues obligatoires pour l'ensemble des intéressés par 

décret.“
90

 

Což bych si dovolil přeložit takto:  

 

„V případě, že je dílo vytvořené na objednávku použito pro reklamu, smlouva mezi 

zhotovitelem a autorem díla, pokud není sjednáno jinak, opravňuje zhotovitele k 

vykonávání majetkových práv k dílu, za předpokladu, že smlouva přesně stanovuje 

odměnu za každý způsob užívání díla ve vztahu k místu užívání, době užívání a zvolenému 

nosiči.  

 

Dohoda mezi kolektivními správci autorských práv a organizacemi zastupujícími 

zhotovitele reklamních děl stanovuje základní požadavky na odměňování za různé 

způsoby užití díla. 

 

Smlouva se uzavírá na 1 až 5 let.  

 

Její ustanovení mohou být závazné zvláštním dekretem pro všechny zúčastněné.“ 

 

Porovnáme-li výše uvedené s českou úpravou zaměstnaneckého díla, dojdeme k závěru, 

že v obou případech se zákon vypořádává s postavením autora a výkonem autorských 
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práv. Na rozdíl od české úpravy však francouzský zákoník dále klade požadavky na další 

zúčastněné strany, které však nejsou zákonem specifikovány.
91

 Zajímavá je i koncepce, 

kdy je myšleno na jakousi základní regulaci odměn za užívání autorských děl pro 

reklamní účely. 

 

Obecnou shodu lze nalézt ve vztahu mezi třemi subjekty autor díla – reklamní agentura 

– klient reklamní agentury. Spoluautory díla jsou v zásadě zaměstnanci reklamní 

agentury, která vykonává jejich autorská majetková práva. Klient, tedy společnost, která 

prostřednictvím reklamy sděluje nějaké informace, pak reklamní dílo nevlastní, zpravidla 

ho však může užívat bez množstevního a územního omezení a poskytnout podlicenci. Je 

dobré upozornit na to, že v případě oslovení nezávislého dodavatele, nikoliv 

zaměstnance, k vytvoření reklamního díla či díla užitého v díle reklamním, je třeba s ním 

smluvně vyřešit oprávnění dílo užívat.
92

 

 

4.5 Work made for hire 

 

Jak již bylo naznačeno, americké vnímání autorského práva se poněkud liší, a to 

především s ohledem na menší ochranu osobnostních práv autorů, i přesto samozřejmě 

platí, že autorem díla, tedy i díla reklamního, je osoba nebo osoby, které dílo vytvořily. 

Pojetí zaměstnaneckého díla v copyrightovém právu explicitně nenalezneme, objevuje se 

zde však koncepce, která v tomto případě objednateli/zaměstnavateli dává mnohem 

silnější postavení než u nás.  

 

Tento smluvní vztah se označuje jako Work made for hire a nedává zaměstnavateli, tedy 

například reklamní agentuře pouze právo vykonávat majetková práva, ale reklamní 

agentura přímo těmito autorskými právy disponuje.
93

 Podobně jako v případě českého 

práva, pokud společnost osloví reklamní agenturu, aby pro ni připravila reklamní 

kampaň, která bude obsahovat reklamní díla, ona společnost bude objednatelem a 
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reklamní agentura dodavatelem, pokud není sjednáno jinak, tak i zde je reklamní 

agentura považována za autora a zůstává držitelem autorských práv.
94

 

 

Přestože se jedná především o otázku závazkového práva, přišlo mi důležité toto 

zahraniční pojetí přirovnat s českou právní úpravou, a to především s ohledem na to, že 

se výslovně zabývá reklamní tvorbou jako činností, která má úzkou návaznost na 

autorskou tvorbu. Doplňme, že reklamní agentury a další společnosti mohou vynaložit 

poměrně značné finanční a časové prostředky na tvorbu úspěšné reklamní kampaně, je 

proto dobré myslet na autorskoprávní ochranu. V první řadě je nutné se ujistit, komu 

náleží oprávnění vykonávat majetková práva a dále zamezit tomu, aby ostatní 

neoprávněně kopírovali reklamní díla a nesvezli se zdarma na vlně úspěchu ostatních. 

5. Právo dílo užít 

 

V této práci již zaznělo, že autorovi díla náleží výlučná osobnostní a majetková 

práva. Jelikož tato práce má za cíl také ukázat praktické užití autorských děl v reklamě, je 

pouze logické, že musíme věnovat svou pozornost i právu dílo užít, které je obecně 

upraveno v §12 autorského zákona. 

 

Právo dílo užít je v podstatě hlavním majetkovým autorským právem, a to především 

s ohledem na jeho hospodářský význam,
95

 jiná majetková práva, tedy konkrétně práva na 

dostatečnou a dodatečnou odměnu, jsou upravena v §24 - §25a autorského zákona. 

Obsahem výlučného práva dílo užít je i) právo dílo užít samotným autorem a ii) právo 

udělit svolení k užití díla jiné osobě.
96

 Je to především druhé výlučné právo, které má 

velký hospodářský potenciál, jelikož oprávněně užít dílo autora lze, jen pokud autor 

tomuto „uživateli“ udělil licenci – oprávnění dílo užít, nebo pokud se na takové užití 

vztahuje zákonná výjimka, ke kterým se dostaneme níže.  
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5.1 Způsoby užití 

 

Právo dílo užít není v autorském zákoně definováno, avšak zákonodárce nás 

nenechává bez dalších vodítek, §12 odstavec 4. AZ demonstrativně vyjmenovává 

nejčastější způsoby užití díla, přičemž tyto jednotlivé způsoby užití jsou více rozvedeny 

v jednotlivých paragrafech stejného pododdílu. §13 až §17 upravují způsoby užití díla 

v jeho hmotné podobě a §18 až §23 upravují užití autorského díla v jeho nehmotné 

podobě.
97

 

 

Až do novely autorského zákona v roce 2006 byl výčet jednotlivých způsobů koncipován 

taxativně, až zásadní novela v roce 2006 uzákonila demonstrativní výčet. Tato 

flexibilnější právní úprava dává v důsledku prostor soudům, aby v konkrétních případech 

definovaly, jaké jsou další možnosti dílo užít a aby mohly reagovat na nové způsoby užití 

autorských děl.
98

 Je na místě upozornit na to, že poslední novela autorského zákona 

účinná od 20. 4. 2017 zrušila §12 odst. 5 AZ a explicitní vyjádření demonstrativnosti 

způsobů užití je nyní vyjádřeno slovem „zejména“ v §12 odst. 4 AZ.  Jak stanoví §12 

autorského zákona, dílo lze zejména užít těmito způsoby: rozmnožováním, rozšiřováním, 

pronajmutím, půjčením, vystavováním originálu nebo rozmnoženiny, ale také 

sdělováním díla veřejnosti. Abychom neopisovali text zákona, je vhodné pro definici 

jednotlivých způsobů užití nahlédnout na příslušná ustanovení autorského zákona. 

Jelikož ani nelze lépe ve zkratce definovat jednotlivé pojmy, dovolím si citovat odbornou 

literaturu, která poskytuje základní přiblížení jednotlivých pojmů. 

Práva, která souvisejí se zachycením autorského díla do hmotného nosiče a s jeho 

následným nakládáním: 

- „rozmnožování díla (viz § 13), tj. užití formou zhotovování rozmnoženin v jakékoli 

formě 

- rozšiřování originálu nebo rozmnoženin díla (viz § 14), tj. prodejem či jiným 

převodem nebo dovozem či vývozem, resp. přijetím a odesláním, nosiče díla (dle 

dřívější terminologie „odbyt“ 
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- pronájmu originálu či rozmnoženiny díla (viz § 15), spočívající v dočasném 

přenechání originálu či rozmnoženiny díla k osobní potřebě za účelem 

hospodářského prospěchu 

- půjčování originálu či rozmnoženiny díla (viz § 16), lišící se od pronájmu absencí 

hospodářského prospěchu 

- vystavování originálu či rozmnoženiny (viz § 17), tj. umístění nosiče díla k jeho 

zhlédnutí či jinému přímému vnímání“
99

 

Práva, která spočívají v přenesení díla v jeho nehmotné podobě: 

- „právo na živé provozování díla (§ 19 odst. 1), tj. v provedení výkonnými umělci, 

- právo na přenos živého provozování (§ 19 odst. 1), 

- právo na provozování díla ze záznamu (§ 20 odst. 1), tj. prostřednictvím nosiče díla 

- právo na přenos provozování díla ze záznamu (§ 20 odst. 2 

- právo na provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 23), tj. prostřednictvím 

televizních či rozhlasových přijímačů 

- právo na vysílání díla rozhlasem nebo televizí (§ 21), vysílání včetně pozemního, 

družicového, kabelového a internetového v analogové či digitální formě 

- právo na přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (§ 22), včetně kabelového přenosu 

- práva k sdělování děl veřejnosti na vyžádání (srov. pojmy making available right, on-demand 

services), tj. sdělování zejména prostřednictvím počítačových nebo obdobných sítí (viz § 18 

odst. 2).“
100

 

 

Dodejme, že rozlišujeme i práva synchronizační a práva odvozené tvorby, které umožňují 

užití díla v upravené podobě. 

 

5.2 Licence  

 

Licence je zcela zásadním právním institutem, kterým poskytovatel nabyvateli 

poskytuje oprávnění k výkonu autorského práva, ale i jiných práv duševního vlastnictví. 

Licenční smlouvy jsou pro reklamní praxi velmi zásadní, pomineme-li úpravu 

zaměstnaneckého díla, právě licenční smlouvy umožňují fungování reklamního světa. 

Nejenže licencí má být zadavatel reklamy oprávněn k výkonu majetkových práv, zároveň 
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je třeba obstarat příslušná oprávnění pro užití autorských děl vyskytujících se 

v reklamním sdělení.  

 

Licence byla do začátku účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravena 

v autorském zákoně a obchodním zákoníku, nyní však její právní úpravu nalezneme v § 

2358 a násl. občanského zákoníku. Jelikož autor disponuje se svými majetkovými 

autorskými právy, může se rozhodnout, v jaké míře oprávní jinou osobu k jejich výkonu. 

