
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. 

 


