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1. Úvod 

 

Autorské právo, jakožto součást práva duševního vlastnictví, má soukromoprávní 

povahu, a je tak odvětvím vyvíjejícím se zejména pod vlivem projevů autonomie vůle osob 

vytvářejících rozličná díla a osob díla všemožnými způsoby užívajících. Lidé již odnepaměti 

projevovali své myšlenky a nápady tvořením děl v nejrůznějších podobách, ať již výtvarných, 

literárních, divadelních či jiných. Jak se říká „fantazii se meze nekladou“, což platí zvláště právě 

pro oblast práv duševního vlastnictví, kdy lidé stále produkují nové výtvory (které mohou být i 

autorským dílem) a neustále přicházejí s novými způsoby, jak tyto výtvory užívat, avšak také jak 

obcházet jejich ochranu, ať již vědomě, či nikoli.  

 

Téma této práce mne zaujalo, neboť autorské právo je neustále se rozvíjející právní obor 

ovlivněný dynamickým rozvojem technologií a s ním související globalizací. S užíváním 

autorských děl bez uzavření smlouvy s autorem se každý z nás v životě mnohokrát setká. 

Domnívám se, že skoro každý si již někdy zapůjčil knihu v knihovně nebo například použil 

citaci cizího díla v rámci vlastní práce. To (a mnoho jiných činností) by nebylo prakticky možné, 

kdyby zákon na tyto běžné situace lidského života nepamatoval. K tomu právě slouží stanovení 

výjimek a omezení práv autorů děl.  

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zákon poskytuje rámec nejen pro ochranu autorů děl, 

nýbrž také pro jejich užívání jinými osobami (ať již na základě právního jednání mezi uživatelem 

a autorem – smluvní licence, tak na základě zákona bez přičinění autora) a snaží se o s tím 

související nalezení rovnováhy mezi právy autorů a uživatelů děl. Stanovení právního základu 

pro užívání děl bez souhlasu autorů v určitých případech je vysoce významné pro kulturní, 

vědecký a sociální rozvoj moderní společnosti. V dnešní době si již nelze představit například 

zpravodajství, ze kterého by bylo třeba vyjmout veškerá autorská díla, pokud by k jejich užití 

nebyl dán souhlas. To by zcela jistě významným způsobem omezovalo informovanost veřejnosti 

a samotnou zpravodajskou činnost, která je základem každého demokratického státu. Absence 

právní úpravy užívání děl bez smlouvy s autorem by zásadní měrou omezovalo svobodu 

vědeckého bádání a s tím související právo na vzdělání. 

 

Cílem mé práce je základní seznámení s autorským právem a následné přiblížení 

institutů, na základě kterých lze autorské dílo užít bez uzavření smlouvy s jeho autorem. Za 
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účelem lepšího pochopení jednotlivých mimosmluvních institutů užití autorského díla se v této 

práci budu nejprve zabývat základními znaky autorského práva a jeho důležitými českými 

právními prameny, ale také prameny práva EU a práva mezinárodního. Další část mé práce bude 

věnována výkladů pojmů autorského díla a autora (a pojmů souvisejících). Samotné jádro práce 

pak detailně rozebírá jednotlivé mimosmluvních instituty užití autorského díla s odkazem na 

relevantní judikaturu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

 

2. Autorské právo 

 

2.1. Pojem a předmět autorského práva 

 

Autorské právo (v objektivním smyslu) je souhrnem právních norem upravujících vztahy, 

které vznikají z vytvoření a společenského uplatnění děl literárních, vědeckých a uměleckých.1 

Judikatura definuje autorské právo v objektivním smyslu jako souhrn soukromoprávních norem, 

které upravují absolutní (zákonnou) ochranu literárních, jiných uměleckých a vědeckých děl 

(jako statků nehmotné povahy), které jsou výsledkem duševní tvůrčí činnosti fyzických osob. 

Nejvyšší soud dále dodává, že „ochrana je poskytována prostřednictvím normování vztahů 

vznikajících z příslušné duševní tvořivé činnosti, tzn. vztahů týkajících se vytvoření děl a jejich 

veřejného nebo jiného užití.“2 Formálně je právo autorské vyjádřeno zejména v zákoně č. 

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (AutZ), jakož i v některých sekundárních předpisech. Dle AutZ je předmětem 

autorského práva „dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným 

výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně 

podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam“.3 Této 

generální klauzuli musí vyhovovat všechna díla, aby byla předmětem práva autorského. 

Autorský zákon hned za uvedenou generální klauzulí podává demonstrativní výčet autorských 

děl: „dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a 

dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo 

vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo 

výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla 

urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“4 

 

Autorské právo je odvětvím spadajícím pod tzv. právo duševního vlastnictví, jež je 

oborem soukromého práva. NOZ v ustanovení § 1 odst. 1 uvádí: „Ustanovení právního řádu 

upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. 

Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ 

 

Autorským právem v subjektivním smyslu lze rozumět souhrn oprávnění absolutní 

 
1 KNAP, K., Smluvní vztahy v právu autorském, 1. vyd. Praha: Orbis, 1967, 7 s. 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 360/2015. 
3 § 2 odst. 1 věta první AutZ. 
4 § 2 odst. 1 věta druhá AutZ. 
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povahy vznikajících autorovi, které může uplatňovat k vytvořenému dílu. Platná česká právní 

úprava náleží do kontinentální právní kultury a na rozdíl od předchozí úpravy vychází 

z dualistické koncepce práv osobnostních a majetkových, dle níž osobnostní a majetková práva 

netvoří jeden nedílný celek. Současný stav není však čistě dualistickým, lze spíše hovořit o či o 

autorskoprávním quasidualismu5 či o „uplatnění monistické koncepce s některými prvky 

autorskoprávního dualismu“6. (Kvazi)dualistické dělení je promítnuto i do AutZ, který dělí 

autorské právo na výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. 

 

Výlučná osobnostní práva jsou taková práva, jež jsou spojena pouze s osobou autora a 

zanikají jeho smrtí, a výlučná majetková práva jsou taková, která jsou převoditelná a mohou být 

předmětem dědictví a přecházet na právní nástupce. Základem autorského práva jsou práva 

osobnostněprávní a majetková práva autorská jsou pak považována za specifický majetkový 

projev osobnostních práv.7 

 

2.2. Autorská práva osobnostní 

 

Autorská práva osobnostní jsou upravena vyčerpávajícím (taxativním) výčtem v § 11 

AutZ. Pod osobnostní práva autora spadá v podstatě vše, co není právem majetkovým a co se 

dotýká jeho oprávněných zájmů.8 Ač jsou tato práva nemajetkové povahy, neznamená to, že 

jejich výkon nemůže přinášet majetkové důsledky.9 Osobnostněprávní povaha autorských práv 

dle kontinentálního pojetí vyplývá z právně filozofických a přirozenoprávních východisek, které 

jsou zakotveny v ústavním pořádku (zejména čl. 34 LZPS). Osobnostních práv se autor nemůže 

vzdát, jsou nepřevoditelná a nepřecházejí na dědice ani právní nástupce (zanikají tedy smrtí 

autora). Právní jednání převádející autorská osobnostní práva by bylo absolutně neplatné.10 

 

Mezi osobnostní práva autorská patří dle § 11 AutZ: právo rozhodnout o zveřejnění díla, 

právo osobovat si autorství (tedy zejména právo bránit se přisvojení si autorství jinými osobami, 

právo na označení autorství při užití díla za přiměřených podmínek, právo rozhodnout o způsobu 

autorského označení), právo na nedotknutelnost díla (tedy zejména právo udělit svolení ke 

 
5 KŘÍŽ J., HOLCOVÁ I., KORDAČ J., KŘESŤANOVÁ V. Autorský zákon, komentář. 2. aktualizované vydání, 

LINDE PRAHA, a.s., 2005, 39 s. 
6 TELEC, I. Některé základní a obecné otázky nového českého autorského práva. Bulletin advokacie, 2001, 2-3 s. 
7 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 139 s. 
8 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P., Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 31 s. 
9 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 144 s. 
10 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P., Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 32 s. 
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změně či jinému zásahu do díla, právo na užívání díla způsobem nesnižujícím hodnotu díla a 

právo na autorský dohled). Dle české judikatury spočívá právo na nedotknutelností díla ve 

výlučném právu autora provádět na díle jakékoliv změny nebo úpravy, které zasahují do 

uměleckého pojetí díla.11 

 

Zánik osobnostních práv autora není absolutní. I po smrti autora (bez časového omezení) 

nesmí nikdo užívat dílo způsobem, který by snižoval jeho hodnotu, také právo na autorské 

označení zůstává zachováno, avšak pouze, pokud je to obvyklé či nejedná-li se o dílo anonymní. 

Po smrti autora si nesmí nikdo jiný osobovat autorství k dílu. Ochrany těchto práv se mohou i po 

zániku majetkových práv (70 let od smrti autora) domáhat osoba autorovi blízká, právnická 

osoba sdružující autory či kolektivní správce.  

 

Osoba blízká je dle ustanovení § 22 odst. 1 NOZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec a 

manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v 

poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, 

kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že 

osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 

 

Povaha osobnostních autorských práv umožňuje, aby autor udělil jinému souhlas k 

zásahu do svých výlučných osobnostních autorských práv (povahově obdobně jako u všeobecné 

ochrany osobnosti). Nejde však o konstitutivní převod (licenci) ve smyslu zřízení oprávnění k 

užívání, nýbrž pouze o projev autonomie vůle autora ke strpění zásahu do svého práva.12  

 

2.3.  Autorská práva majetková 

 

Autorská práva majetková nejsou jako osobnostní práva nutně spojena s osobou autora, 

jeho smrtí nedochází k jejich zániku, mohou být předmětem dědictví. Majetková práva jsou také 

nepřevoditelná, dle AutZ dle pouze převést oprávnění k jejich výkonu. Nemohou být postižena 

výkonem rozhodnutí ani exekucí (pohledávky vzniklé na jejich základě však ano). Trvání 

majetkových autorských práv je omezeno na dobu života autora a 70 let od jeho smrti, a to 

v souladu s Bernskou úmluvou (čl. 2). V případě spoluautorského díla je ochrana poskytována 

do 70 let od smrti posledního spoluautora. AutZ dále upravuje plynutí této doby speciálně pro 

 
11 Srov. rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 13 Co 216/90. 
12 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 155 s. 
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případy anonymních a pseudonymních děl (obdobně i pro díla, jejichž autor není určen), 

kolektivních děl, audiovizuálních děl, hudebních děl s textem a hudebních děl dramatických. 

Doba trvání se počítá vždy od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém došlo 

k rozhodné události. Po uplynutí této tzv. ochranné doby se dílo stává volným, může jej tedy 

volně užít jakákoli osoba. 

 

Mezi autorská práva majetkové povahy patří právo dílo užít a udělit jiné osobě oprávnění 

k výkonu tohoto práva smlouvou (licencí). Dílo lze užít v původní nebo změněné či zpracované 

podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Jiná osoba než 

autor může bez licence dílo užít pouze v případech stanovených AutZ (zákonná licence) či na 

základě rozhodnutí orgánu veřejné moci (nucená licence), která v oblasti autorských práv 

v našem právním řádu nemá oporu.13 Udělí-li autor jiné osobě oprávnění dílo užít, právo mu 

nezaniká, musí pouze strpět výkon tohoto práva jinou osobou. 

 

AutZ rozděluje právo užít dílo následujícím způsobem: 

 

• právo na rozmnožování díla (§ 13), 

• právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 14), 

• právo na pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 15), 

• právo na půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 16), 

• právo na vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 17), 

• právo na sdělování díla veřejnosti (kam patří zejména právo na provozování díla živě 

nebo ze záznamu a právo na přenos provozování díla, právo na vysílání díla rozhlasem či 

televizí, právo na přenos rozhlasového či televizního vysílání díla a právo na provozování 

rozhlasového či televizního vysílání díla) (§18). 