Licence může být udělena jako výhradní či nevýhradní s časovými, množstevními či 

místními omezeními, nebo také může opravňovat k poskytnutí podlicence, volba je vždy 

na smluvních stranách.
101

 Dle zákona se licence poskytuje za odměnu, nesjednají-li si 

strany jinak. Nelze kvantifikovat kolik licencí je poskytováno úplatně či bezúplatně, 

vezmeme-li však v potaz jaký význam a hodnotu mají některá autorská díla, přikloňme se 

k variantě, že pokud jde o obchodní účely užití, pak licence většinou nebude poskytnuta 

bezúplatně. 

 

Dále bychom měli upozornit na to, že licenční smlouva vyžaduje písemnou formu, pokud 

se licence sjednává jako výhradní nebo pokud má být licence zapsaná do veřejného 

seznamu. Dodejme však, že většinou bude i nevýhradní licenční smlouva mít písemnou 

formu, a to proto, aby stranám byly zřejmé a prokázané jejich práva a povinnosti.  

 

Obecně lze rozlišit situace, kdy je dílo užíváno na základě souhlasu autora, na druhou 

stranu dílo může být užíváno i bez souhlasu autora, otázkou však zůstává, zda je toto 

neodsouhlasené užívání contra legem, nebo v souladu se zákonem. Je proto vhodné 

myslet i na další možnosti, které autorský zákon skýtá. Reklamní rozpočet nebývá 

nafukovací, proto je dobré upozornit kreativce i na to, že zde existují možnosti, jak užít 

autorské dílo bez nutné licence, avšak s dostatečnou opatrností. 

5.3 Volné dílo a volné užití 

 

Ustanovení §28 autorského zákona je poměrně stručnou normou, která říká, že 

uplyne-li dobra trvání majetkových práv, které pro připomenutí trvají 70 let po autorově 

smrti
102

, pak dílo „spadne“ do public domain, tedy se stane dílem volným, což v důsledku 
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znamená, že dílo je možné užít bez dalšího. Upozorněme však na to, že toto ustanovení, 

které se týká majetkových autorských práv, nikterak neruší postmortální ochranu autora, 

která je projevem jeho výlučných osobnostních práv a která je upravena v §11 odst. 5 

autorského zákona. Dodejme, že poslední novela autorského zákona odstavce 2 a 3 

přesunula, aby lépe odpovídaly systematice autorského práva, nyní tvoří nový §87a 

AZ.
103

 

 

§ 29 je obecným ustanovením, které přináší určitou rovnováhu mezi zájmy autora a jeho 

absolutní práva, přičemž na druhé straně jsou zájmy společnosti na tom, aby mohla ze 

zákonem vyjmenovaných a pochopitelných důvodů užívat plody jeho tvůrčí činnosti.
104

 

V důsledku tedy v určitých případech převažuje obecným zájem a obohacení společnosti 

jako celku před zájmem autorovým. V případě takového užití je však nutno přiměřeně 

chránit oprávněné zájmy autora.
105

 

 

Z hlediska reklamní tvorby jsou pro nás zajímavé zákonné licence pro případ propagace 

výstavy uměleckých děl a jejich prodeje (§32), užití díla umístěného na veřejném 

prostranství (§33), licence pro fotografickou podobiznu (§38a), nepodstatné vedlejší užití 

díla (§38c) a licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým (§38d). Případy 

možného volného užití děl v reklamě však blíže rozebereme až v praktické kapitole, která 

bude následovat. 

 

Je nutno pamatovat na to, že zájmy společnosti se ne nutně kryjí s činností společností, 

které sledují odbyt svých produktů a služeb, proto se v některých případech tyto výjimky 

na reklamní činnost vztahovat nebudou. Abychom toto však mohli tvrdit s jistotou, je 

třeba na konkrétní příklad aplikovat tzv. tříkrokový test, neboli three-step-test, který má 

původ v mezinárodním právu autorském.
106

 Těmito kroky je v první řadě ověření, zda se 

jedná o i) užití, které je stanoveno zákonem, dále ii) zda není v rozporu s běžným 

způsobem užití díla a závěrem iii) zda nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy 

autora. 
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6. Autorská díla užitá v reklamě 

 

Může se zdát, že přijít s originální, nápaditou a účinnou reklamou je dnes složité. 

Nadto je nutno si uvědomit, že reklamní sdělení má být zkratkovité a heslovité tak, aby 

vyvolalo konkrétní emoce, a to co nejrychleji. Není se čemu divit, že reklamní tvůrci si 

velmi často půjčují různé stereotypy, zasazují reklamní děj do typického prostředí, ale 

zároveň užívají známé věci, které v cílové skupině budou vyvolávat kýžené emoce. 

V této kapitole se budeme soustředit na autorská díla, která mají podpořit reklamní 

sdělení, budeme analyzovat jejich roli, způsoby užití a jejich právní ochranu. 

6.1 Díla umístěná na veřejném prostranství 

 

Začněme tím, že si představíme typický TV spot propagující nový automobil, 

jelikož automobil slouží především k přepravě osob, velmi často je vozidlo zachyceno 

v pohybu projíždějící typickým prostředím- městem. Ve městě je pochopitelně řada 

staveb, které splňují znaky díla architektonického, zároveň se zde mohou nacházet 

zajímavá náměstí, čili díla urbanistická, a různé sochy, tedy díla umělecká. Spojení 

produktu s určitým prostředím, které má evokovat určité pocity je standardní reklamní 

zkratkou, lze však takto užívat díla jiných v rámci reklamního sdělení bez dalšího? 

 

Zákonnou oporu nalezneme v §33 autorského zákona, který v podstatě umožňuje užívat 

rozmnoženiny děl trvale umístěných na veřejném prostranství, upozorněme, že toto volné 

užití je limitováno jednak odstavcem 2), který říká, že nelze dílo rozmnožovat ve formě 

3D. A poslední věta §33 odst. 1 pak klade požadavek na uživatele díla, aby v případě, že 

je to možné, označil autora, název díla a jeho umístění. Vyzdvihněme ještě požadavek 

trvalosti, je nutno, aby dílo umístěné ve veřejném prostoru bylo umístěno trvale. Tento 

požadavek byl v praxi otestován například snahou neoprávněně užít umělecké dílo 

„Zabalený Reichstag“,
107

 přičemž německý soud dovodil, že dočasnou výstavu, byť 

spojenou s nemovitostí nelze pod tuto zákonnou licenci podřadit.
108

  

 

Nelze však říci, že jakékoliv dílo umístěné na veřejném prostranství lze bez potřebného 

oprávnění užít pro účely reklamy. Je vždy nutné posuzovat konkrétní případ, pokud by 

tedy např. velmi originální a moderní stavba byla hlavním nositelem reklamního sdělení, 
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které by však nesouviselo s propagací této stavby, ale něčeho velmi odlišného, nemohli 

bychom dost dobře zařadit takové jednání pod zákonnou licenci §33 AZ. Jako návod nám 

tedy vždy bude sloužit tříkrokový test, který jsme představili výše.
109

  

 

Samozřejmě je třeba připustit i možnost, že zobrazení architektonického díla v reklamě 

může mít pozitivní přínos pro architekta, aniž by poskytl licenci k jejímu užití.  Na 

druhou stranu v případě užití díla zkomolením a degradujícím způsobem by byla ochrana 

autorským právem na místě. Z čehož vyplývá, že „svoboda panoramatu“ nemusí platit 

absolutně. Takový případ lze nalézt i v české kotlině.
110

 

 

V roce 2009 se v severočeském Liberci odehrálo mistrovství světa v klasickém lyžování. 

Společnost RZA Solutions Czech, s.r.o. byla pověřena propagací mistrovství. Jelikož 

hotel na vrcholu hory Ještěd, který je dílem Ing. Arch. Karla Hubáčka, je dnes již ikonou, 

nabízel se jako ideální inspirace pro tvorbu reklamních plakátů. Výše jmenovaná 

společnost ke svému neštěstí dílo Ing. Arch. Karla Hubáčka užila bez svolení dědiců 

majetkových práv, nadto ho zkomolila takovým způsobem, že by mohly být ohroženy 

zájmy autora, v případě provedení tříkrokového testu.
111

 Bohužel nebylo možné dohledat 

soudní rozhodnutí, které by osvětlilo, jakým způsobem budou v praxi aplikována 

ustanovení autorského zákona ve vztahu k architektonickým dílům a reklamě, lze tedy 

předpokládat, že tento spor byl ukončen mimosoudním vyrovnáním. 

 

Velice zajímavým případem je také situace Eiffelovy věže. Je obecně známo, že tato věž 

byla postavena před více než 100 lety a tvoří nedílnou součást panoramatu hlavního 

města Francie. Jako taková již není chráněna autorským právem, jelikož uplynulo již více 

než 70 let od smrti jejího autora. Situace se však mění s příchodem noci. Eiffelova věž je 

osázena velkým počtem světel, které souhrnně tvoří nezávislé „světelné dílo“, které svítí 

jak permanentně, tak v střídavých intervalech. Francie je zemí, která nezná svobodu 

panoramatu a má v tomto směru přísnější autorská práva.
112

 Pochopitelně pokud si někdo 

pořídí fotografii noční Eiffelovy věže pro osobní potřebu, zůstane to bez povšimnutí, 
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pokud by však nějaká reklamní agentura měla zájem užít záběry či fotografie rozsvícené 

eiffelovy věže pro svou reklamu, bude muset získat licenci od Société de l’Exploitation 

de la Tour Eiffel.
113

 

 

Problematikou autorského práva v architektuře se mimo jiné zabývá i Česká komora 

architektů. Příliš mnoho soudních sporů týkající se architektury a reklamy však neznáme, 

jelikož povětšinou je spor ukončen mimosoudním narovnáním.
114

  

 

6.2 Design 

 

Dostáváme se k interiérům užitým v reklamních kampaních a k jinému užitému 

umění. Je běžnou praxí, že určité reklamní spoty jsou natáčeny v prostředí domova, často 

se jedná o moderní a zajímavé budovy a to jak exteriérově, tak interiérově. Atraktivita 

těchto míst a různých předmětů může reklamní sdělení umocnit a není se tedy čemu divit, 