 

Výčet, který podává AutZ, je výčtem demonstrativním (§ 12 odst. 5 věta druhá AutZ), lze 

si tedy představit i další zákonem nepředvídané způsoby, jak lze dílo užít. 

 

V případě rozšiřování zakotvuje AutZ tzv. zásadu vyčerpání práva na rozšiřování díla 

(distribučního práva), dle níž prvním prodejem či jiným převodem vlastnického práva i originálu 

 
13 Nucené licence jsou využívány zejména v oblasti průmyslových práv, viz. TŮMA, P. TELEC, I. Přehled práva 

duševního vlastnictví 1 - Lidskoprávní základy, licenční smlouva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2002, č. 

4, [cit. 2021-09-15]. s. 367-368.  



 

12 

 

 

či rozmnoženině hmotného díla, který uskutečnil autor či jiná osoba s jeho souhlasem na území 

Evropské unie či státu v rámci Evropského hospodářského prostoru, je právo autora na 

rozšiřování pro území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru vyčerpáno. 

Předpokladem vyčerpání je oprávněnost prvního vlastnického převodu.14 Vyčerpání práv se však 

nevztahuje na jiná výlučná majetková práva, jak konstatoval také Soudní dvůr Evropské unie 

(Evropský soudní dvůr).15 Institut vyčerpání výlučného autorského práva se neuplatní při jiném 

nakládání s dílem, než je převod vlastnictví. Nevztahuje tedy zejména k pronájmu či půjčování 

děl. K vyčerpání práva na rozšiřování díla nedochází ani v případě, kdy dílo bylo zpřístupněno 

jinak než rozšířením v hmotné podobě, tedy zejména zpřístupněním díla prostřednictvím 

počítačové sítě apod. K vyčerpání distribučního práva nedochází ani při přechodu vlastnického 

práva k dílu.16  

 

Autor má dále právo požadovat po vlastníku věci, jejímž prostřednictvím je dílo 

vyjádřeno, aby mu takovou věc zpřístupnil, pokud je nutné pro výkon autorských práv dle AutZ. 

Autor nesmí toto právo uplatnit v rozporu s oprávněnými zájmy vlastníka věci. Vlastník takovou 

věc nemusí vydat, má však povinnost na žádost a náklady autora pořídit fotografii či jinou 

rozmnoženinu díla a odevzdat ji autorovi. 

 

2.4.  Jiná majetková práva 

 

AutZ řadí mezi jiná majetková práva: 

 

• právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého (§ 24), 

• právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní 

potřebu (§ 25), 

• právo na odměnu v souvislosti s pronájmem originálu nebo rozmnoženiny díla (§ 25a), 

• právo na odměnu za půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla v rámci knihovní 

licence (§ 37 odst. 2). 

 

 

 

 
14 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 192 s. 
15 Srov. rozsudek ESD ze dne 28. 4. 1998, sp. zn. C-200/96. 
16 Tamtéž. 
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3. Prameny autorského práva 

 

3.1. Vnitrostátní prameny autorského práva 

 

Na ústavní úrovni je základem autorského práva zejména Listina základních práv a 

svobod (LZPS), jež ve svém čl. 15 zaručuje svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby a v čl. 

34 odst. 1 zajišťuje ochranu práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti. Čl. 11 odst. 1 LZPS pak 

zakotvuje vlastnické právo a jeho ochranu a zaručuje dědění. Lze zmínit také čl. 10 odst. 1 LZPS 

zakotvující právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména, 

který se promítá např. v právu autora osobovat si autorství a v právu na užití díla jinou osobou 

pouze způsobem nesnižujícím hodnotu díla (viz. kapitola 2.2.) 

 

Na úrovni zákonů obsahuje subsidiární právní úpravu odvětvový zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění (NOZ). Základní právní předpis, který upravuje autorské 

právo, je pak zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (AutZ), jenž je ve vztahu speciality 

vůči NOZ. Při aplikaci právní úpravy se tak primárně užije AutZ, NOZ je aplikován až 

v případě, kdy AutZ neobsahuje vlastní úpravu. Není-li příslušná úprava ani v AutZ ani v NOZ, 

je namístě užít analogii, a to nejprve v rámci AutZ, jakožto lex specialis, a až poté v rámci NOZ, 

jakožto lex generalis.17 Účinností NOZ byla odstraněna dvojkolejnost dosavadní úpravy 

licenčních smluv, kdy licence k autorským dílům byla upravena v občanském zákoníku18 a 

licence k právům průmyslovým v obchodním zákoníku19, a úprava licenční smlouvy byla z AutZ 

přesunuta do §§ 2358 až 2389 NOZ. 

 

Současný AutZ byl přijat v souladu s čl. 67 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o 

sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Normotvůrci původně 

zvažovali jít cestou novelizace tehdy účinného autorského zákona20, nicméně legislativní rada 

Vlády ČR upozornila na nepřehlednost a narušení systematiky autorského zákona z důvodu časté 

 
17 DVOŘÁK, J. a kol. Občanské právo hmotné 3. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2007, 193 s. 
18 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 
19 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  
20 Zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon. 



 

14 

 

 

novelizace. Bylo tedy přistoupeno k přijetí nového autorského zákona.21 Současný AutZ 

komplexně upravuje právo autorské, práva související s právem autorským, zvláštní právo 

pořizovatele databáze, kolektivní správu práv a přestupky. Do věcného rozsahu práva autorského 

patří díla literární, jiná díla umělecká a díla vědecká. Zákon nicméně hovoří jednotně o 

autorských dílech. Rozsah práva autorského ale není shodný s rozsahem autorského zákona, 

který je podstatně širší.22  

 

S autorským právem souvisí další vnitrostátní zákonné a podzákonné právní prameny, a 

to jak v oblasti soukromého, tak v oblasti veřejného práva: 

 

• zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

• zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování 

audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 

(zákon o audiovizi), 

• zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., 

o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, 

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

dalších zákonů (mediální zákon), 

• zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, 

• zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon), 

• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

• vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, 

typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn (vyhláška o odměnách). 

 

3.2.  Prameny práva EU 

 

Vzhledem k tomu, že Česká republika vstoupila s účinností ke dni 1. 5. 2004 do Evropské 

unie, je vázána i zakládacími smlouvami a právními akty na úrovni evropského práva (práva 

 
21 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon) – obecná část. 
22 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 3. 
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Evropské unie). Autorské právo je Evropskou unií regulováno zejména prostřednictvím směrnic, 

které stanoví členským státům povinnost implementovat úpravu směrnice do vnitrostátního 

právního řádu bez stanovení způsobu implementace, a to spolu se lhůtou, do kdy tak má být 

učiněno. Příprava a schvalování harmonizačních norem na úrovni EU s sebou přináší řadu 

komplikací. Právní řády členských státu EU se i v dnešní době liší, což brání vzniku tzv. 

jednotného digitálního trhu EU.23 I přes výše uvedené však snahy EU dále směřují k vzniku 

jednotného digitálního trhu, na kterých se podílí Evropská komise, Evropský parlament a 

Pracovní skupina pro jednotný digitální trh založená v roce 2011.24 

 

V důsledku teritoriality autorského práva je vznik společného autorského zákona pro 

členské země EU v současné době nepravděpodobný.25 

 

Mezi směrnice významné pro oblast autorského práva patří např. tyto: 

 

• Směrnice 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského 

práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Informační směrnice), 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011, kterou se 

mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním 

souvisejících, 

• Směrnice 2004/48/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. dubna 2004 o 

dodržování práv duševního vlastnictví, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu 

na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví 

souvisejících s právem autorským, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době 

ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících, 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní 

ochraně počítačových programů, 

 
23 Srov.  ANDRUŠKO, A. Nové trendy v autorském právu.  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: 

reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Jan Kříž a kolektiv, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Právnická fakulta, 2015, s. 50. 
24 Viz https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234626/Backgroud%20info.pdf.  
25 ŽIKOVSKÁ, P., BEDNÁŘ, L. Aktuální trendy ve vývoji autorského práva z pohledu Evropské komise s 

přihlédnutím k potřebám hudebního průmyslu. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: reflexe  

komunitární regulace a vybrané aplikační problémy. Jan Kříž a kolektiv, Praha: Univerzita Karlova v Praze,  

Právnická fakulta, 2015, s. 4. 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/234626/Backgroud%20info.pdf
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní 

ochraně databází. 

 

Za nejvýznamnější z výše uvedených směrnic pro tuto práci lze považovat tzv. 

Informační směrnici, která byla přijata k úpravě nedostatečné právní ochrany autorských práv na 

úrovní EU z důvodu masivního rozvoje používání internetu v 90. letech 20. století, který s sebou 

přinesl nové doby užívání děl a nová, významná rizika pro ochranu autorských práv. Informační 

směrnice doplňuje již existující směrnice EU v oblasti autorského práva a databází v obecné 

rovině a jejím cílem je harmonizace výjimek a omezení autorského práva, neboť dosavadní 

výjimky a omezení jednotlivýchh členských států mohou negativně ovlivňovat fungování 

vnitřního trhu EU. Text Informační směrnice odráží tzv. internetové smlouvy26, které byly přijaty 

v rámci WIPO v roce 1996. Informační směrnice ovšem úpravu výjimek z ochrany autorského 

práva stanoví zásadně fakultativně, což se projevilo podstatnými rozdíly v implementaci 

směrnice do vnitrostátních právních norem jednotlivých členských států EU. 

 

Informační směrnici lze rozdělit na dve části – práva a výjimky, která je čistě 

autorskoprávní, a ochrana technických zařízení a jiných prostředků k ochraně práv, která je spíše 

technická. První část harmonizační normy se zaobírá právem na rozmnožování díla, právem na 

sdělování díla veřejnosti a právem na rozšiřování díla.27 Informační směrnice byla do našeho 

právního řádu transponována zákonem č. 216/2006 Sb. jako novela AutZ. 

 

3.3. Mezinárodní prameny 

 

3.3.1. Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 

 

Bernská úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých (RÚB) byla podepsána, jak je 

patrné z jejího názvu, v švýcarském Bernu, a to dne 9. září 1886, přičemž následně prošla 

několika doplněními a revizemi. Zatím poslední revize je revize Pařížská z roku 1971, k poslední 

úprave došlo v roce 1979.28 V současné době má RÚB 179 členských států.29 Bernská úmluva 

 
26 Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském, publikovaná jako sdělení MZV č. 33/2002 

Sb. m. s., a Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových 

záznamech, publikovaná jako sdělení MZV č. 48/2002 Sb. m. s. 
27 SMEJKAL, L. Nová evropská směrnice o ochraně autorského práva v informační společnosti, In: Ikaros. 2001, 

roč. 5, č. 5 [cit. 2021-09-13]. Dostupné online z: http://www.ikaros.cz/node/10719. ISSN 1212-5075. 
28 Oficiální webové stránky WIPO. Načteno z https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html. 

https://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/summary_berne.html
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založila tzv. Unii pro ochranu práv autorů k jejich literárním a uměleckým dílům (čl. 1 RÚB). 

RÚB je spravována Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Jde o základní 

mezinárodní dokument upravující oblast autorského práva. Do jejího vydání byly mezi zeměmi 

uzavírány dvoustranné mezinárodní dohody, nicméně rozmach kulturní činnosti vedl k úvahám 

nad nedostatečností těchto dohod, které nakonec vedly k potřebě unifikace autorského práva na 

mezinárodní úrovni. 