že je reklamní tvůrci využívají. Upozorněme na to, že i taková díla jsou způsobilá být 

autorskoprávně chráněna, jedná se například o designový nábytek nebo interiér jako 

takový. Zde se posouváme od §33 k ustanovení § 38d odst. 1), který upravuje jinou 

zákonnou licenci, a to licenci k dílům užitého umění a dílům architektonickým. Měli 

bychom si připomenout dichotomii autorského díla, kdy autorské dílo a jeho hmotný 

substrát není jedno a to samé.
115

 V tomto případě hovoříme o situaci, kdy určitá osoba 

vlastní hmotný substrát díla, tedy například stavbu, nebo rozmnoženinu designového 

světla. Osoba vlastnící tento objekt s ním může nakládat v rámci zákonné licence 

pronajímáním, půjčováním a vystavováním. V podstatě se jedná o způsoby užití díla, bez 

kterých by věc pro jejich vlastníka byla neupotřebitelná.
116

 

 

Jaké je tedy postavení takového díla v případném reklamním sdělení? Opět, bude záležet 

případ od případu, zejména tedy v jakém kontextu budou tato díla užívána, zda budou 

tvořit pouze pozadí, nebo se stanou dominantním prvkem podporujícím přenos 

reklamního sdělení. Je zřejmé, že na druhou situaci pravděpodobně nebude možno 
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vztáhnout jakoukoliv zákonnou licenci, a to ani ustanovení § 38c AZ, které upravuje 

„nepodstatné vedlejší užití díla“. Při uzavírání příslušné smlouvy o pronájmu prostorů je 

tak dobré myslet i na autorská práva ostatních osob, které se na tvorbě jedinečné 

atmosféry určitého místa podílely. 

 

Dodejme, že díla užitého umění jsou českým právním řádem chráněna nejen 

autorskoprávně, ale lze využít i ochrany průmyslovým vzorem, naopak některé země 

nechrání designové výrobky autorskoprávně, ale pouze skrze práva průmyslového 

vlastnictví.
117

 Při tvorbě reklamního obsahu v zahraničí pak může tento problém občas 

odpadnout. 

 

6.3 Obrazy 

 

Obrazy, tedy umělecká díla primárně chráněná autorským právem, se v podstatě 

nabízejí, aby byly užity v rámci reklamního sdělení. Podle volby konkrétního obrazu lze 

rychle evokovat chtěnou atmosféru pro cílovou skupinu. Obraz samozřejmě nelze 

považovat za užité umění, pokud by se tedy takové umělecké dílo mělo v reklamě 

objevit, je třeba si opatřit oprávnění od nositele autorských práv, ale pouze za 

předpokladu, že autorská práva k dílu stále trvají. V Příloze č. 6 můžeme vidět reklamní 

sdělení podporující francouzskou společnost vyrábějící designový nábytek, a která cíleně 

svou pohovku umístila do prostoru spolu se starými malbami. Lze předpokládat, že 

k užitým dílům již vypršela majetková autorská práva a proto nebylo třeba opatřovat si 

licenční oprávnění. 

 

Častější situace však nastává, když je určité umělecké dílo užito přímo jako reklamní 

sdělení a neobjevuje se pouze jako doplněk. Můžeme si ukázat řadu případů, kdy 

světoznámé značky použili ve své reklamní kampani ikonická díla malířů. Přičemž jejich 

umístění nebo znázornění se různí. Je třeba upozornit na to, že ačkoliv reklamní agentury 

zpravidla užívají díla starší, která spadají do public domaine, významnou roli hrají i 

práva osobnostní.
118

 Jak říká §11 odst. 5 autorského zákona; „…Dílo smí být užito jen 
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způsobem nesnižujícím hodnotu díla…Ochrany se může domáhat i po zániku 

majetkových práv osoba autorovi blízká,
119

 právnická osoba sdružující autory nebo 

příslušný kolektivní správce.“
120

 Při volbě uměleckého díla pro potřeby reklamní 

komunikace je nutno být opatrný, jelikož velmi pravděpodobně stále existují osoby, které 

se mohou domáhat této ochrany. Doporučujeme tedy nejprve oslovit dotčené osoby a 

svůj záměr s nimi zkonzultovat. Pochopitelně existuje řada států, která ochranu 

osobnostních práv upozaďuje, proto taková reklamní díla parazitující na slavných 

obrazech vznikají převážně tam.
121

 

 

Přestože s poslední novelou autorského zákona přibylo ustanovení §38g zakotvující 

zákonnou licenci pro karikaturu a parodii, nelze se domnívat, že by obrana tímto 

ustanovením byla účinná, přeci jen, hlavním účelem reklamy je „prodat“ a nikoliv 

parodovat. Licence pro parodii se například ve francouzském právu vyskytuje již řadu let 

a ani francouzské soudnictví nepovažuje podobné užití obrazu pro potřeby reklamy jako 

formu parodie.
122

 Otázka svobody reklamního projevu a ochrany práv třetích stran 

samozřejmě není jednoznačná, tak jak je v právu zvykem, vždy bude záležet na konkrétní 

situaci a na artikulaci soudů. 

 

6.4 Hudba 

 

Zabýváme-li se reklamními sděleními, nelze pominout ani velice důležitou složku 

některých reklamních formátů. Hudební díla tvoří nepominutelnou součást rozhlasových 

a audiovizuálních reklamních sdělení. Právě hudební složka slouží k lepšímu 

zapamatování a identifikaci značek.
123

 Reklamní sdělení může obsahovat již existující 

hudební dílo, které bude užito v původní nebo zpracované podobě, ale setkáváme se i 

s variantou, kdy tvůrci reklamy přistoupí ke složení vlastního hudebního díla. Ať je 

v reklamní sdělení obohaceno o hudbu již existující nebo o hudbu zvlášť pro něj 

                                                           
119

 §22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
120

 §11 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon 
121

 Některé další příklady zpracování a užití známých obrazů jako výrazového prostředku reklamní 

komunikace lze nalézt v Příloze č. 7 
122

 Les oeuvres d'art et la publicité peuvent-elles faire bon ménage ? E-marketing.fr [online]. [cit. 2017-08-

24]. Dostupné z: http://www.e-marketing.fr/Thematique/Strategies-1001/Tribunes/Les-oeuvres-d-art-et-la-

publicite-peuvent-elles-faire-bon-menage--680.htm#Yl9CsFFBXgkrQxyV.97  
123

 VEYSSIÈRE, Laurence. Publicité et musique, de l'œuvre préexistante à l'œuvre de commande: une note 

sur des accords majeurs. LEGICOM [online]. 1997(13), 114 [cit. 2017-08-24]. Dostupné z: 

https://www.cairn.info/revue-legicom-1997-1-page-39.htm, s. 39 

http://www.e-marketing.fr/Thematique/Strategies-1001/Tribunes/Les-oeuvres-d-art-et-la-publicite-peuvent-elles-faire-bon-menage--680.htm#Yl9CsFFBXgkrQxyV.97
http://www.e-marketing.fr/Thematique/Strategies-1001/Tribunes/Les-oeuvres-d-art-et-la-publicite-peuvent-elles-faire-bon-menage--680.htm#Yl9CsFFBXgkrQxyV.97
https://www.cairn.info/revue-legicom-1997-1-page-39.htm


40 
 

vytvořenou, autorská práva vždy budou hrát důležitou roli při vypořádání vztahů 

zúčastněných subjektů. 

 

Pakliže reklama užívá hudební dílo již existující, nejenže bude třeba získat oprávnění dílo 

užít od vykonavatelů majetkových práv, kterými budou povětšinou kolektivní správci, 

ale bude nutné šetřit i práva osobnostní. Ačkoliv by hudební dílo zůstalo v nezpracované 

podobě, jeho kombinace s vizuální nebo jinou zvukovou složkou může být pro autora 

v krajních případech dehonestující.
124

 Dále bychom měli upozornit na to, že i když se 

tvůrci reklamy rozhodnou užít byť malou, přesto dostatečně výraznou, část chráněného 

hudebního díla a upraví ji k obrazu svému, vystavují se nebezpečí žaloby ze strany 

nositelů autorských práv původního díla. Ochranu osobnostních práv pak upřednostnily 

například francouzské soudy, když došlo k porušení těchto práv k písni „Femme libérée“ 

v rámci reklamního sdělení.
125

  

 

6.5 Známé postavy 

 

Značky mají přirozenou potřebu svůj produkt nebo službu personalizovat, tak aby 

byly zákazníkům blíže. Za tímto účelem jsou poměrně často oslovováni známí lidé, ať už 

herci, umělci či sportovci. Jejich role v reklamním sdělení je v podstatě podobná jako u 

výše uvedených autorských děl podporujících reklamní sdělení. Díky své známosti a 

atraktivitě napomáhají značce splnit lépe její marketingový cíl. 

 

Nutno však rozlišit situace, kdy známá osoba vystupuje v reklamním sdělení pod svým 

civilním jménem a kdy ztvárňuje určitou známou filmovou, literární či seriálovou 

postavu. Problematickou se stává situace, kdy určitý herec je natolik spojen s určitou 

postavou, že stačí málo, a cílová skupina si ho okamžitě spojí s určitou rolí, aniž by to 

bylo explicitně sděleno. Stejně jako Šalomoun se domnívám, že herec by si neměl 

přivlastňovat postavu, kterou ztvárňuje v jiném díle, a to i přes to, že postava se rodí 

kombinací scénáristické a režisérské práce, ale také samotným ztvárněním, které vyjádří 

až výkonný umělec, v tomto případě herec.
126

 Pokud je tedy záměrem do reklamního díla 
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zahrnout určitou postavu, měli by reklamní tvůrci sjednat smlouvu nejen s výkonným 

umělcem, ale také s autory původního díla. 