 

Tvorba této úmluvy vycházela zejména z autorského práva Francie, Itálie a Německa, 

stojí tedy na zásadách evropského kontinentálního práva.30 Česká republika podepsala RÚB dne 

21. 2. 1921. RÚB zakotvuje několik podstatných zásad, a to například: 

 

- zásadu asimilace/stejného zacházení (čl. 4 odst. 1 RÚB), na základě níž smluvní státy 

zaručují příslušníkům ostatních smluvních států zásadně stejná práva a vyžadují od nich 

plnění zásadně stejných povinností, jako od vlastních příslušníků, 

- zásada teritoriality (čl. 5 RÚB), na základě níž se ochrana práv duševního vlastnictví řídí 

právní úpravou státu, kde dochází k uplatňování ochrany 

- zásada neformálnosti (čl. 5 odst. 2 RÚB) stanovící, že přiznání ochrany požívání a 

výkonu subjektivních práv k dílům ostatními smluvními státy nevyžaduje žádné 

formality. 

 

Na základě RÚB byl v českém právním řádu zakotven tzv. tříkrokový test (viz dále). Je 

řeč o čl. 9 odst. 2 RÚB, který dovoluje státům možnost dovolit rozmnožování děl literárních a 

uměleckých (kdy udělení svolení je jinak výlučně v rukou autora) v určitých zvláštních 

případech, pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání díla a nezpůsobuje 

neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora. 

 

Pro další výklad je významným ustanovením čl. 20 RÚB, dle něhož si členské státy 

vyhradily právo sjednat mezi sebou zvláštní dohody přiznávající širší práva autorům, než činí 

RÚB, případně obsahující jiná ustanovení, pokud nebudou odporovat RÚB.  

 

 
29 Oficiální stránky WIPO. Načteno z 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&

treaty_id=15.  
30 KNAP Karel a KUNZ Otto. Mezinárodní právo autorské. Academia, 1981, s. 25-26. 

https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=15
https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=15
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3.3.2. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) 

  

 Tato dohoda byla uzavřena v rámci Světové obchodní organizace (WTO – World Trade 

Organization) jako Příloha 1 C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace a pro Českou 

republiku je závazná ode dne 1. ledna 1995 (sdělení MZV č. 191/1995 ve sbírce zákonů). TRIPS 

obsahuje úpravu celé oblasti práv duševního vlastnictví (vč. práv průmyslových) a pomocí 

odkazu zahrnuje množství ustanovení RÚB. TRIPS výslovně stanoví, že její ustanovení se 

nedotýkají povinností stanovených mimo jiné v RÚB. TRIPS upravuje pět hlavních oblastí31: 

 

• jakým způsobem se obecná ustanovení a základní principy mezinárodního obchodního 

systému uplatní v oblasti mezinárodního duševního vlastnictví, 

• minimální standardy ochrany pro duševní vlastnictví, 

• jaké procesy mají členské státy zavést pro vymáhání práv duševního vlastnictví, 

• způsoby řešení sporů mezi členskými státy WTO (viz níže), 

• zvláštní přechodná ustanovení pro ustanovení TRIPS. 

 

TRIPS ve svém čl. 3 stanoví princip tzv. národního zacházení, na základě něhož má 

každý členský stát povinnost poskytnout občanům jiného členského státu zacházení příznivé 

alespoň tak, jak jej poskytuje občanům vlastním. Pomocí čl. 4 pak doplňuje tzv. režim nejvyšších 

výhod, dle něhož musí členské státy zásadně jakékoli výhody nebo osvobození v oblasti ochrany 

duševního vlastnictví, které poskytly občanům jiné země, ihned přiznat a poskytnout občanům 

všech ostatních členských zemí. Nad rámec RÚB upravuje TRIPS počítačové programy. V rámci 

Uruguayského kola GATT byl sjednán tzv. mechanismus řešení sporů v rámci WTO zakotvující 

systém řešení obchodních sporů mezi vládami. Je třeba zmínit, že TRIPS oproti RÚB rozšířil tzv. 

tříkrokový test na veškerá omezení a výjimky, nikoli jen na rozmnožování autorských děl.32 

 

3.3.3. Všeobecná úmluva o autorském právu 

 

Dne 6. 9. 1952 byla v Ženevě podepsána tzv. Všeobecná úmluva o autorském právu 

(VÚAP) jako alternativa k RÚB. Česká republika podepsala úmluvu v roce 1959. Jak již uvádím 

výše, RÚB stojí na principu neformálnosti, kdy pro uznání ochrany autorských děl není třeba 

žádného formálního úkonu, což představovalo překážku pro státy v Severní a Latinské Americe, 

 
31 Oficiální webové stránky WTO. Načteno z https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm.  
32 Článek 13 TRIPS. 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm7_e.htm
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které tradičně vycházejí z pojetí tzv. copyrightu.33 Některé státy také poskytovaly kratší dobu 

ochrany. 

  

 VÚAP pokládá za splnění všech náležitostí pro díla prvně uveřejněná v jiném členské 

státě připojení copyrightové doložky – ©, jména nositele autorského práva a roku prvního 

zveřejnění díla. Zajišťuje tak ochranu i pro autory ze států vycházejících z principu 

neformálnosti. 

 

3.3.4. Smlouva Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském 

 

 Jak uvádím výše, čl. 20 RÚB zavedl právo státům sjednat si mezi sebou zvláštní dohody 

obsahující širší práva autorů nebo jiná ustanovení, pokud nebudou v rozporu s RÚB. Toho státy 

využily, když dne 20. prosince 1996 podepsaly Smlouvu Světové organizace duševního 

vlastnictví o právu autorském, platnou ode dne 6. března 2002, vyhlášenou v České republice 

jako sdělení MZV č. 33/2002. Přijetí Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o právu 

autorském bylo motivováno neustále se zrychlujícím hospodářským a technickým vývojem, na 

který již RÚB plně nestačila.  

 

Smlouva obdobně jako TRIPS inkorporuje množství ustanovení RÚB odkazem. Narozdíl 

od RÚB upravuje počítačové programy a soubory údajů (databáze) a počítá také se sdělováním 

prostřednictvím internetu (čl. 8). Shodně s TRIPS užívá tzv. tříkrokový test pro jakákoli omezení 

či výjimky z autorských práv. 

  

 
33 KNAP Karel a KUNZ Otto. Mezinárodní právo autorské. Academia, 1981, s. 75. 
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4. Autorské dílo a autor 

 

4.1. Pojem autorského díla 

 

Autorský zákon ve svém § 2 odst. 1 vymezuje pojem autorského díla pomocí tzv. 

generální klauzule, z níž plyne, že aby mohla určitá věc být předmětem autorského práva, pak se 

musí jednat o: 

 

- dílo literární, jiné umělecké dílo nebo dílo vědecké, 

- takové dílo musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a 

- dílo musí být vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby 

elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. 

 

Toto ustanovení obsahuje také demonstrativní výčet nejobvyklejších podob děl – dílo 

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

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

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

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

kartografické. 

  

Pokud určitý statek naplní výše uvedené pojmové znaky, je autorským dílem, a to bez 

ohledu na vůli jedince či případné dvou či vícestranné ujednání. Jiná kritéria pro určení, co je 

autorským dílem, jako je například cena díla, přínos pro společnost či vkusnost, nelze brát 

v potaz.34 

 

Český zákonodárce dle mého názoru zvolil správnou metodu, jak definovat autorské dílo 

tak, aby taková definice posloužila i do budoucna bez nutnosti jejích změn, pokud se v praxi 

objeví díla, která v době přijímání autorského zákona nebyla známa nebo nebyla dostatečně 

rozšířena.35 

  

Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886 (RÚB), která 

v kontinentální oblasti zakotvila autorské právo, obsahuje obdobnou generální klauzuli a 

 
34 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P., Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s 6. 
35 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 15. 
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demonstrativní výčet autorských děl jako český AutZ. 

  

4.1.1. Jedinečnost autorského díla 

 

První pojmový znak autorského díla – jeho jedinečnost – je třeba chápat ve smyslu 

statistické pravděpodobnosti. Nejedná se však o absolutní individualitu, nýbrž o témeř 

stoprocentní individualitu. Vyskytnou-li se tak dvě totožná díla, jedno bude plagiátem díla 

druhého, nebo tato díla nenaplňují pojmové znaky pro autorské dílo a nepožívají tak 

autorskoprávní ochrany. Jedinečnost tak znamená jak osobitost, tak také původnost a novost 

autorského díla.36 Jedinečné však nemusí být počítačové programy, fotografie a výtvory 

vyjádřené postupem podobným fotografii – zde postačí, pokud budou původní tak, že budou 

autorovým vlastním duševním výtvorem. Ani databáze nemusí být jedinečné (srov. § 2 odst. 2 

AutZ). Předmětem autorského práva nemůže být to, co existuje bez ohledu na autorovu tvůrčí 

činnost, nebo to, co je předem do té míry objektivně determinováno tak, že při splnění určitých 

podmínek by dvě osoby mohly nezávisle na sobě dospět k témuž výsledku.37 

  

4.1.2. Výsledek tvůrčí činnosti 

 

Autorské dílo musí být výsledkem tvůrčí činnosti. Jak uvádí Telec, díla ve smyslu 

autorského zákona jsou nehmotnými předměty, které před svým vytvořením individuálně 

neexistovaly a které nejsou objektivním světem nijak determinovány, neboť odvisí od svobody 

lidského ducha.38 Tvůrčí činnost charakterizuje např. Nejvyšší soud39 jako činnost spočívající ve 

"vytvoření" něčeho nehmotného s tím, že dosažení tohoto cíleného i necíleného výsledku závisí v 

osobních vlastnostech tvůrce, bez nichž by tento výtvor (duševní plod tvůrčí povahy literární, jiné 

umělecké nebo vědecké) nebyl vůbec dosažen. "Zvláštními osobními vlastnostmi" autora díla je 

zejména schopnost tvořit, což je schopnost jeho ducha, a to in concreto tvořit literárně, jinak 

umělecky nebo vědecky. Nejde tedy o mechanickou, automatickou či rutinní činnost.40 

  

 

 
36 Tamtéž, s. 19-20. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2010, sp. zn. 23 Cdo 1345/2009. 
38 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 19. 
39 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007. 
40 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 36. 
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4.1.3. Objektivně vnímatelná podoba 

 

Posledním pojmovým znakem autorského díla je to, že musí být vyjádřeno v jakékoliv 

objektivně vnímatelné podobě, kdy tak může být činěno jak trvale, tak dočasně. Dílo nemusí být 

zachyceno na hmotném nosiči. Dílo však musí být alespoň jednou vyjádřeno tak, aby mohlo být 

objektivně vnímatelné alespoň pro určitou skupinu osob. I sdělování díla podprahově je 

vyjádřením díla v objektivně vnímatelné podobě, ač příjemci toto dílo nevnímají vědomě.41 

  

Někdy je za pojmový znak autorského díla považována absence vyloučení 

z autorskoprávní ochrany.42  

Autorské právo se vztahuje nejen na dokončené dílo, ale také na jeho vývojové fáze i 

části, a to včetně názvu a jmen postav (jsou-li samy o sobě autorským dílem – naplňují-li tedy 

znaky generální klauzule nebo jsou díly podle § 2 odst. 2 AutZ).  

 

Autorskoprávní ochrany dále požívá také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním jiného díla, 

včetně překladu do jiného jazyka. Taková díla jsou díly odvozenými či závislými, která existují 

vedle díla původního. Takové zpracování musí být výsledkem osobité tvůrčí činnosti. Jako 

příklady odvozených děl lze uvést filmovou adaptaci literárního díla, tvůrčí napodobeniny 

výtvarných děl a zejména hudební adaptace.43 Podle rozúčtovacího řádu Ochranného svazu 

autorského není zpracováním hudebního díla např. přidání paralelních hlasů, melodických 

ozdob, přidělení stávajících hlasů jiným nástrojům, doplění prstokladu či převedení starého 

notového vyjádření do dnes používaného.44 Co se týče překladů, pak jimi rozumíme překlady 

nejen do jiných národních jazyků, ale také do umělých jazyků či programovacích jazyků. 