 

Upozorněme na to, že autorský zákon obsahuje výslovnou zmínku ochrany názvů 

postav.
127

 Předpokladem pro poskytnutí autorskoprávní ochrany takovému názvu, či 

přímo postavě je, tak jako i jinde, splnění podmínky, že budou jedinečným výsledkem 

tvůrčí činnosti autora či autorů. Přestože se to může zdát jako lehce aplikovatelný 

požadavek, v případě postav to může být složité, jelikož se pravidelně setkáváme 

s určitými typy postav, které se mohou zdát být generické.
128

 Naopak i výrazná postava 

jako je Tarzan nemusí být nutně autorskoprávně chráněna. „Tarzan jako postava, která 

slučuje jisté zvířecí a lidské rysy, není dostatečně vykreslená na to, aby ji bylo možno 

autorsky chránit (Burroughs v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.)“
129

 Šalomoun uzavírá: 

„Mám za to, že postavu abstrahovanou z příběhu autorskoprávně téměř chránit nelze. To 

však neplatí o její vizualizované podobě.“
130

 

 

Reklamní tvůrci si častěji půjčují konkrétní dílčí prvek autorského díla, tedy například 

filmovou postavu, než aby přistoupili k užití části příběhu, jelikož reklamní sdělení nemá 

vyprávět jiný příběh než informovat, připomínat a prodávat službu či produkt. Taková 

spolupráce samozřejmě nevyjde na malé finanční prostředky, není se tak čemu divit, že 

takové reklamy vznikají především v zahraničí. Na druhou stranu i česká reklamní tvorba 

spolupracuje se známými umělci, a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Uveďme si 

několik příkladů, které se zapsaly do reklamní historie. 

 

V Austrálii byla například velmi populární postava Krokodýla Dundeeho, kterou ztvárnil 

herec Paul Hogan. V jednom případě byla tato postava použita neoprávněně pro reklamu 

podporující prodej outdoorového oblečení.
131

 Dále se pak na televizních obrazovkách 

australských diváků objevily tv spoty na automobil Subaru Outback, kde přímo herec 

vystupoval v roli Krokodýla Dundeeho, v tomto případě už pravděpodobně byla udělena 

náležitá licence.
132

 V poslední době pak bylo možné zaznamenat TV spot propagující 

automobil značky KIA, který byl vysílán během amerického fotbalového a reklamního 
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svátku, Super Bowlu. V tomto reklamním sdělení vystupuje herec Laurence Fishburne a 

zřejmě zde vstupuje do své známé role Morphea pocházející z trilogie Matrix. Ostatní 

prvky tohoto reklamního díla navíc silně připomínaly samotné dramatické scény 

z Matrixu, tudíž reklama zřejmě vznikla díky licenci od samotných tvůrců.
133

   

 

I na české reklamní scéně se vyskytují podobné případy. Připomeňme si vánoční 

reklamní kampaň mobilního operátora T-mobile, ve které byla jednou z hlavních postav 

osoba Chucka Norrise. Tento herec v řadě snímků ztvárnil postavu bojovníka, přičemž 

český divák si ho zřejmě nejlépe pamatuje jako postavu Walkera, texaského rangera. Při 

zkoumání jednotlivých televizních spotů nemůžu říci, že by zde byly přímo porušována 

autorská práva tvůrců filmových děl, ve kterých ztvárnil postavy. Na hraně je možná 

jeden konkrétní spot, ve kterém je oblečen jako jeho postava Walkera, ale je oslovován 

svým jménem a nikoliv jménem své postavy.
134

  

 

Další známý zahraniční herec, Danny Trejo, si zahrál v reklamní kampani značky 

Mountfield, avšak v těchto televizních spotech ztvárňoval postavu až nápadně podobnou 

postavě, která se objevila například ve filmu Machete, čemuž odpovídá nejen jeho 

kostým, ale i ztvárnění role včetně užité mačety. Jelikož se tento případ u českých soudů 

neobjevil, lze se domnívat, že o tom tvůrci neměli ani ponětí.  

 

Upozorněme ještě na poslední reklamní kampaň, která probíhala nedávno. GE Money 

Bank v roce 2016 uskutečnila rebrandingovou kampaň v rámci které se značka 

přejmenovala na Moneta Money Bank.
135

 Pro své reklamní spoty využila českého herce 

Jiřího Bartošku, který v té době slavil úspěch s filmem Teorie tygra, ve kterém ztvárnil 

hlavní roli jako veterinář. V rámci těchto spotů pan Bartoška ztvárnil v podstatě stejnou 

postavu, jako ve zmíněném filmu. Reklamní spot je navíc nešťastně zasazen do známého 

prostředí veterinární ordinace a ve svém důsledku jednotlivé reklamní spoty působí, jako 

by byly vystřiženy z tehdy promítaného filmu Teorie tygra. Jelikož se tento případ u 

soudu neobjevil, je velmi pravděpodobné, že došlo k mimosoudnímu vyrovnání, bohužel 

jsme tak ochuzeni o novou judikaturu, která by vnesla více světla do vztahu mezi 

reklamou a autorskými právy. 
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 6.6 Peníze 

 

Postavení českých bankovek a mincí v reklamním sdělení stále není jednoznačné. 

Přestože se jedná o věci, které každodenně užíváme, je dobré si říci, že užití v bankovním 

styku a užití v rámci reklamního sdělení není jedno a to samé. Tak jako jinde po světe, i 

česká platidla jsou vyhotovena v jedinečné výtvarné podobě. Grafická podoba bankovek 

byla vytvořena akademickým malířem Oldřichem Kulhánkem, mince pak navrhla 

akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková,
136

 oba jsou tedy autoři těchto děl a 

náleží jim majetková i osobnostní autorská práva. Pokud by například reklamní agentura 

nebo kdokoliv jiný chtěl užít tato autorská díla ve svém reklamním sdělení, měl by si 

opatřit souhlas autorů, situaci však komplikuje nejasný obsah ustanovení §3 písm. a) 

autorského zákona. Část odborné veřejnosti se domnívá, že na bankovky a mince lze 

vztáhnout výjimku z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu,
137

 jelikož se jedná o 

„jiná taková díla, u nichž je veřejný zájem na vyloučení z ochrany.“
138

 Otázka však může 

znít, zda v našem případě lze zahrnout marketingové účely pod zmiňovaný veřejný 

zájem. Zdůrazněme, že ačkoliv tuto výjimku lze pravděpodobně vztáhnout na bankovky 

a mince, nemělo by to platit absolutně. Pakliže by reklamní sdělení užívalo vyobrazení 

bankovky či mince ve zkomolené podobě, nebo by bylo příliš dominantním prvkem 

reklamního sdělení, nikoliv pouze ilustračním, můžeme připustit možnost, že by zde bylo 

zasaženo do osobnostních práv autorů. 

 

České bankovky a mince jsou zákonnými platidly a je nutno vzít v potaz i jejich 

veřejnoprávní úpravu.
139

 Způsoby jakými mohou být rozmnoženiny bankovek a mincí 

zhotoveny či zobrazeny, je upraven ve vyhlášce č. 274/2011 Sb., o provedení některých 

ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, konkrétně v § 13 a násl. Tato vyhláška 

klade požadavek na to, aby takové napodobeniny byly zhotoveny z odlišných materiálů 

než zákonná platidla a aby bankovky byly znatelně odlišné od napodobovaných 

bankovek.
140
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Dodejme, že zde existují i určitá pravidla jak nakládat s evropskou měnou EURO a která 

stanovila Evropská centrální banka.
141

 Rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2003/4 

ze dne 20. března 2003 stanovuje základní podmínky pro zhotovení reprodukcí 

bankovek, zejména však stanovuje požadavek na to, aby napodobenina byla zjevně 

odlišitelná od originálu a nevzbuzovala dojem, že se o něj jedná. Zmínku o autorských 

právech ve vztahu k evropské měně lze nalézt v rozhodnutí Evropské centrální banky 

ECB/2003/5 ze dne 20. března 2003 v čl. 1 písm. b), který říká, že nepřípustná 

reprodukce je taková, která porušuje autorská práva ECB k eurobankovkám, například 

tím, že nepříznivě ovlivňuje dobrou pověst bankovek. Domnívám se, že toto ustanovení 

necílí na užití rozmnoženin pro reklamní potřeby a tudíž užití EURO bankovek v rámci 

reklamního sdělení by nemělo být problémové, pokud budou zachována pravidla 

stanovena Evropskou centrální bankou. 

6.7 Symboly 

 

Zde bych se rád krátce zastavil u dvou druhů symbolů, které jsou náchylné 

k tomu, aby byly užity v reklamě. První kategorii tvoří státní symboly a druhou 

olympijské symboly. V případě užívání těchto symbolů nebudeme aplikovat autorský 

zákon, avšak předpisy jiné povahy. 

Užívání státních symbolů, tedy i jejich teoretické užití v reklamní tvorbě je upraveno 

zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů. Jedná se o tyto symboly: velký a 

malý státní znak (dále jen „státní znak“), státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní 

pečeť a státní hymna, přičemž §1 odst.2 z. č. 352/2001 Sb. stanoví základní požadavek, 

aby symboly byly užívány jen vhodným a důstojným způsobem. Státní znak mohou 

například užívat jen taxativně vyjmenované osoby. Na druhou stranu státní vlajku může 

užít kdokoliv a kdykoliv pokud bude užita vhodným a důstojným způsobem.
142

 Lze se 

domnívat, že obecně by bylo možné státní vlajku či její vyobrazení užít i v reklamním 

prostředí, tedy například v politickém marketingu, avšak je na soudnosti každého z nás, 

aby byla užita dostatečně důstojně a vhodně. Za státní symboly nepovažujeme barvy 

vlajky, užití kombinace těchto barev v reklamě tedy není jakkoliv limitováno. 
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Užívání olympijských symbolů je upraveno zvláštním zákonem č. 60/2000 Sb., o 

ochraně olympijských symbolik. Jako olympijskou symboliku zákon označuje např. 

olympijský symbol, vlajku, oheň, heslo či pochodeň. Hned 3§ z. č. 60/2000 Sb. upravuje 

užívání těchto symbolik, přičemž explicitně zmiňuje i reklamní účely. „Jakékoliv užívání 

olympijských symbolik pro obchodní, reklamní nebo jiné obdobné účely je možné pouze 

na základě předchozího písemného zmocnění“
143

, přičemž toto zmocnění uděluje Český 

olympijský výbor. Pokud tedy v reklamním sdělení chce kdokoliv jiný než Český 

olympijský výbor užívat olympijskou symboliku, musí k tomu získat licenci. Tato úprava 

v podstatě zajišťuje, aby v období Olympijských her nebylo parazitováno na jejich 

významu a obchodním potenciálu. 

Nyní se přesouváme k další kapitole, ve které si detailněji rozebereme praktické příklady, 

tentokrát však nejen v teoretické rovině. Zmíníme nejznámější soudní spory, které se 

objevili před českými soudy a jejichž hlavním výsledkem bylo vytyčení 

autorskoprávních hranic pro reklamní tvorbu.  

7. Judikatura 

7.1 Bauhaus, k.s. v. Zdeněk Svěrák   

 

Tuto kapitolu uveďme snad nejzásadnějším soudním rozhodnutím, které se 

zabývalo neoprávněným užitím výsledku tvůrčí činnosti jiného pro účely reklamní 

komunikace. Budeme se zde zabývat několikaletým sporem, ve kterém na jedné straně, 

jako žalobce vystupoval Zdeněk Svěrák a na druhé společnost Bauhaus, k.s. jako 

žalovaná.  

Předmětem sporu bylo užití části autorského díla na reklamním plakátě. V září 2004 

žalovaná zveřejnila reklamní sdělení, které mělo sloužit k podpoře prodeje míchačky 

stavebních hmot, toto reklamní sdělení obsahovalo text: „Upeč… třeba zeď“ a bylo 

doplněno vyobrazením ženy stojící vedle míchačky, u které byla uvedená cena informace 

o výkonu a době záruky.
144

 Zdeněk Svěrák je autorem textu písně „Dej cihlu k cihle“, ve 

které se objevuje verš: „upeč třeba chleba, postav třeba zeď“. Žalobce tvrdil, že žalovaná 
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neoprávněně použila jeho autorské dílo, přičemž se domáhal zaplacení částky 200.000,- 

Kč a uveřejnění omluvy v celostátním deníku. 

Spor započal u Krajského soudu v Brně, přičemž se jím zabýval i Nejvyšší soud, a to 

dokonce dvakrát. V prvním případě rozsudkem ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 

739/2007 zrušil předchozí rozhodnutí Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu 

v Olomouci, ve kterých se oba soudy shodly, že žalovaná užila dílo žalobce, kterému tak 

náleží vydání bezdůvodného obohacení a požadovaná omluva.  

„Dovolací soud tehdy uzavřel, že při úvaze, zda žalovaná zasáhla do práva autorského 

žalobce, bylo třeba spolehlivě zjistit, zda užití sporného (byť minimálního) textu mělo 

skutečně charakter bezprostředního užití díla žalobce (které je zřejmě spíše v obecném 

povědomí známo jako píseň, tj. jako skladba uzavřené formy, jejímž podkladem je 

slovesný text), resp. zda se případně jedná o zpracování díla žalobce, nebo zda nejde ani 

o jeden z těchto případů. Současně bylo nezbytné vážit, že předmětem ochrany není 

vlastní látka, resp. myšlenka díla nebo jeho části, nýbrž tvůrčí a proto chráněná činnost 

autora spočívající v tom, jak jím byla tato látka ve své vnější i vnitřní formě zpracována. 

Řešení této otázky pak vyžadovalo mimo jiné odborného posouzení.“
145

  

Následně tak rozhodoval opět soud prvního stupně, který ustanovil soudního znalce a 

ztotožnil se s jeho posudkem, ve kterém dovodil, že reklamní slogan „upeč… třeba zeď“ 

je užitím části textu písně Dej cihlu k cihle, přičemž vypuštěním části textu došlo 

k nedovolenému zpracování části díla. Soud zde vycházel i z §2 odst. 3, který poskytuje 

ochranu části díla, pokud tato splňuje znaky autorského díla. Jak bylo v průběhu sporu 

dokázáno, tato textová část písně, byť nedoprovázena hudební složkou, je způsobilá 

k autorskoprávní ochraně.  

Spor byl ukončen Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. 30 Cdo 

60/2011, kdy dovolací soud odmítl dovolání jako nedůvodné.  

Zde bych si dovolil dodat, že konečný výsledek sporu hodnotím pozitivně, jelikož 

ukazuje, že v reklamní praxi není možné bez dalšího užívat autorská díla jiných, a to i 

když se jedná pouze o část takového díla. Přestože reklamní kreativci mají spoustu 

prostoru pro vyjádření reklamního sdělení, zde svou práci zřejmě odbyli tím, že zvolili 

takový reklamní slogan, který je již známý, a nemuseli tak vynaložit více úsilí, aby přišli 
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s novým, originálním a dobře zapamatovatelným sloganem. Reklamní tvůrci si snad 

uvědomili, že i jejich práce a kreativita má určité limity. 

7.2 Vitana, a.s. v. M. B. 

 

Kromě již rozebraného sporu zná česká judikatura další podobný případ. 

Tentokrát proti sobě stála společnost Vitana jako žalovaná, a dědic autorských práv po 

Michalovi Bukovičovi jako žalobce na straně druhé. Michal Bukovič je autorem textu 

písně „Paráda“. V roce 2010 žalovaná použila ve své reklamě upravenou verzi původní 

písně Paráda, a to tak, že vytvořila nový text na míru reklamnímu sdělení a úvodní verš 

„je to paráda“ byl změněn na „je to parádní“. Žalobce se domáhal vydání bezdůvodného 

obohacení dle §40 autorského zákona a zveřejnění omluvy z důvodu neoprávněného užití 

písně jeho otce v rámci reklamního sdělení. 

Krajský soud v Praze a Vrchní soud v Praze jako soud odvolací shodně dovodili, že se 

v tomto případě nejednalo o neoprávněné užití autorského díla, jelikož jednotlivá věta či 

fráze nejsou vůbec autorským dílem a jsou pouze jednou z mnoha součástí autorského 

díla jako celku. Přičemž napadené užití díla by mělo být považováno za citaci díla ve 

smyslu §31 odst. 1) písm. a) AZ. Takové pojetí je poměrně dosti odlišné od názoru 

Nejvyššího soudu, který vyjádřil ve věci Bauhaus v. Svěrák, ale přeci jen předmětná část 

textu není natolik jedinečná, že bychom ji mohly považovat za autorské dílo. Nicméně je 

třeba dát za pravdu, že hudební složka reklamního sdělení spolu s textem, byť jiným, 

evokuje původní autorské dílo, tedy píseň Paráda. 

Případ opět skončil až u Nejvyššího soudu, který svým rozsudkem ze dne 24. června 

2015, sp. zn. 30 Cdo 360/2015 zrušil rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně a vrátil 

věc k novému rozhodnutí. Nejvyšší soud se zde opřel o své odůvodnění ve věci 30 Cdo 

739/2007. A upozornil soudy nižších stupňů na to, že je třeba spolehlivě zjistit, zda užití 

sporného textu, jakkoliv krátkého, má povahu užití autorského díla Michala Bukoviče. 

Krajský soud dal následně za pravdu žalované, přičemž na základě znaleckého posudku 

potvrdil, že slovní spojení „je to paráda“ nevykazuje znaky autorského díla. Žalobce se 
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však i přesto znovu odvolal a nyní bude v této věci znovu rozhodovat Vrchní soud 

v Praze.
146

 

7.3 Vodafone v. V.J., B.Š., V.K. (Krakonoš) 

 

Jak již v této práci několikrát zaznělo, v případě střetu autorských práv a reklamní 

tvorby se nabízejí i jiné než autorskoprávní prostředky ochrany. Spor, který je 

momentálně veden to ostatně jen potvrzuje. Přestože se jedná o spor nekalosoutěžní, není 

pochyb, že i tento případ má pro tuto práci relevantní přínos. 

Na konci roku 2013 mobilní operátor Vodafone spustil tradiční vánoční komunikační 

kampaň. Hlavními nositeli reklamních sdělení byly postavy ze seriálu Návštěvníci a dále 

postava Krakonoše.
147

 K šíření reklamních sdělení Vodafone využil téměř všechny 

kanály mediamixu. V tomto sporu společnost Vodafone Czech Republic a.s. vystupuje 

jako žalovaná, přičemž na straně žalované jako vedlejší účastník vystupuje reklamní 

agentura McCANN-ERICKSON PRAGUE, spol. s r.o. Žalobkyněmi jsou osoby, které se 

podílely na tvorbě audiovizuálního díla – televizního seriálu „Krkonošské pohádky“ 

(dále jen „AVD“), a to v pozicích režisérka a scénáristka, další žalobkyní je pak dědička 

autorských práv po Vladimíru Dvořákovi, jakožto po autorovi kostýmní výpravy a 

filmové architektury.  

Jako nejproblematičtější vnímaly žalobkyně tři reklamní TV spoty. Postava Krakonoše 

vystupující v těchto reklamních sděleních byla nápadně podobná postavě Krakonoše 

z AVD, odkazoval na to nejen kostým, fajfka, unikátní hůl, klobouk, ale zejména 

schopnost tvořit mlhu, společnice Sojka a cedule „Tady je Krakonošovo“. Odkaz na 

AVD zde tak byl zřejmý. Nadto byla postava v rámci reklamních spotů užita minimálně 

dehonestujícím způsobem, jelikož byl vyobrazen „jako vilný starý muž, flirtující se 

ženskou návštěvnicí.“
148

 Soud se však musel vypořádat s řadou zásadnějších otázek. 

Žalobkyně se překvapivě nedomáhaly vyslovení porušení autorských práv, nýbrž zvolily 

ochranu proti nekalé soutěži, i přesto se soud musel otázkou autorství zabývat. 

Předmětem dokazování pak bylo porovnávání typických scén z AVD s reklamními spoty, 

přičemž ty jasně ukázaly na užité autorské prvky z AVD v reklamních spotech. Žalovaná 
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pochopitelně namítala, že Krakonoš je mytickou postavou a žalobkyně si ji nemohou 

monopolizovat, tudíž se nedopustili porušení jejich autorských ani jiných práv. Jak v této 

práci několikrát zaznělo, právem je chráněno tvůrčí zpracování myšlenky, pokud je 

vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, domnívám se, že v tomto případě bylo 

zřejmě užito autorského díla, jelikož ono vyobrazení autorského díla- postavy v AVD a 

v reklamních spotech je téměř shodné. Soud však neposuzoval jednání žalované jako 

neoprávněné užití autorského díla, nýbrž se s ním vypořádal následovně. 