Autorskoprávní ochrana se neposkytuje překladům vzniklým pouze mechanicky, autorem 

překladu tak není tvůrce překládacího programu.45 

 

 Pro zpracování díla jiného autora je nutný získat jeho souhlas. Svolení je třeba i pro 

každé další užití odvozeného díla, neboť takovým užitím je užíváno i dílo původní (samozřejmě 

s výjimkou děl vyloučených z autorskoprávní ochrany podle § AutZ, volného užití či výkonu 

 
41 Tamtéž, s. 22. 
42 TELEC, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: Doplněk, 1994, s. 84. 
43 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 49. 
44 Rozúčtovací řád Ochranného svazu autorského: https://www.osa.cz/storage/DownloadTranslation/1-2000/106-

attachment-Rozuctovaci-rad.pdf, čl. 2.4.4. 
45 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 13. 

https://www.osa.cz/storage/DownloadTranslation/1-2000/106-attachment-Rozuctovaci-rad.pdf
https://www.osa.cz/storage/DownloadTranslation/1-2000/106-attachment-Rozuctovaci-rad.pdf
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bezúplatné zákonné licence podle § 29 a násl. AutZ).46  

  

4.2. Díla souborná 

 

Ustanovení § 2 odst. 5 AutZ upravuje tzv. díla souborná, což jsou dle tohoto ustanovení 

sborníky, a uvádí jejich demonstrativní výčet: časopis, encyklopedie, antologie, pásmo, výstava. 

Díla souborná jsou jedním z „druhů“ hromadných děl, mezi které patří dále díla spojená, 

audiovizuální, síla spoluautorů a díla kolektivní. Souborná díla jsou souborem nezávislých děl 

nebo jiných prvků, který způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu splňuje podmínky podle 

odstavce 1 – jsou tedy výsledkem tvůrčí činnosti. Není pak podstatné, zda prvky uspořádané 

v souborném díle jsou také autorskými díly, či zda se jedná např. o pouhé informace, holé 

motivy apod. 47 Souborným dílem je i databáze, u které podle ustanovení § 5 odst. 2 AutZ postačí 

její původnost; takové dílo tedy nemusí být jedinečné. Práva autorů zařazených děl zůstávají 

zachována.48 Jako příklady souborných děl lze uvést časopis, výstavu či hudební produkci 

diskžokeje.49 

 

4.3. Další díla 

 

Pro úplnost výkladu o autorských dílech je třeba doplnit, že autorský zákon v ustanoveních 

§§ 58 až 66 zvláště upravuje některá další díla. Konkrétně se pak jedná o zaměstnanecké díla (§ 58), 

kolektivní díla (§ 59), školní díla (§ 60), díla vytvořená na objednávku a soutěţní díla (§ 61), díla 

audiovizuální (§§ 62 až 64) a počítačové programy (§§ 65 až 66). Za zvláštní díla lze považovat také 

volná díla a osiřelá díla, kterým se budu v této práci blíže věnovat. 

 

4.4. Co není autorským dílem? 

 

 AutZ obsahuje také negativní demonstrativní výčet toho, co autorským dílem není. Jde o 

námět díla sám o sobě, denní zprávu či jiný údaj sám osobě, myšlenku, postup, princip, metodu, 

objev, vědeckou teorii, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobné předměty 

samy o sobě.50 Článkům je však na rozdíl od prostých denních zpráv poskytována 

 
46 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 53. 
47 Tamtéž, s. 55-56. 
48 Tamtéž, s. 59. 
49 Tamtéž, s. 58. 
50 § 2 odst. 6 AutZ. 



 

24 

 

 

autorskoprávní ochrana, neboť jsou výsledkem jedinečné tvůrčí činnosti autora.51 

Autorskoprávně chráněné pak může být až individuální tvůrčí ztvárnění obsahu, nikoli abstraktní 

myšlenka jako taková. Nejsou tak chráněny například šachy, loterie, křížovky apod. samy o 

sobě. 52 Vědecké teorie, vynálezy, matematické postupy apod. nejsou chráněny, jelikož u nich 

lze téhož výsledku dosáhnout různými metodami – nejedná se o výsledek tvůrčí činnosti.53 

 

4.5. Autorství a spoluautorství 

 

4.5.1. Autorství 

 

 Institut autorství upravuje AutZ v §§ 5 až 8. Autorem díla je fyzická osoba, která dílo 

vytvořila.54 Jedná se o promítnutí dlouholeté nauky, dle níž pouze fyzická osoba, která dílo 

vytvořila, má schopnost vytvořit tento výsledek tvůrčí činnosti; osoba právnická takovou 

schopnost nemá, může tedy představovat jen tzv. odvozený subjekt práva autorského. AutZ 

autory nerozlišuje podle jejich druhu, s výjimkou autora souborného díla.55 Autorem díla 

souborného je podle § 5 odst. 2 AutZ fyzická osoba, která toto dílo tvůrčím způsobem vybrala 

nebo uspořádala. Autorský zákon tak vychází ze zásady objektivní pravdivosti autorství.56 Na 

rozdíl od kontinentálního právního systému dovoluje angloamerický systém originární nabytí 

autorského práva i osobám právnickým. Autorem může být i osoba, která nemá plnou 

svéprávnost (dítě), i osoba s omezenou svéprávností. Rozsah svéprávnosti však má vliv na 

nakládání s dílem.57 

 

 Osobnostní a majetková práva nemůže autor zcizit po dobu trvání svého života (viz § 11 

odst. 4 a § 26 odst. 1 AutZ), lze pouze udělit oprávnění k výkonu majetkového práva na užití 

autorského díla. Zcizit výlučná majetková práva lze jen pro případ smrti, neboť tvoří pozůstalost 

(viz § 26 odst. 2 AutZ).  

 

 AutZ v § 6 stanoví právní domněnku, že autorem díla je ten, jehož pravé jméno je 

obvyklým způsobem uvedeno přímo na díle nebo u díla v seznamu předmětů ochrany, které vede 

 
51 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 15. 
52 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 65. 
53 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 15. 
54 § 5 AutZ. 
55 KŘÍŽ J., HOLCOVÁ I., KORDAČ J., KŘESŤANOVÁ V. Autorský zákon, komentář. 2. aktualizované vydání, 

LINDE PRAHA, a.s., 2005, s. 64. 
56 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 91. 
57 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 21. 
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kolektivní správce, není-li prokázán opak. Vzhledem k formulaci není-li prokázán opak se jedná 

o domněnku vyvratitelnou. Tato domněnka platí i pro pseudonym, pokud tento nevyvolává 

pochybnosti o totožnosti autora. Vzhledem k tomu, že autorská práva vznikají autorovi 

vytvořením díla, nemůže mít takovéto označení dopad na autorství a související autorskoprávní 

ochranu. Tato právní domněnka slouží pouze pro posílení právní jistoty. 

 

 Ač AutZ staví na zásadě objektivní pravdivosti autorství, najdeme v § 63 odst. 1 kogentní 

fikci autorství audiovizuálních děl, kdy za jejich autora je považován režisér. Jednotlivá díla 

zařazená do audiovizuálního díla tímto však nepozbývají status autorských děl a související 

ochranu. Podle Chaloupkové58 jsou de facto spoluautory audiovizuálních děl také kameramani a 

střihači, kdy tyto osoby na rozdíl od režiséra žádná zvláštní práva nemají, nicméně existuje i 

názor, že autorem díla je i střihač, kdy Chalupková s tímto nesouhlasí, neboť výsledek činnosti 

střihačů nelze užít mimo audiovizuální dílo a nemůže tak tvořit samostatný předmět autorského 

práva. 

 

Dílo autora lze zveřejnit bez uvedení jména, jakožto dílo anonymní, nebo pod krycím 

jménem či uměleckou značkou, kdy pak jde o dílo pseudonymní. AutZ pro tyto případy zakazuje 

prozrazení jména autora takového díla bez jeho souhlasu.59 Jde o výkon výlučného osobnostního 

práva autora na uvedení autorství. Pokud bylo dílo zveřejněno anonymně nebo pod 

pseudonymem bez projevu vůle autora (či proti jeho vůli), může tím být zasaženo do jeho 

osobnostních práv.60 Podle Telce61 platí ochrana totožnosti autora i vůči státním orgánům, což se 

projevuje zejména ve správním a trestním řízení. Vzhledem k tomu, že smrtí autora zanikají 

osobnostní práva autora jako člověka, po jeho smrti nepokračuje povinnost utajovat jeho 

totožnost, AutZ pouze poskytuje takovou možnost.62 

 

 Ve vztahu k autorství stanoví AutZ další vyvratitelnou právní domněnku, dle níž u 

anonymních a pseudonymních děl zastupuje autora pro účel výkonu a ochrany autorských práv 

(osobnostních i majetkových) osoba, která dílo poprvé oprávněně zpřístupnila veřejnosti, a to 

pokud se autor veřejně neprohlásí, pokud není prokázán opak a pokud jeho pravé jméno není 

obecně známé. Osoba zastupující autora jedná vlastním jménem a na jeho účet 

 
58 Tamtéž, s. 137 s. 
59 § 7 odst. 1 AutZ. 
60 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 105. 
61 Tamtéž, s. 107-108. 
62 Tamtéž, s. 109. 
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4.5.2. Spoluautorství 

 

 O tzv. spoluautorství, upravené § 8 AutZ, jde tam, kde dílo vzniklo společnou tvůrčí 

činností alespoň dvou autorů. Jde o jednu z forem činností více autorů. Vzhledem k k podmínce 

společné činnosti do doby dokončení díla není nutné, aby všichni spoluautoři přispívali svou 

činností po celou dobu vytváření díla. Takové dílo je považováno za dílo jediné, avšak za 

podmínky, že činnosti jednotlivých autorů nelze oddělit jakožto samostatná díla (na překážku 

však není, pokud lze odlišit výsledky tvůrčí činnosti jednotlivých autorů). Společná tvůrči 

činnost autorů nemusí být plánovaná, může jít i o společnou činnost nevědomou. I v případě 

protiprávní činnosti vzniká za splnění objektivních znaků dle AutZ spoluautorství.63 Opačný 

názor zastává Telec64: „V případě, že jeden autor započne s tvorbou díla a jiný autor bez jeho 

souhlasu v tvorbě díla pokračuje a dílo dokončí, nejedná se o spoluautorství.“ Spoluautorem díla 

se myslí také dědicové autora (viz § 26 odst. 2 AutZ). 

 

 AutZ dále podává negativní vymezení, kdo spoluautorem díla není. Jde o osobu, která 

pouze poskytla technickou, administrativní či odbornou pomoc nebo radu, ani poskytovatel 

dokumentačního nebo technického materiálu. Ani ten, z jehož podnětu dílo vzniklo, není jeho 

spoluautorem (pokud se nepodílel na vzniku díla vlastní tvůrčí činností). V praxi může činit 

problémy vymezení hranice, kdy se jedná o výpomoc a kdy již o spoluautorství. Například při 

vytváření děl podle § 2 odst. 2 AutZ (počítačový program, fotografie a databáze), kde je 

vyžadována pouze jejich původnost, může i jindy pouze výpomocná činnost splňovat kritéria pro 

spoluautorskou činnost. Takovou situaci si lze představit například u tvorby databází, kdy 

samotný sběr podkladů může být původní tvůrčí činnost potřebná k vytvoření databáze.65 

  

Jak právo autorské k dílu, tak právní jednání spoluautorů staví na tzv. principu solidarity. 