Jelikož žalobkyněmi bylo hlavně namítáno zneužití soutěže, Městský soud v Praze musel 

dovodit, zda jsou splněny tři podmínky generální klauzule nekalé soutěže. Soud dospěl 

k závěru, „že se žalovaný dostal, veden soutěžním záměrem, do rozporu s dobrými mravy 

soutěže jednáním způsobilým přivodit žalobkyním újmu a dopustil se nekalé soutěže. Byly 

tak kumulativně naplněny všechny tři základní podmínky generální klauzule nekalé 

soutěže. Při „výrobě“ reklamních spotů byly, podle názoru soudu, využity cizí nápady 

(myšlenky) a cizí práce (v daném případě žalobkyň) realizované při natáčení seriálu 

Krkonošské pohádky. Jedná se o případ tzv. neoprávněného „vezení“ se na cizích 

výkonech.“
149

 Soud žalobkyním vyhověl a přiznal jim přiměřené zadostiučinění 

v peněžité formě. 

 

Žalovaná i vedlejší účastník na straně žalované se však odvolali k Vrchnímu soudu 

v Praze a ten svým usnesením ze dne 9. května 2017 sp. zn. 3 Cmo 184/2016 výše 

uvedený rozsudek zrušil a vrátil k dalšímu řízení. Odvolací soud má za to, že se soud 

prvního stupně své rozhodnutí založil na nesprávném procesním postupu, který se 

projevil zejména u volného hodnocení důkazů. Lze předpokládat, že se tento spor již brzy 

objeví u Nejvyššího soudu České republiky.  

7.4 Strana zelených v. Katapult 

 

Již jsme vysvětlili, že účelem reklamy nemusí být jen podpora prodeje výrobků či 

služeb, může také sloužit k zvýšení povědomí o určité myšlence či osobě, v tomto 

případě je „prodávaným výrobkem“ politická strana a její volební program. 
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Žalovaná Strana zelených v roce 2010 v rámci volební kampaně probíhající v Ústeckém 

kraji užila ke své propagaci sousloví „A co děti? Mají si kde hrát?“
150

 Přičemž toto 

reklamní sdělení bylo šířeno skrze vícero komunikačních kanálů. Soud prvního stupně 

došel ke zjištění, že hudební skupina Katapult je autorem textu písně „Až“, ve které se 

objevuje refrén: „Co děti? Mají si kde hrát?“. Soud prvního stupně a soud odvolací se 

shodli, že text písně „Až“ je autorským dílem, přičemž vyhověla návrhu žalobkyně, aby 

část díla „Až“ nadále nebyla užívána k propagaci politické strany. Žalovaná ve svém 

dovolání však upozornila, že nelze automaticky dovodit, že i předmětné sousloví je 

autorským dílem, přičemž odkázala na rozhodnutí, které jsme rozebrali v bodech 8.1. a 

8.2, zároveň se tak domáhala odborného posouzení věci, ke kterému údajně soud není 

způsobilý. 

Nejvyšší soud svým usnesením ze dne 31. srpna 2016 sp. zn. 30 Cdo 733/2016 dovolání 

zamítl. Odkázáno zde bylo opět na argumentaci Nejvyššího soudu k výkladu §2 odst. 1 

autorského zákona. „Dovolací soud se na rozdíl od dovolatelky nedomnívá, že v tomto 

jedinečném případě řešení této otázky, vzhledem k tomu, že žalovaná použila část textu 

písně „Až“, jehož autorem je žalobce, v podstatě beze změn, vyžaduje odborného 

posouzení.“
151

 Nejenže se žalovaná musela zdržet dalšího užívání předmětného sloganu, 

ale zároveň se musela omluvit textaři skupiny Katapult Ladislavu Vostárkovi. 

8. Současné autorskoprávní výzvy pro reklamní tvorbu 

 

K závěru práce bych rád upozornil na některé otázky, které s tématem této práce 

úzce souvisí, ale snadno se na ně zapomíná. V první řadě bych se rád věnoval vztahu 

mezi reklamními díly a veřejným prostorem. A dále bych rád poukázal na poměrně 

lehkovážné užívání autorských děl pro potřeby reklamního sdělení v prostředí internetu.  

8.1 Reklamní smog  

 

Reklamní komunikaci můžeme vnímat jako projev uplatňování základního 

lidského práva- svobody projevu, ale tak jako jinde, i zde platí zásada neminem laedere. 

Je tomu tak, že reklama je dnes omnipresentní, proto je třeba si klást otázku, zda je to tak 

správně a zda nemůže poškozovat práva jiných.  
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Mým cílem není filozofovat o nadužívání veřejného prostoru pro účely komerční 

komunikace, pouze bych chtěl vyjádřit své znepokojení, že na některých místech se 

reklamní sdělení nachází doslova na každém rohu. Dodávám, že zde narážím především 

na venkovní- outdoorovou reklamu. Samozřejmě nelze každé místo považovat za 

urbanistické dílo, ale vnímám zde střet mezi potřebou dostat reklamní sdělení k co 

nejvíce lidem oproti potřebě žít ve vhodném životním prostředí. Některá reklamní sdělení 

nejsou s to splnit znaky autorského díla a můžeme tak pozorovat řadu grafických patvarů, 

které silně kontrastují s architekturou veřejným prostorem, ve které se nachází a toto své 

okolí degradují. Tento dopad na okolí však nemají jen „nevkusná“ reklamní sdělení, ale i 

reklamní díla splňující znaky autorského díla, když se nachází téměř všude. Výše 

popsaný fenomén můžeme označit jako reklamní smog, přičemž ho lze zařadit pod pojem 

vizuální smog, který však nahlíží na veřejný prostor v širší perspektivě. Na vině jsou 

zřejmě mediální a reklamní agentury a dále soukromé osoby, které mají zájem využít co 

nejvíce ploch k umístění reklamních sdělení, ale už se nezabývají tím, jak bude konkrétní 

reklamní sdělení zapadat do okolního prostředí. 

Ukázkovým příkladem jsou telefonní budky, které se nachází mimo jiné i v historických 

centrech jednotlivých měst. Lze se dohadovat, že v době mobilních telefonů již telefonní 

budky neplní své hlavní poslaní a jsou již degradovány na pouhé nosiče reklamního 

sdělení. Osobně vnímám velmi silně reklamní smog v okolí Národní třídy nacházející se 

kousek od historického centra Prahy. V centrech měst se nejčastěji setkáváme 

s polepenými sloupy veřejného osvětlení a různými vývěskami umístěnými na ulici. Jako 

zásadní problém pro ostatní části země pak vnímám příliš vysoký počet velkých 

reklamních ploch, jako jsou bigborady a billboardy a které navíc zasahují do našeho 

okolí i světelnou reklamou. 

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o otázku vkusu a subjektivního vnímání okolního 

světa, domnívám se, že tomu tak není. Architektonická díla nejsou navrhována jako 

izolované prvky, architekti nenavrhují pouze stavbu, ale zasazují ji do určitého okolí, 

které se má se stavbou vzájemně doplňovat. Můžeme se tak domnívat, že architekti 

původních domů by nesouhlasili s tím, aby jejich tvorba byla obklopena reklamou. 

Pochopitelně není reálné, aby se všichni architekti domáhali svých práv, natožpak jejich 

dědicové a osoby jim blízké. Naštěstí nás alespoň částečně mohou před reklamním 

smogem ochránit naše předpisy, i když by bylo vhodnější, aby tuto roli plnila 

samoregulace v reklamním odvětví.   
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Naštěstí nejsem jediný, kdo se pozastavuje nad stávajícím přebytkem reklamních ploch 

v našem okolí. Přestože v případě velkoformátových reklamních nosičů podél silnic 

nemůžeme namítat degradaci okolí ve smyslu autorskoprávním, je dobré poukázat na to, 

že ještě tento rok by jich většina měla zmizet, odkazuji zde na §25 odst. 7 zákona č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
152

 

Zůstanu-li u hl. m. Prahy musím vyzdvihnout posun ve snaze kultivovat veřejný prostor. 

Hl. m. Praha již delší dobu zakazuje některé formy venkovní reklamy v historickém 

centru a v dalších památkových zónách, a to prostřednictvím nařízení 26/2005 Sb. HMP, 

kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.
153

  

Jako zásadní krok správným směrem však vidím nově přijatá pravidla umisťování 

reklamních ploch na sloupech a stožárech na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy,
154

 

která mají za cíl kultivovat tento druh venkovní reklamy, a to nejen po stránce formální, 

ale i obsahové.  Tato pravidla jsou účinná od 1. 1. 2018 a doufejme, že tato spolupráce 

Magistrátu hl. m. Prahy s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy bude inspirací pro 

další města.
155

 

V rámci této subkapitoly bych se ještě rád pozastavil u individualizovaných 

velkorozměrných reklamních sdělení, která můžeme potkávat umístěna na lešení v rámci 

rekonstrukce významných památek. V tomto případě dochází k přímé kolizi 

architektonického či sochařského díla a reklamního sdělení, které jé v tomto směru 

upřednostněno. Myslím, že tato forma reklamní komunikace je sporná. Na jednu stranu 

reklamní sdělení, které je takto umístěno částečně financuje rekonstrukci příslušné 

památky, na druhou stranu je toto dílo fakticky degradováno na nosič reklamního sdělení. 

Přestože je tento způsob umístění reklamy regulován, nemohu se s ním zcela ztotožnit. 

Přestože nutnost udržovat významné památky považuji za samozřejmost, domnívám se, 
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že obalení památky reklamou ji více škodí, než pomáhá. Již zmiňované nařízení hl. m. 

Prahy v §3 písm. g) povoluje převěsy a plachty jako nosiče reklamní nosiče, za 

předpokladu, že reklamní sdělení bude zabírat nejvýše 20% jejich plochy.
156

 Naneštěstí 

zde žádný další požadavek stanoven není, překvapivě se zde ani neobjevuje podmínka 

financování rekonstrukce a autorské dílo se tak stává pouhým komunikačním médiem, 

které šíří reklamní sdělení.  

V minulosti se tento reklamní formát objevil například na vodárenské věži u galerie 

Mánes, dále kolem sochy Jana Husa na Staroměstském náměstí, na Národním divadle a 

tento rok je ještě ke spatření na Národním muzeu na Václavském náměstí.
157

 Přestože 

taková reklamní komunikace se objevuje i jinde po světě, i na těchto místech se setkávají 

s problémy.
158

 V praxi nemůže být dost době zajištěno, kolik peněz za umístění reklamy 

skutečně bude vynaloženo na rekonstrukci, jelikož nemusí být známy ani přesné náklady 

rekonstrukce. Jako další závažný problém pak vidím dlouhotrvající vyvěšení těchto 

velkoformátových reklamních sdělení. Dovolím si tvrdit, že v řadě případů reklamní 

sdělení zakrývá dílo déle, než po jakou dobu na něm skutečně probíhají opravy.
159

 

8.2 Autorskoprávní ochrana děl v prostředí internetu 

 

Internet představuje prostředí, které lidstvu umožnilo komunikovat zcela 

revolučním způsobem. Přestože se dříve jednalo o okrajové komunikační médium, dnes 

má se svými téměř 3,5 miliardy uživatelů
160

 zcela zásadní místo vedle klasických médií 

jako je televize, rozhlas a tisk. Nejenže dokáže zprostředkovat většinu myslitelných 

reklamních sdělení, ale navíc umožňuje i vysokou míru interaktivity a individualizace, 

což znamená, že cílový uživatel internetu je poměrně přesně identifikován a je mu 

doručována převážně relevantní reklama, která pro něj byla vybrána. Interaktivita 

představuje unikátní možnost přímé komunikace s reklamním sdělením. Není se čemu 
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divit, že v posledních letech zaznamenáváme trend čím dál tím více investovat do 

internetové reklamy.
161

  

Jelikož s rozvojem a rostoucí dostupností mobilního internetu lze předpokládat stále větší 

investice do internetové reklamy, je třeba opustit chvíli svět venkovní a televizní reklamy 

a zaměřit se na možné autorskoprávní problémy, které tato komunikační platforma skýtá. 

Nejprve řekněme, že autorské právo neplatí různě pro online a offline svět. Přestože 

právně vzdělaní lidé si toto uvědomují, obávám se, že řada podnikajících osob nemá 

dobré povědomí o autorském právu nebo si není zcela jista, jak internet funguje. Jak bylo 

v této práci popsáno, užití autorského díla může povolit pouze autor nebo nositel 

autorských práv majetkových. V prostředí internetu se může zdát, že určitá díla nemají 

autora, není tomu tak. Problematické však může být takového autora dohledat a 

v miliardové síti se někomu může zdát jednodušší dílo užít, aniž by po něm pátral nebo si 

opatřoval něčí souhlas.  

K užití díla na internetu dochází v praxi kopírováním, přeposláním či ukládáním. 

V právně teoretické rovině tak dochází k užití díla dle §12 autorského zákona a nejčastěji 

se setkáme s rozmnožováním děl dle §13 AZ a se sdělováním veřejnosti dle §18 AZ. 

Hovořím-li o internetové reklamě, nemohu opomenout vliv sociálních sítí jako je 

Facebook, Instagram a Youtube. Tyto se v posledních letech výrazně přetransformovali a 

spíše než o sítě soukromých uživatelů se dnes jedná o platformy produkující závratné 

peněžní částky, a jejich hlavním příjmem je reklama.
162

  

Přijmu-li skutečnost, že sociální sítě jsou etablovaným komunikačním médiem sloužícím 

k šíření reklamních sdělení, očekával bych, že i reklamní tvorba, která se zde objevuje, 

bude dbát veškerých zákonných regulací a to včetně respektu k autorským právům. 

Bohužel se domnívám, že řada uživatelů má problém rozlišit, zda se jedná o soukromou 

síť nebo o síť veřejnou. S tím se úzce pojí nepovolené užívání děl, které však nelze 

podřadit pod volné užití dle §30 AZ, jelikož ať už se jedná o placené umístění 
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reklamního sdělení, nebo běžnou komunikaci jménem společnosti, účelem je dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.
163

 

Nejednou jsem se setkal se situací, kdy politický subjekt nebo obchodní společnost na 

sociální síti Facebook zjevně neoprávněně užily autorská díla v rámci podporovaného
164

 

příspěvku. Častým předmětem tohoto neoprávněného užití jsou fotografie, dílčí části 

filmů nebo internetové meme.
165

 

Zastavil bych se ještě u internetových meme, jelikož velmi názorně ukazují, jak je 

zacházeno s autorskými díly v prostředí internetu, co víc, samotné meme jsou náchylné 

k tomu, aby byly užity pro účely marketingové komunikace. Meme lze definovat jako 

nápad, styl, ale i autorské dílo, které se díky internetu šíří abnormální rychlostí a 

postupně se stává fenoménem, přičemž se za své existence zpracovává dle potřeby 

jednotlivých uživatelů. Rozšíření meme v rámci soukromé komunikace, tedy pro osobní 

potřebu fyzických osob nevidím jako problém, na druhou stranu mám dojem, že řada 

společností se snaží přiblížit stylu komunikace „mladých“, ale již opomíná, že pro ni 

platí, přísnější pravidla.
166

 Některé společnosti tak na svých facebookových stránkách 

občas komunikují se svými fanoušky pomocí memů a populárních gifů.
167

 Přestože je 

užijí jen v komunikaci s konkrétní osobou formou „komentáře“ stále se jedná o užití 

díla.
168

  

Naštěstí se lze setkat i s legálním a úspěšným využitím meme pro reklamní účely. 

V České republice a na Slovensku jsme se v roce 2015 mohli setkat s reklamní kampaní 

na nealkoholický nápoj Kofola. Hlavním protagonistou jednotlivých reklamních spotů 

byl pes Tuna, což je pes s nepřirozeným předkusem, který slouží jako předloha řady 

internetových meme.
169

 Toto meme vzniklo spojením komického vzezření psa a špatně 

napsaného jména Stephen. Meme Phteven byl na světě.
170

 Kofola využila virality tohoto 
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meme a šišlající pes jí pomohl vytvořit jednu z nejúspěšnějších českých reklamních 

kampaní za poslední dobu.
171

 Dodejme, že tato postava byla v reklamní kampani užita až 

po předchozím souhlasu majitelky psa Tuny.
172

 

Ostatně, sociální sítě nemají v úmyslu podporovat porušování autorských práv, dokonce 

ve svých pravidlech vyzívají k jejich respektu.
173

 Lze se domnívat, že autorská práva na 

internetu se dočkají většího respektu, a to s ohledem na aktuální trendy, mezi které 

můžeme zařadit aktivity orgánů Evropské unie, jako dostatek předmětné judikatury 

Soudního dvora EU, nebo implementace Digital Single Market Strategy,
174

 mezi tyto 

trendy však musíme zařadit i činnost jednotlivých provozovatelů sociálních sítí, kteří 

implementují čím dál tím lepší mechanismy pro automatizovanou ochranu autorských 

práv. Myslím, že zásadním faktorem, který napomůže ochraně autorských práv, by mohla 

být postupně zvyšující se internetová gramotnost a všeobecné uznání internetu jako 

zásadního média pro umístění reklamních sdělení. 
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Závěr 

 

Mým cílem bylo v této práci zjistit, jaký význam má autorské právo pro reklamní 

tvorbu. Na základě úvodní rešerše jsem se rozhodl v práci odpovědět na dvě základní 

otázky, a to zda, a případně jakým způsobem, se aplikuje autorské právo na reklamní 

tvorbu a výsledky reklamní činnosti a dále jsem se zaměřil na postavení autorských děl 

užitých v reklamních sděleních. 

Abych téma této práce náležitě představil, v úvodních kapitolách jsem se věnoval 

popsání vývoje reklamy a autorského práva, a to v kontextu historickém a sociálním. 

Bylo třeba ukázat, že tyto oblasti zdánlivě nezávislé spolu koexistují a reklama je právem 

ovlivňována již řadu let. Neméně podstatou částí bylo zakotvení autorského zákona do 

českého právního řádu a systematiky mezinárodních smluv. Pro potřebu této práce bylo 

třeba se zaměřit i na oblast reklamy, jelikož autorský zákon s tímto pojmem příliš 

nepracuje, bylo třeba ji definovat a zakotvit v jiných pramenech. Analýza právní úpravy 

autorského díla a způsobů jeho užití byla esenciální součástí této práce, jelikož mi 

umožnila vytyčit meze pro aplikaci autorského zákona.  

Abych se mohl konkrétněji zabývat autorskoprávní ochranou reklamních sdělení, 

představil jsem pojem reklamní dílo. Abych existenci tohoto pojmu zdůvodnil, uvedl 

jsem pojem v kontextu Muchovské reklamní tvorby, která jednoznačně vykazovala znaky 

autorských děl. Na druhou stranu bylo poukázáno na to, že tento pojem nelze vztáhnout 

na všechna reklamní sdělení. Tak jako v jiných oblastech práva, i zde bude záležet na 

konkrétní situaci. Došel jsem k závěru, že reklamní sdělení lze označit za reklamní dílo 

pouze v případě, že splňuje znaky autorského díla, avšak v takovém případě se již bude 

jednat buď o dílo slovesné, fotografické či audiovizuální atd. Obsah se tak v podstatě 

podřídí formě. Musím zde připomenout §2 odst. 1 autorského zákona, který mimo jiné 

říká, že autorské dílo je posuzováno bez ohledu na jeho účel, přičemž právě účel odlišuje 

reklamní dílo od kupříkladu díla audiovizuálního. 