Právo autorské k dílu přísluší všem autorům společně a nerozdílně a rovněž takto autoři nabývají 

práva a povinnosti z právních jednání, čímž jsou chráněny třetí osoby – chtějí-li se domáhat 

určitých práv či povinností souvisejících s dílem spoluautorů, mohou se jich domáhat po 

kterémkoli z nich. S tímto souvisí i § 8 odst. 4 Autz, který stanoví, že o nakládání s dílem 

spoluautoři rozhodují jednomyslně, a to bez ohledu na velikost jejich tvůrčího příspěvku do díla. 

Ustanovení obsahuje i pojistku pro případy, že by jeden ze spoluautorů bez vážného důvodu 

 
63 KŘÍŽ J., HOLCOVÁ I., KORDAČ J., KŘESŤANOVÁ V. Autorský zákon, komentář. 2. aktualizované vydání, 

LINDE PRAHA, a.s., 2005, s. 70. 
64 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 116. 
65 Tamtéž, s. 117-118. 
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bránil ostatním v nakládání s dílem. V takovém lze u soudu podat žalobu na nahrazení projevu 

vůle (viz § 161 odst. 3 OSŘ). Naopak ochrany autorského práva k dílu se může domáhat každý 

spoluautor samostatně. 

 

 Pokud jde o podíl na výnosech ze spoluautorského díla, je stanoveno, že odpovídá 

velikosti tvůrčího příspěvku toho kterého autora, přičemž není-li možné tyto příspěvky rozeznat, 

podíly jsou stejné. Zákon však předpokládá uzavření dohody mezi spoluautory, která tato bude 

podíly na výnosech upravovat odchylně, neboť vzhledem k možné obtížnosti určení jednotlivých 

příspěvků do díla je otevřen prostor pro vznik sporu.  
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5. Mimosmluvní instituty užití autorského díla 

 

5.1. Pojem 

 

Mimosmluvní instituty užití autorského díla představují omezení oprávněných zájmů 

autora ve prospěch obecných zájmů za účelem dosažení rozumného uspořádání rozmanitých 

mezilidských vztahů. Vzhledem k tomu, že volná užití díla i užití na základě zákonné licence 

představují zásah do výlučných práv autora, je třeba individuálně podle konkrétních okolností 

uvážit, zda není narušen běžný způsob užití díla a zda se nepřiměřeně nedotýkají autorových 

oprávněných zájmů. Mimosmluvní instituty jsou dány taxativním výčtem a není možný jejich 

extenzivní výklad.66 Jde o výjimku z ustanovení § 12 AutZ, dle něhož má právo užít autorské 

dílo pouze autor nebo ten, komu autor udělí svolení. Na základě těchto institutů může dílo užít 

osoba odlišná od autora bez licence udělené autorem.  

 

Dřívější autorský zákon z roku 196567 znal na rozdíl od nyní platného a účinného AutZ 

také pojem tzv. nucené licence, pomocí níž byl souhlas autora s užitím díla nahrazován 

rozhodnutím státního orgánu za určitých podmínek. Jednalo se pak o dva případy: (i) nebylo-li 

možné získat svolení autora, který toto svolení odpíral bez vážné příčiny a (ii) za účelem 

překladu díla zahraničního autora do jazyků národů ČSSR. Rozhodnutí o souhlasu vydával 

ministr školství nebo orgán jím k tomu pověřený. 

 

Mimosmluvní instituty užití autorského díla jsou v AutZ systématicky rozděleny na tzv. 

volná užití a na zákonné licence. Zákonné licence můžeme dále dělit na licence úplatné a 

bezúplatné. Mezi úplatné licence řadíme vytváření tiskových rozmnoženin díla pro osobní 

potřebu, rozmnožování díla na papír nebo podobný podklad na objednávku, tzv. veřejnou 

půjčovatelskou licenci, licenci pro sociální zařízení a licenci pro určitá užití osiřelého díla68 

Ostatní licence jsou licencemi bezúplatnými. 

 

Pro volné užití a využití zákonné licence je nezbytné, aby dílo bylo zveřejněno (srov. § 4 

AutZ). Z tohoto pravidla však zákon vyjímá licenci úřední a zpravodajskou, licenci pro školní 

dílo, licenci pro rozmnoženiny díla z vlastních sbírek pro archivní a konzervační potřeby 

 
66 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 382-383. 
67 Zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon. 
68 Podle Telce jde o úplatnou zákonnou licenci s podmíněným odkladem této úplaty. Srov. TELEC, I., TŮMA, P. 

Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 449. 



 

29 

 

 

(součást knihovní licence), licenci pro dočasné rozmnoženiny, licenci pro fotografickou 

podobiznu a licenci pro nepodstatné vedlejší užití díla. 

 

5.2. Volné dílo 

 

 Užití volného díla je upraveno v § 28 AutZ, tedy v dílu věnujícím se vzniku a obsahu 

práva autorského, nikoli v rámci výjimek a omezení práva autorského, kde jsou upravena volná 

užití a zákonné licence. Protože volné dílo není výjimkou ani omezením práva autorského, je 

zařazení volného díla do mimosmluvních institutů užití autorského díla sporné, neboť není 

chráněno zákonem (s výjimkou osobování si autorství, uvedení autora při užití a užití způsobem 

nesnižujícím hodnotu díla podle § 11 odst. 5 AutZ). 

 

 Volné dílo je takové autorské dílo, u něhož uplynula doba trvání majetkových práv, tedy 

až na výjimky 70 let od smrti autora (resp. 70 let od prvního dne následujícího roku podle § 27 

odst. 8 AutZ). Tato doba byla prodloužena z původních 50 let na současných 70 let na základě 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince 2006 o době ochrany 

autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Smrtí autora se dílo volným nestává, jak 

tomu bylo za účinnosti zákona č. 35/1965 Sb. Pokud není dědic či právní nástupce zaniklé 

právnické osoby, připadnou majetková práva státu, a ten je pak vykonává prostřednictvím 

Státního fondu kultury České republiky.69 Zvláštní úprava trvání majetkových práv je obsažena v 

§ 87 Autorského zákona, dle něhož tomu, kdo poprvé zveřejní dosud nezveřejněné dílo, k němuž 

uplynula doba trvání majetkových práv, vznikají k tomuto zveřejněnému dílu výlučná majetková 

práva v rozsahu, v jakém by náležela autorovi díla, pokud by jeho majetková práva k dílu ještě 

trvala. Takové právo trvá 25 let od zveřejnění díla.70 Jde o tzv. majetkové právo prvního 

zveřejnitele díla spadající pod práva s autorským právem související, před novelou Autorského 

zákona zákonem č. 102/2017 Sb., účinnou od 20. 4. 2017, bylo toto právo nevhodně zařazeno 

v rámci odstavců 2 a 3 ustanovení § 28 Autorského zákona (volné dílo). U anonymních a 

pseudonymních děl stanoví zákon dobu 70 let od oprávněného zveřejnění díla. Pokud jde o 

anonymní či pseudonymní dílo, jehož autor je obecně znám nebo se jeho autor veřejně prohlásí 

v době 70 let od oprávněného zveřejnění díla, doba trvání majetkových práv pak trvá 70 let od 

jeho smrti. U spoluautorských děl se doba trvání majetkových práv počítá od smrti posledního ze 

spoluautorů. Zákon stanoví zvláštní dobu trvání majetkových práv také u kolektivních děl, děl 

 
69 § 26 odst. 2 AutZ. 
70 Rovněž v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES. 
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audiovizuálních, děl hudebních s textem a děl, která se zveřejňují po určitou dobu ve svazcích, 

dílech, na pokračování nebo v řadách. 

 

 Volné dílo lze užívat bez jakéhokoli souhlasu či jiného právního jednání a lze jej užívat 

bezplatně. Jak je uvedeno výše, při užití je však třeba respektovat § 11 odst. 5 Autorského 

zákona, neboť tato práva smrtí autora nezanikají. Uživatel díla si tedy nesmí osobovat jeho 

autorství, nesmí jej užít způsobem snižujícím jeho hodnotu a je-li to obvyklé a dílo není 

anonymní, musí při jeho užití uvést autora. 

 

5.3. Výjimky a omezení práva autorského 

 

5.3.1. Tříkrokový (třístupňový) test 

 

 V rámci dílu Autorského zákona stanovujícího výjimky a omezení práva autorského je 

jako základ stanoven v § 29 odst. 1 tzv. tříkrokový (třístupňový) test. Prvně byl tříkrokový test 

zakotven ve stockholmské revizi RÚB71, avšak pouze pro užití ve formě rozmnožování 

autorských děl. Posléze byl tříkrokový test přejat do TRIPS (čl. 13) a rozšířen na veškerá 

majetková práva. Tříkrokový test obsahuje i Informační směrnice v čl. 5 odst. 5. Tento postup 

lze nalézt i v dalších mezinárodních, evropských a národních právních pramenech.  

 

Tříkrokový test je materiální podmínkou pro volná užití a zákonné licence a je upraven 

takto: „Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech 

stanovených zákonem a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem 

užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora.“ 

 

 Ze znění § 29 odst. 1 Autorského zákona lze tedy dovolit následující materiální 

podmínky, které je nutno spltnit kumulativně, aby na základě konkrétní výjimky či omezení 

mohlo být autorské dílo mimosmluvně užito: 

 

• musí jít o určité zvláštní případey stanovené zákonem, 

• užití nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla, 

• užitím nesmí být nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. 

 
71 Čl. 9 odst. 2 RÚB. 
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Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, pak i kdyby užití formálně spadalo pod 

kteroukoli z výjimek a omezení autorského práva, nepůjde o užití po právu.72 

 

Protože úprava staví na nejasných, obecných pojmech, při interpretaci a aplikaci 

tříkrokového testu v praxi nastávají problémy. Určitá vodítka lze nalézt zejména v podrobném 

výkladu provedeném panelem WTO v rámci řízení mezi Evropskými společenstvími a USA, sp. 

zn. WT/DS160, k čl. 13 TRIPS.73 V rámci sporu šlo o soulad US Copyright Act po novele 

provedené Fairness in Music Licensing Act v roce 1998 s podmínkami čl. 13 TRIPS. Novela 

zavedla dvě výjimky umožňující vysílání hudebních děl bez souhlasu autorů a bez placení 

jakýchkoli poplatků. První výjimka, tzv. business exemption, povolovala vysílání hudebních děl 

bez souhlasu a bez placení poplatků v restauračních provozech a obchodech do určité maximální 

velikosti provozovny, za splnění určitých dalších podmínek. Druhá výjimka, tzv. homestyle 

exemption, umožnila malým restauracím a obchodům vysílat hudbu bez souhlasu autora a bez 

poplatků, pokud k tomu využijí pouze zařízení běžně užívané v domácnostech. EU se domnívala, 

že Spojené státy americké nedodržely článek 9 odst. 1 TRIPS, který zavazuje členské státy 

k dodržování článků 1 až 21 RÚB, tím, že porušily články 11 odst. 1 (ii) a 11bis odst. 1 (iii) 

RÚB. 

 

Panel WTO posuzoval všechny stupně tříkrokového testy. Prvně rozebral pojem „určité 

případy“. Podle panelu WTO jde o případy, které musí být v zákoně jasně definovány, postačí 

však jasné vymezení rozsahu uplatnění, úprava nemusí být přísně kazuistická. Co se týče termínu 

„zvláštní případy“, pak výjimky a omezení mají být vykládány kvalitativně i kvantitativně úzce. 

Pro splnění prvního stupně tříkrokového testu tak výjimka a omezení musí být jasně vymezeny a 

omezeny v rosahu a dosahu. 

 

Pojem „normální využívání díla“ podle panelu WTO znamená užívání užší než úplné. O 

normální využívání nemůže jít tehdy, pokud způsob uýžívání má nebo pravděpodobně bude mít 

za následek podstatný ekonomický dopad na majitele práv. 

 

Třetím krokem je test, zda výjimka a omezení neodůvodněně nepoškozuje oprávněné 

zájmy majitele práva. Podle panelu WTO můžou „zájmy“ představovat cokoli důležité pro 

 
72 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 384. 
73 Oficiální webové stránky WTO, načteno z https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm.  

https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm
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konkrétní osobu, zpravidla půjde o ekonomické výhody. Oprávněnost lze chápat jednak jako 

soulad se zákonem, jednak jako legitimnost zájmů. 

 

V souladu s výše uvedeným došel panel WTO k závěru, že „business exemption“ není 

v souladu s TRIPS a RÚB, zejména vzhledem k tomu, že výjimka by nebyla dostatečně úzká – 

pokrývala by podstatnou většinu restauračních provozu a téměř polovinu obchodů. „Homestyle 

exemption“ naopak podmínky TRIPS a RÚB pro stanovení výjimek a omezení splnila, neboť se 

týkala jen malého procenta provozoven a vysílaním dle této výjimky není podstatně zasahováno 

do příjmu majitelů práv.74 

 

Další podmínkou aplikace výjimek a omezení autorského práva je oprávněné75 zveřejnění 

díla. Tato podmínka však neplatí pro licenci úřední a zpravodajskou, licenci pro školní dílo, 

licenci pro rozmnoženiny díla z vlastních sbírek pro archivní a konzervační potřeby, licenci pro 

dočasné rozmnoženiny, licenci pro fotografickou podobiznu a licenci pro nepodstatné vedlejší 

užití díla. 

 

Tříkrokový test, který tvoří materiální podmínku pro aplikaci veškerých výjimek a 

omezení práva autorského, zůstává do dnešního dne problematickým. Domnívám se, že nejmenší 

problémy činí výklad kroku prvního. Největší rizika pak skýtá krok druhý, neboť interpretace 

toho, co je běžným způsobem užití díla, se liší v závislosti na konkrétních okolnostech, postojích 

osoby, která krok vykládá a také se může značně proměňovat v čase (zejména v souvislosti 

s rychlým rozvojem internetu a dalších technologií). Kdy nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné 

zájmy autora, tedy podmínka třetí kroku, je také otázkou, na kterou nelze odpovědět dostatečně 

obecně. Dle mého názoru by současné právní úpravě prospěla modifikace inspirovaná doktrínou 

fair use (příp. fair dealing), dle níž soudy posuzují zejména účel a povahu užití, povahu 

chráněného díla, míru použité části díla, dopad na hodnotu díla či potenciální trh a také 

skutečnost, zda užití je komerčního či prospěšného (vzdělávacího) účelu, přičemž mohou vzít 

v potaz i jiné okolnosti. Rozdílem oproti kontinentálnímu pojetí třístupňového testu je absence 

hierarchie jednotlivých podmínek. Jednotlivé podmínky jsou posuzovány v zájemné souvislosti a 

pokud některá z podmínek bude silně oslabena, může ji vyvážit splnění jiné podmínky, např. 

podstatný veřejný zájem. 

 

 
74 Tamtéž. 
75 § 4 AutZ. 
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5.3.2. Volná užití 

 

Na základě ustanovení § 30 odst. 1 AutZ mohou fyzické osoby ex lege užívat díla pro 

svou osobní potřebu za podmínky, že účelem užití není dosažení hospodářského nebo 

obchodního prospěchu, resp. zákon stanoví, že takové užití díla se nepovažuje za užití díla podle 

autorského zákona. Dílo lze takto užít dokonce i proti vůli jeho autora (resp. autor nemůže 

vyloučit takové užití svého zveřejněného díla). Domnívám se, že volná užití byla do AutZ 

systematicky zařazena do Dílu 4 – Výjimky a omezení práva autorského – z důvodu, aby na ně 

musel být aplikován tříkrokový test, neboť, jak uvádím výše, volná užití vůbec nejsou užitím díla 

podle AutZ. Volná užití se vztahují pouze na zveřejněná díla.76 Volná užití nedopadají na 

právnické osoby, ty si mohou pořídit rozmnoženiny děl v souladu s § 30a AutZ. 

 

Ustanovení o volných užitích se nevztahuje na užití počítačového programu či 

elektronické databáze (včetně zhotovení jejich rozmnoženiny), zhotovení rozmnoženiny či 

napodobeniny díla architektonického stavbou a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho 

provozování ze záznamu nebo jeho přenosu. 

 

 Obecný právní pojem „osobní potřeba“ vyložil Ústavní soud77 takto: „Užitím pro osobní 

potřebu je nutné rozumět užití díla v soukromí zhotovitele rozmnoženiny, v rámci rodiny, přátel, 

osob blízkých.“ Podle Telce78 jde o užití díla v soukromé oblasti uživatele (např. stahováním či 

kopírováním díla), a to nejspíše pro účely vzdělávání, zábavy apod. 

 

 Co se týče zákazu užití pro dosažení zisku, pak v případě užívání děl za účelem přípravy 

na budoucí povolání, které představuje potenciální nepřímý zisk uživatele, je třeba na takové 

užívání nahlížet jako na dovolené.79 

 

 Vzhledem ke znění § 30 odst. 1 AutZ se nabízí otázka, jaký má smysl vyčlenění nekolika 

způsobů užití díla do odstavce 2, když odstavec 1 není limitován na konkrétní způsoby užití. 

Zákonodárce tak učinil nejspíše z důvodu právní jistoty, neboť pořizování záznamů, 

 
76 § 29 odst. 2 AutZ. 
77 Nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 423/10. 
78 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 345. 
79 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 80. 
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rozmnoženin či napodobenin díla představuje hospodářsky nejvýznamější způsoby užití díla pro 

osobní potřebu.80 

 

 V praxi působí nejasnosti skutečnost, že v AutZ v § 30 odst. 2 hovoří v jednotném čísle o 

„záznamu, rozmnoženině nebo napodobenině“. Upřesňující výklad byl podán Nejvyšším 

soudem81, dle něhož pro osobní potřebu lze zhotovit více než jednu rozmnoženinu díla za 

podmínky splnění tříkrokového testu. Zároveň Nejvyšší soud dovodil, že rozmnoženiny pro 

osobní potřebu lze pořizovat i z nezákonných zdrojů. SDEU82 se však k věci postavil zcela 

opačně, když rozhodl, že při pořizování rozmnoženin děl pro soukromou potřebu je třeba 

rozlišovat mezi pořízením z oprávněného a neoprávněného zdroje. Postoj SDEU nebyl zatím 

v českém právním řádu či judikatuře reflektován. Znění zákona a současná praxe českých soudů 

tak nevylučuje použití nelegálních zdrojů za účelem pořízení rozmnoženin pro vlastní potřebu. 

 

 V případě pořizování rozmnoženin a napodobenin výtvarných děl pro osobní potřebu je 

třeba dílo vždy označit jako rozmnoženinu či napodobeninu. 

  

Volná užití děl nezbavují autory práv na náhradní odměnu podle § 25 AutZ a uživatele 

povinnosti neobcházet nebo jinak mařit účinné technické prostředky ochrany díla. 

 

5.3.2.1. Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad 

 

AutZ obsahuje speciální úpravu volných užití v podobě rozmnožování na papír nebo 

podobný podklad, a to podle § 30a AutZ. Oproti obecné úpravě volných užití dopadá tato i na 

právnické osoby. Dalším rozdílem je také skutečnost, že rozmnožování na papír nebo podobný 

podklad lze činit také na objednávku (nikoli tedy pouze uživatelem přímo, nezprostředkovaně), 

nicméně je přitom třeba platit náhradní odměnu dle § 25 AutZ. Úprava se nevztahuje na notové 

záznamy hudebních a hudebně dramatických děl. 

 

 

 

 
80 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 389-390. 
81 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2009, sp. zn. 5 Tdo 234/2009. 
82 Rozsudek SDEU ve věci C-435/12, ze dne 10. 4. 2014. 
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5.3.2.2. Předvedení nebo oprava přístroje 

 

 Druhou speciální úpravou volného užití je užití díla v souvislosti s převedením či opravou 

přístroje zákazníkovi, kdy dílo lze užít pouze v nezbytném rozsahu pro tento účel. Zákon 

předpokládá, že k předvedení či opravě určitých druhů přístrojů je nezbytné využití jinak 

zákonem chráněných autorských děl a požadavek na získání licence k užití díla by byl 

nepřiměřený. Ostatně veřejnoprávní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, stanoví 

prodejcům povinnost při prodeji zboží spotřebiteli předvést nabízené zboží. V souladu 

s restriktivním výkladem zákonných omezení autorského práva lze tuto výjimku vztahovat pouze 

k přístroji, nelze ji tak využít např. ke služebnímu poslechu hudebních nosičů při jejich prodeji.83 

 

5.3.3. Zákonné licence 

 

Třetí kategorií mimosmluvních institutů užití autorského díla jsou tzv. zákonné licence, 

kdy souhlas k užití autorského díla je nahrazen zákonem. Využitím zákonných licencí dochází 

k zásahu majetkových práv autora. Zákonné licence jsou bezúplatné (s výjimkou vytváření 

tiskových rozmnoženin díla pro osobní potřebu, rozmnožování díla na papír nebo podobný 

podklad na objednávku, tzv. veřejnou půjčovatelskou licenci, licenci pro sociální zařízení a 

licenci pro určitá užití osiřelého díla [k této licenci viz kapitola 5.1.]). 

 

Zákonné licence se uplatní zásadně na díla zveřejněná, a to výjimou licence úřední a 

zpravodajské, licence pro školní dílo, licence pro rozmnoženiny díla z vlastních sbírek pro 

archivní a konzervační potřeby, licence pro dočasné rozmnoženiny, licence pro fotografickou 

podobiznu a licence pro nepodstatné užití vedlejšího díla. 

 

Zákonné licence mají nejrůznější účely, a to zejména podporu vzdělanosti a nápravu 

znevýhodnění určitých skupin občanů. Dále je počítáno se situacemi, kdy užitím díla dochází 

pouze k nevýznamným zásahům. 

 

5.3.3.1. Citace 

 

Ustanovení § 31 AutZ upravuje bezúplatnou citační licenci jakožto tradiční 

 
83 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 356-357. 
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autorskoprávní institut, který byl znám již v autorském zákoně z roku 189584. Podle § 31 odst. 1 

AutZ „do práva autorského nezasahuje ten, kdo: a) užije v odůvodněné míře výňatky ze 

zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle, b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro 

účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití 

bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem, c) užije dílo 

při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení 

přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah 

odpovídající sledovanému účelu; vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li 

o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název 

díla a pramen.“ Dle § 31 odst. 2 AutZ „do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z 

díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení 

odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně.“  

 

Současná praxe je taková, že citovat lze i výňatek i z jiných než literárních děl – např. 

z hudebního či literárního. Rozsah dovolené citace AutZ neuvádí záměrně, když tento je vždy 

závislý na konkrétních okolnostech užití85, citaci je však nutné užít jako součást jiného díla. 

Pokud by byla užita samostatně, jednalo by se o výkon majetkového autorského práva dílo užít.86 

 

Při citování je nutné dbát osobnostního autorského práva autora na nedotknutelnost jeho 

díla (§ 11 odst. 3 AutZ), užitím citace tedy nesmí být změněn obsah a smysl citovaného 

autorského díla. Ač to Autorský zákon neukládá, je vhodné, aby citovaná část díla byla zřetelně 

oddělena od obsahu díla, v němž je citace uváděna (například uvozovkami, kurzívou apod.). 