Pro srovnání jsem se zaměřil i na autorskoprávní ochranu reklamních sdělení ve 

Spojených státech amerických, jakožto v prostředí, kde jsou velmi vysoké výdaje na 

reklamu a reklamní tvorba tam má již dlouholetou tradici. Přestože copyrightová úprava 

se odlišuje od kontinentálního pojetí autorského práva, obecně lze říci, že americké 

soudy copyrightovou ochranu reklamním sdělením přiznávají.  
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Přestože český právní řád pojem reklamního díla nezná, tento pojem se objevuje 

kupříkladu ve francouzském právním řádu jako l’oeuvre publicitaire, tudíž jsem se 

pokusil zjistit, zda tato úprava má nějaký smysl, výsledkem však bylo zjištění, že se 

jedná o speciální úpravu k zaměstnaneckému dílu, tak jak ho známe u nás. V souvislosti 

s tím jsem upozornil i na úpravu zaměstnaneckého díla. Zaměřil jsem se i na proces 

vzniku reklamního sdělení a na vztah mezi autorem dílčího prvku, reklamní agenturou a 

klientem reklamní agentury. Česká právní úprava je v tomto ohledu dostatečná, na 

druhou stranu je třeba apelovat na zúčastněné subjekty, aby si daly pozor na to, kdo 

vykonává autorská práva a od koho je třeba opatřit si příslušné oprávnění. 

Nemyslím, že by bylo vhodné zakomponovat do autorského zákona výslovnou ochranu 

reklamního díla, jelikož na základě svých zjištění musím konstatovat, že stávající úprava 

je dostačující, ochrana se tak vždy přizpůsobí konkrétní formě, ve které je reklamní 

sdělení vyjádřeno. Paušální ochrana by vedla k přílišné ochraně některých reklamních 

sdělení, které ani nemohou naplnit znaky autorského díla, navíc by to mohlo vést ke 

zbytečným autorskoprávním sporům, když zde existují další možnosti ochrany tvůrčí 

činnosti reklamních tvůrců.   

 

Snad nejpodstatnější kapitolu této práce jsem věnoval jednotlivým typům autorských děl, 

která jsou nejčastěji užívána v rámci reklamního sdělení. Bylo třeba poukázat na jejich 

specifickou úpravu a na faktické promítnutí do reklamní praxe. Mou snahou bylo také 

upozornit na nově přijatou novelu autorského zákona, která byla poměrně rozsáhlá, avšak 

tématu této práce se příliš nedotkla.  

 

K závěru práce jsme prozkoumali judikaturu českých soudů, přičemž bylo evidentní, že 

v České republice se nevyskytují spory, kdy by byly kopírovány reklamní sdělení 

reklamních agentur. Mé zjištění, že autorskoprávní spory dotýkající se reklamy se 

soustředí především na neoprávněné užití děl v rámci reklamního sdělení, tak zcela 

jednoznačně potvrdila i česká judikatura. České soudy jsou zřejmě odhodlány chránit díla 

autorů, která byla zneužita k reklamní tvorbě, velmi striktně.  

 

Poslední kapitoly této práce jsem věnoval aktuálním problémům vycházejícím 

z konfliktu reklamní a autorské tvorby. Takový střet lze spatřovat například v přebytku 

reklamních sdělení ve veřejném prostoru, přičemž jsem za tímto účelem užil pojmu 
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reklamní smog. Pátral jsem po tom, zda je možno argumentovat autorským právem a 

upřednostnit urbanistická a architektonická díla před všudypřítomnou reklamou. Přestože 

v některých místech České republiky je nadbytek reklamních sdělení tristní, spíše než 

volbu autorskoprávní ochrany, bude třeba najít řešení v jiných předpisech a uvědomělém 

přístupu provozovatelů reklamních nosičů. Na druhou stranu, problematika ochrany 

autorských děl v prostředí internetu není ani tolik způsobena nedostatečnou právní 

úpravou, ale spíše složitostí vymáhání ochrany. Zde pak přichází můj apel na všechny 

osoby, které s autorskými díly nakládají, zejména reklamní agentury, jejich klienty, ale i 

osoby, které tvoří reklamní sdělení svépomocí, aby tak činili legálně na základě licence či 

vědomé zákonné licence. Přeci jen, internet je médium, které umožňuje, aby reklamní 

sdělení viděly davy lidí. 

 

Došel jsem k poznání, že přestože se autorskoprávní úprava reklamní tvorby může zdát 

jako okrajová, ve skutečnosti tomu tak není, jelikož autorská díla jsou nejen 

zpracovávána a užívána v rámci reklamního sdělení, ale také vznikají nová autorská - 

reklamní díla. Lze uzavřít, že autorské právo prozařuje celým procesem vzniku 

reklamního sdělení a kreativitě se meze kladou, alespoň z pohledu autorského práva. 
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http://images-jpeg.lionsfestivals.com/cl2017/e474ca8b648f4cfebca1b5eeab98dccc/WEB_WM_PREVIEW.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJXBLFDM6UA6LX4LA&Expires=1627773531&Signature=GQYKGzZUh7NDldeXHge%2FnKjApzo%3D
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http://images-jpeg.lionsfestivals.com/cl2017/403b4c5dcc5c400bbcc54fbfb4d2be9d/WEB_WM_PREVIEW.jpg?AWSAccessKeyId=AKIAJXBLFDM6UA6LX4LA&Expires=1627770833&Signature=XqWs4TJBe%2BBL12dwVNWd6T3bEOA%3D


68 
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https://www.facebook.com/top09cz/photos/a.128392152161.104279.90002267161/10155275595572162/?type=3&theater
https://www.facebook.com/top09cz/photos/a.128392152161.104279.90002267161/10155275595572162/?type=3&theater
https://www.facebook.com/top09cz/photos/a.128392152161.104279.90002267161/10155254223077162/?type=3&theater
https://www.facebook.com/top09cz/photos/a.128392152161.104279.90002267161/10155254223077162/?type=3&theater
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Abstrakt 

 

Cílem této práce je propojit teoretickou rovinu autorského práva s konkrétní 

oblastí. Konkrétně se pak jedná o analýzu vztahu mezi autorským právem a reklamní 

tvorbou. V práci hledám odpověď na dvě zásadní otázky, a to zda je možno reklamní 

sdělení autorskoprávně chránit a pokud ano, zda je tato ochrana účelná a praktická. 

Druhá otázka má pak těžiště v analýze užívání již existujících autorských děl v rámci 

reklamního sdělení. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které se dále člení na jednotlivé 

subkapitoly.  

 První kapitolu věnuji autorskému právu, přičemž popis stávající právní úpravy 

doplňuje rozbor historického a sociálního kontextu vývoje autorského práva. Druhá 

kapitola se zaměřuje na pojem reklama. Vysvětlení tohoto pojmu bylo nutné, jelikož 

právní úprava reklamu definuje jen obecně a pro účel této práce nedostatečně, přistoupil 

jsem tedy k objasnění tohoto pojmu z hlediska marketingového. Třetí kapitola 

v teoretické rovině popisuje platnou právní úpravu autorského díla v autorském zákoně. 

Ve čtvrté kapitole lze spatřit první průnik mezi zdánlivě nesouvisejícími oblastmi: 

reklamou a autorským právem. Je zde představen pojem reklamní dílo, přičemž se věnuji 

nejen jeho účelnosti, ale i procesu, který vede ke vzniku reklamních - autorských děl. Je 

zde také komparativní odbočka k právnímu řádu Spojených států amerických a Francie. 

Pátá kapitola poskytuje teoretické východisko pro kapitolu následující a je zde 

analyzována právní úprava výlučného majetkového práva – práva dílo užít. Šestá 

kapitola se věnuje konkrétním druhům autorských děl, které jsou nejčastěji užívána 

v rámci reklamního sdělení. Snoubí se zde teorie a praxe, když je odkazováno nejen na 

platné právní předpisy, ale také na konkrétní příklady užití obrazů, architektury, designu 

či postav. Sedmá kapitola se věnuje české judikatuře, která má přímý vztah k tématu této 

práce, je zde tak poukázáno na skutečnou rozhodovací praxi českých soudů. Poslední, 

osmá kapitola je zamyšlením autora nad některými autorskoprávními výzvami, kterým 

v současnosti čelí reklamní tvorba. Jedná se tak především o užívání autorských děl na 

internetu a konflikt mezi architektonickými díly a reklamou.  

 Závěrem této práce je zjištění, že autorské právo prozařuje celým procesem 

vzniku reklamního sdělení, jelikož autorská díla jsou nejen zpracovávána a užívána 

v rámci reklamního sdělení, ale také vznikají nová autorská - reklamní díla. 
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Summary 

 

The Aim of this thesis is to link the theoretical aspects of copyright with its 

practical use. Specifically it is an analysis of relationship between copyright and 

advertising. In the thesis I am trying to find an answer for two main questions. First, if it 

is possible to grant a copyright protection to an advertisement and if so, then it is my goal 

to discover its usefulness. Second, the other answer should be based on analysis of 

preexisting copyrighted works used in advertisement. The thesis is divided into 8 

chapters which consist of other sub-chapters.  

 The first chapter is dedicated to copyright, its legal framework and analysis of 

historical and social background of its development. The second chapter is focused on 

advertising. Since the definition of advertising offered by the Czech laws is insufficient 

for the purpose of this thesis I decided to offer a marketing point-of-view to clarify the 

subject. The third chapter offers an analysis of current legislation of copyrighted work in 

the Czech Republic. The fourth chapter represents the first encounter of the two 

ostensibly unrelated topics: advertising and copyright. This chapter also presents a 

copyrighted work as a new notion while focusing on its creation and purpose. Here, we 

can also find a small turnoff to a copyright legislation of the USA and France. The fifth 

chapter offers a theoretical foundation for the following chapter and analyzes the legal 

regulation of author’s exclusive right to use his work. The sixth chapter is dealing with 

specific works which are regularly used in advertisements such as paintings, design, 

architecture or characters. The seventh chapter describes relevant Czech case law. The 

last – eight chapter gives the reader a place to think about some of the recent challenges 

such as the clash of copyright and the use of works on the internet or a question of 

abundance of advertisements in the public space where they interfere with the 

architecture.  

To summarize, copyright radiates throughout the whole process of creation of 

advertisements since the copyrighted works are not only used in them, but the 

advertisements themselves can be considered as copyrighted works. 
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