Další podmínkou výkonu citačního práva je uvedení autora (nejde-li o dílo anonymní) a názvu 

díla (nejde-li o dílo bez názvu). Pokud není dílo uváděno na veřejnost pod jménem autora, uvede 

se jméno osoby, pod jejímž jménem bylo dílo takto uvedeno (srov. § 11 odst. 2, § 58 odst. 4, § 

59 odst. 2, § 63 odst. 4, § 64 odst. 3 AutZ). Dále je nutné uvádět rovněž pramen, jímž se rozumí 

místo a rok vydání díla, pořadí vydání, popř. též další údaje podle toho, o jak rozsáhlou citaci se 

má v technickém slova smyslu jednat.87 

 

Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a) AutZ upravuje tzv. malé citace (z něm. „Kleinzitate“), 

ustanovení písm. B) pak tzv. velké citace. Malou citaci lze užít za jakýmkoli účelem, tedy nejen 

 
84 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 402. 
85 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 86. 
86 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 402. 
87 Tamtéž, s. 404. 
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za účelem kritiky, recenze, pro účely vědecké či odborné, ale také např. za účelem 

humoristickým či uměleckým.88 Úpravu malých citací nalezneme již v RÚB. Citáty je třeba 

zřetelně označit, například uvozovkami, a je-li to možné, připojit jméno autora, název díla a 

pramen. V rámci dovoleného užití citací lze bez svolení autora, avšak jen v rámci díla, do něhož 

byly zařazeny, citace rozmnožovat a rozšiřovat za výdělečným účelem.89 

 

V případě tzv. velkých citací jde o užití výňatku z jiného autorského díla či celého 

drobného autorského díla, na rozdíl od malých citací však pouze za účelem kritiky nebo recenze 

vztahující se k takovému dílu, přičemž musí být užita v souladu s poctivými zvyklostmi a v 

rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem. Pojem poctivých zvyklostí lze chápat ve smyslu 

dobrých mravů aplikovaných na danou sféru, např. akademickou.90 Užití velké citace není 

hlavním záměrem autora, má vždy pouze doplňkovou, vysvětlující či upřesňující funkci. Je-li to 

možné, je i zde třeba uvést jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost.91 

 

Dalším případem citace upravené Autorským zákonem je tzv. výzkumná a výuková 

citace. Autorské dílo lze užít jakýmkoli způsobem při vyučování pro ilustrační účel nebo při 

vědeckém výzkumu, nesmí však přesáhnout rozsah odpovídající sledovanému účelu. Je třeba 

naplnit ilustrační účel, není tak možné, aby přednášející pouze provedl citované autorské dílo 

jakožto výkonný umělec.92 Této zákonné licence nelze užít za dosažení hospodářského nebo 

obchodního prospěchu. Dle čl. 11 odůvodnění směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/115/ES93 platba částky, jejíž výše nepřesahuje náhradu nutných provozních nákladů není 

přímým ani nepřímým hospodářským prospěchem nebo obchodním užitím. 

 

5.3.3.2. Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje 

 

Autorské dílo lze dále podle § 32 AutZ užít také za účelem propagace výstavy 

uměleckých děl a jejich prodeje, a to v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce a nikoli za 

účelem obchodního či hospodářského prodeje. Je-li to obvyklé, je nutno uvést jméno autora, 

nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a 

 
88 Tamtéž, s. 402. 
89 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 86. 
90 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 403. 
91 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 87. 
92 Tamtéž. 
93 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince 2006 o právu na pronájem a půjčování 

a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s právem autorským. 
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dále název díla a pramen.94 Užití vystaveného uměleckého díla při propagaci je jen jeho 

doplňkovým či vedlejším veřejným užitím. Ustanovení § 32 Autorského zákona nedopadá na 

užití díla, které by mělo samostatný komerční účel, i kdyby souviselo s pořádanou výstavou nebo 

akcí; takto by bylo možné dílo užít pouze se souhlasem jeho autora. Samotná výstava či prodejní 

akce pak již může směřovat k hospodářskému či obchodnímu prospěchu. Autorský zákon 

v ustanovení § 32 počítá s propagací „akce“, nikoli soustavnou (nepříležitostné) obchodní 

činností. Tuto licenci tak nelze běžně užít např. pro tzv. zkušební poslech hudebních děl při 

prodeji jejich nosičů. 95 

 

Ustanovení odst. 2 bylo do Autorského zákona vloženo jeho novelou z roku 2006. Dle 

tohoto ustanovení lze dále užít v souladu s odstavcem 1 dále užít katalog vystavených děl. 

Nelogicky je následné užití díla omezeno pouze na užítí v katalogu, přestože takové omezení 

bylo z ustanovení odst. 1 uvedenou novelou AutZ vypuštěno. Rozšiřující výklad je však 

nepřípustný (v souladu s § 29 odst. 1 AutZ).  

 

Ustanovení § 32 AutZ nedopadá na žádná z práv s autorským právem souvisejících ani 

pro zvláštní právo pořizovatele databáze. 

 

5.3.3.3. Užití díla umístěného na veřejném prostranství 

 

AutZ ve svém ustanovení § 33 dovoluje užití díla umístěného na veřejném prostranství. 

Veřejné prostranství není totéž, co veřejně přístupné místo (např. knihovna).96 Jako příklad 

veřejného prostranství pak zákon uvádí náměstí, ulici, park a veřejné cesty; výčet je však 

demonstrativní. Demonstrativně jsou pak vyjmenovány také způsoby užití autorského díla dle 

této legální licence, a to kresbou, malbou, grafikou, fotografií nebo filmem. Protože se jedná o 

dílo trvale umístěné na veřejném prostranství, v intencích ustanovení § 33 Autorského zákona 

lze uvažovat např. o architektonickém díle vyjádřeném stavbou a o díle sochařském. Narozdíl od 

úpravy dle předchozího autorského zákona97 dopadá úprava této zákonné licence např. i na 

napodobeninu výtvarného díla na různých spotřebních věcech, které nejsou díly dle AutZ. Užité 

dílo lze určitým způsobem pozměnit (včetně např. přiměřeného zjednodušení).98 Je-li to možné, 

 
94 § 32 AutZ. 
95 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 407. 
96 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 88. 
97 Zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon. 
98 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 410. 
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je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se 

dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění.99 

 

Tato zákonná licence se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla 

architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné 

rozmnoženiny.100 

 

5.3.3.4. Úřední a zpravodajská licence 

 

Autorský zákon obsahuje první komplexní úpravu úřední licence. Předchozí autorské 

zákony ji neupravovaly. Podmínkou uplatnění tohoto omezení autorského práva je „úřední účel“, 

který je v Autorském zákoně vymezen pouze demonstrativně, a to tak, že jde o: a) veřejnou 

bezpečnost, b) soudní nebo správní řízení, c) parlamentní jednání a d) jiný úřední účel na základě 

zákona, kdy je vždy třeba zhodnotit povahu účelu a vztah k zajištění veřejného zájmu. Důvodem 

přijetí této úpravy je zajištění funkce státu a plnění veřejného zájmu. 

 

Jiným úředním účelem může být např. poskytování informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím (InfZ). § 14a odst. 1 InfZ stanoví, že má-li být 

informace, která je předmětem ochrany práva autorského, poskytnuta na základě licenční nebo 

podlicencí smlouvy a majetková práva k předmětu ochrany práva autorského vykonává povinný 

subjekt, který není vyňat z povinnost poskytovat informaci podle § 11 odst. 5 (např. školy a 

školská zařízení) postupuje se ve věcech neupravených tímto zákonem podle autorského zákona. 

Poskytování informací podle InfZ na základě smluvní licence je naprosto výjimečné, neboť 

informace jsou dle InfZ poskytovány zpravidla na základě licence zákonné. O užití na základě 

licenční smlouvy lze uvažovat, např. pokud žadatel o informaci žádá její poskytnutí 

k hospodářskému účelu. Je třeba také zdůraznit, že taková smluvní licence zpravidla překračuje 

veřejnoprávní povinnost subjektu k poskytnutí informace. Pokud jde o díla chráněná autorským 

zákonem, k nimž práva vykonává povinný subjekt, jedná se většinou o nehmotné statky, které 

mají úřední povahu (např. právní předpis, rozhodnutí, veřejná listina či úřední návrhy úředních 

děl). Ty jsou pak vyloučeny z ochrany podle práva autorského, a to dle § 3 písm. a) AutZ. Úřední 

licence dle AutZ se vztahuje i na díla nezveřejněná a na počítačové programy. 

 

 
99 § 33 odst. 1 AutZ. 
100 § 33 odst. 2 AutZ. 
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Zákonnou licenci ke zpravodajskému užití díla znal již autorský zákon z roku 1953.101 Na 

základě této zákonné licence je možné autorské dílo užít při zpravodajství o aktuálních 

událostech, a to za podmínky, že se tak děje v mezích informativního účelu. Užití díla musí 

tematicky a časově souviset s událostí, o níž je pojednáváno. Je třeba uvést název díla, jméno 

autora a pramen, je-li to možné; jméno autora musí být uvedeno, je-li to při konkrétním způsobu 

užití obvyklé (viz § 11 odst. 2 AutZ).102 

Dílo lze užít jakýmkoli myslitelným způsobem, jsou-li dodrženy výše uvedené podmínky 

a také projde-li užití tzv. tříkrokovým testem (srov. § 29 odst. 1 AutZ). Nelze také zapomenout na 

restriktivní výklad ustanovení ve prospěch zákonné ochrany autorských děl, která jsou při 

zpravodajské licenci užita.  Tato licence se vztahuje i na nezveřejněná díla, ne však na počítačové 

programy (srov. § 66 odst. 7 AutZ). 

 

5.3.3.4.1. Zákonná licence k převzetí zpravodajského díla 

 

Ustanovení AutZ o zákonné licenci k převzetí zpravodajského díla podle § 34 písm. c) je 

základem pro plnění zpravodajské funkce hromadných sdělovacích prostředků.103 Do práva 

autorského nezasahuje ten, kdo užije v odpovídající míře dílo v hromadném sdělovacím 

prostředku zpřístupňujícím zpravodajství o aktuálních věcech politických, hospodářských nebo 

náboženských, které bylo již uveřejněno v jiném hromadném sdělovacím prostředku, či překlad 

takového díla. Dílo, které bylo takto převzato a jeho překlad lze užít i jinak. Tuto zákonnou 

licenci však nelze využít, pokud to bylo zapovězeno.  

 

Hromadné sdělovací prostředky vyjmenovává Autorský zákon demonstrativně 

(periodický tisk a rozhlasové či televizní vysílání). Vzhledem k tomu, že technologie a 

informační kanály se rozvíjejí, a to neustále rychleji, je demonstrativnost tohoto výčtu vysoce 

praktická, kdy lze zmínit například dalekosáhlý význam přenosu informací přes internet. Knižní 

vydání děl obvykle nelze podřadit pod pojem hromadného sdělovacího prostředku.104 Pojem 

odpovídající míry je třeba hodnotit především z hlediska, zda je k naplnění účelu zpravodajství 

nutné užití díla celého, či pouze jeho části. „Aktuálnost“ je třeba posuzovat podle obsahu toho 

kterého díla a také podle periodicity hromadného sdělovacího prostředku, v němž bylo dílo 

 
101 Zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském. 
102 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 91. 
103 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 416. 
104 Tamtéž, s. 417. 
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užito.105 Opět je třeba uvést název díla, jeho autora a pramen, ledaže je to nemožné. 

 

Uplatnění této zákonné licence je rovněž třeba vykládat restriktivně s ohledem na 

ochranu práv autora. Ač by se tak na první pohled mohlo zdát, toto ustanovení Autorského 

zákona se neuplatní u denních zpráv, neboť ty nejsou dílem podle AutZ (srov. § 2 odst. 6 AutZ). 

 

Převzetí díla lze však zapovědět, k tomu je oprávněn autor či jiná osoba vykonávající 

výlučná majetková práva autorská (např. výhradní licenční nabyvatel podle § 41 AutZ). Autorský 

zákon nestanoví, jakým způsobem má být tato zápověď provedena. Dovozuje se však, že je třeba 

tak učinit výslovně (nestačí konkludentně), k tomu srov. znění RÚB.106 

 

Úřední a zpravodajská licence s výjimkou ustanovení o politických projevech (§ 34 písm. 

d) Autorského zákona) se užije obdobně také pro práva související s právem autorským. 

 

Předchozí autorské zákony platné na našem území i původní znění AutZ před novelou 

z roku 2006107 zcela vyjímalo politické projevy a veřejné přednášky z působnosti autorského 

zákona (nevznikalo k nim autorské právo).108 Zákonná licence k politickým projevům a 

veřejným přednáškám byla do zákona vložena za účelem implementace Informační směrnice. 

Politické projevy, úryvky veřejných přednášek a obdobná díla lze užít v rozsahu odpovídajícím 

informativnímu účelu. Projevy politické lze užít celé, a to z důvodu potenciálního veřejného 

zájmu, u veřejných přednášek pak pouze informaci o jejich existenci a částečném obsahu. 

Rovněž zde je třeba uvést název díla, jeho autora a pramen (zejména uvedením události a data, 

kdy byl projev či přednes učiněn), je-li to možné.109 

 

5.3.3.5. Užití díla v rámci občanských či náboženských obřadů nebo v rámci úředních akcí 

pořádaných orgány veřejné správy, v rámci školních představení a užití díla 

školního 

 

Podle ustanovení § 35 odst. 1 AutZ lze bez uzavření licenční smlouvy dílo užít při 

občanských či náboženských obřadech a při úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy, 

 
105 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 91-92. 
106 Článek 10 bis odst. 1 RÚB. 
107 Zákon č. 216/2006 Sb. 
108 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 418. 
109 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 92. 
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a to nikoli za účelem přímého či nepřímého obchodního nebo hospodářského prospěchu (tzv. 

komerční účel), přičemž vybírání správních poplatků za občanské obřady nemá komerční účel. 

Tzv. zákonná obřadní licence byla do našeho právního řádu zavedena teprve současným 

Autorským zákonem. Pojem „obřad“ není právním pojmem a musí být vykládán vždy dle 

konkrétní povahy. Pojmovými vlastnostmi obřadu je historická tradice a slavnostní charakter a 

obvykle souvisí s určitými milníky lidského života. Jako příklad lze uvést svatby, smuteční 

obřady a promoce. 

V souvislosti s náboženskými obřady lze uvést zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a 

náboženských společnostech. U náboženských obřadů však jde o účel, nikoli o osobu, která je 

pořádá. Nemusí tedy jít pouze o obřad uskutečňovaný církví či náboženskou společností. 

Licence pro užití děl na úředních akcích pořádaných orgány veřejné správy zavedla 

novela AutZ z roku 2006.110 Užití licence je podmíněno souvislostí s výkonem veřejné správy. 

Jde např. o vojenské přehlídky, akce pořádané v souvislosti se státními svátky nebo příležitosti 

místního významu vyhlášené krajem či obcí. Nemá-li akce pořádaná orgány veřejné správy 

úřední charakter, nejde o užití díla dle tohoto ustanovení.111 

 

Autorské dílo lze bezesmluvně užít dále také v rámci školních představení, ve kterém 

účinkují pouze žáci, studenti nebo učitelé školy, školského nebo vzdělávacího zařízení. 

Z hlediska povahy představení lze dílo užít formou veřejného díla podle § 19 odst. 1 AutZ (živé 

provozování) nebo § 20 odst. 1 AutZ (provozování ze záznamu). Obdobně jako u předchozích 

licencí zakotvených v § 35 AutZ lze i zde užít pouze díla zveřejněná, a to k nekomerčním 

účelům. Tato zákonná licence se nevztahuje na užití počítačových programů. 

 

Ustanovení § 35 odst. 3 AutZ upravuje užití tzv. školního díla. Jde o dílo vytvořené 

žákem či studentem ke splnění jeho školních či studijních povinností vyplývajících z jeho 

právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. Kdo je žákem a studentem 

vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon. Žák je dle tohoto zákona osoba řádně 

podstupující vzdělávání na škole a školském zařízení podle školních vzdělávacích programů. 

Studentem je pak podle zákona č. 111/1998, o vysokých školách, osoba zapsaná do 

akreditovaného doktorského, magisterského nebo bakalářského studijního programu, pokud své 

studium nepřerušila. Studentem není účastník celoživotního studia na vysoké škole. Školní dílo 

 
110 Zákon č. 216/2006 Sb. 
111 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 421. 
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je dílem vytvořeným výlučně žákem či studentem, učitel se vytváření díla zúčastní pouze jako 

školitel, obdobně jako v případě pomocných či poradních osob dle ustanovení § 8 odst. 2 AutZ, 

které jsou vyloučeny ze spoluautorství. Nelze však obecně vyloučit spoluautorství učitele na 

školním díle, šlo by pak o souběh mezi školním dílem a zaměstnaneckým dílem (v případě 

plnění pracovního závazku učitele ke škole). 

 

Podle Telce a Tůmy112 nejde v případě užití díla povahově o bezúplatnou zákonnou 

licenci, jde naopak o tzv. kvazilicenční omezení autorského práva, která jsou stanovena u 

zaměstnaneckých, kolektivních a soutěžních děl nebo děl na objednávku, „neboť toto omezení 

autorského práva naopak splňuje spíše povahové znaky dispozitivní úpravu závazkového poměru 

mezi žakem či studentem a jeho školou“. Účel tohoto omezení není ve veřejném zájmu, ale spíše 

v zájmu konkrétní školy či vzdělávacího zařízení. Na základě výše uvedeného navrhují Telec a 

Tůma přesunutí ustanovení § 35 odst. 3 AutZ do § 60 AutZ, upravujícího školní díla. 

 

5.3.3.6. Omezení práva autorského k dílu soubornému 

 

Tento mimosmluvní institut užití autorského díla má za cíl umožnit vyhledávání 

informací a využití obsahu souborného díla, jež je zvláštním druhem databáze. Pro využití tohoto 

institutu je třeba splnit taxativně vymezné účely, jimiž jsou: i) přístup k obsahu souborného díla a 

ii) běžné využívání jeho obsahu113, a jejichž splnění je posuzováno vždy podle konkrétních 

okolností. Tento institut je třeba odlišit od práva pořizovatele databáze podle §§ 88 až 94 AutZ, 

který míří spíše na využívání celého obsahu databází, kdežto omezení práva autorského k dílu 

soubornému se uplatní i při užití množstevně či kvalitativně nepodstatné části obsahu 

souborného díla.114 Práva autorů jednotlivých prvků díla souborného tímto nejsou dotčena. 

 

Při užívání této licence dochází ke komplikacím z důvodu neurčitého právního pojmu 

„oprávněný uživatel“, který není zákonem nikde definován. Vzhledem k tomu, že tato licence i 

samotný pojem „oprávněný uživatel“ byly do českého právního řádu transponovány na základě 

směrnice EU115, lze pro výklad tohoto pojmu využít judikaturu SDEU (ESD), a to konkrétně 

rozsudek ve věci The British Horseracing Board Ltd a další v. William Hill Organization Ltd116, 

 
112 Tamtéž, s. 422. 
113 § 36 AutZ. 
114 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 428. 
115 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází. 
116 Rozsudek SDEU ve věci C-203/02. 
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dle něhož je oprávněným uživatelem osoba, jejíž přístup k obsahu databáze pro účely 

vyhledávání je závislý na přímém či nepřímém souhlasu pořizovatele databáze. 

 

5.3.3.7. Knihovní licence 

 

Ustanovení § 37 AutZ upravuje tradiční zákonnou licenci pro knihovny a obdobné 

instituce, která byla užívána již v době účinnosti předchozího autorského zákona z roku 1965.117 

Tzv. Knihovní licenci lze rozdělit na: a) bezúplatné zákonné licence (odst. 1 a 4) a b) tzv. 

veřejnou půjčovatelskou licenci (odst. 2, 3 a 5). Omezení autorského práva knihovní licencí 

svědčí ve prospěch taxativně vyjmenovaných institucí: knihoven, archivů, muzeí, galerií, škol, 

vysokých škol a jiných nevýdělečných školských a vzdělávacích zařízení. Na tento výčet 

navazuje legislativní poznámka, která vyjmenovává příslušné zákony upravující relevantní 

instituce (např. knihovní zákon118). Legislativní poznámky však slouží pouze pro orientaci a 

nejsou součástí právních předpisů, neexistuje tedy důvod nepodřadit pod uvedené instituce i další 

subjekty, jejichž fungování je upraveno jinými právními předpisy než těmi uvedenými v této 

legislativní poznámce. 119 

 

Prvním omezením stanoveným tzv. knihovní licencí je možnost zhotovovat 

rozmnoženiny díla nesloužící pro komerční účely, a to pro vlastní archivní a konzervační potřeby 

– plnění archivačních úkolů ve veřejném zájmu. Takové rozmnoženiny pak instituce může 

pořizovat ve formátech a počtech nezbytných pro trvalé uchování díla. Tuto výjimku nelze 

uplatnit na napodobeniny a překlady děl, neboť ty obvykle nemohou sloužit pro účely archivace 

a konzervace.120 

 

Knihovny a další výše uvedené instituce mohou bez souhlasu autora díla pořizovat 

rozmnoženinu díla také v případě, že jeho rozmnoženina byla poškozena či ztracena, nebo 

rozmnoženinu malé části díla, která byla poškozena či ztracena. Tyto rozmnoženiny může dále 

půjčovat. V případě celého díla je potřeba rozumně vynaložit úsilí nejprve zjistit, že není 

nabízeno k prodeji – jde o tzv. díla rozebraná, tedy díla, jejich rozmnoženiny si nelze běžně 

opatřit na trhu. Tato bezúplatná licence neslouží pro pořizování záložních rozmnoženiny předtím, 

 
117 Zákon č. 35/1965 Sb., autorský zákon. 
118 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních 

služeb 
119 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 431. 
120 Tamtéž, s. 432. 
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než je dílo poškozeno nebo ztraceno, ani pro rozšiřování sbírky instituce.121 

 

Ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) AutZ bylo do AutZ vložena za účelem implementace 

Informační směrnice, a to zákonem č. 216/2006 Sb. Elektronizace knižních děl dnes využívají 

jak komerční, tak nekomerční subjekty, tedy instituce uvedené v odst. 1 § 37 AutZ. Uvedené 

ustanovení § 37 odst. 1 písm. c) AutZ upravuje tzv. terminálové užití díla v rámci knihovní 

licence. Na rozdíl od komerčních subjektů mohou knihovny a další výše uvedené instituce na 

základě této výjimky v AutZ tímto způsobem zpřístupňovat díla (včetně zhotovení jejich 

rozmnoženin nezbytných pro takové zpřístupnění) za dodržení zákonných podmínek i bez 

uzavření licenční smlouvy.122 Dílo musí být součástí sbírek instituce a jeho užití nesmí být 

předmětem prodejních nebo licenčních podmínek. Tato výjimka se neuplatní v případě sdělování 

díla podle § 18 odst. 2 AutZ, tedy zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít 

k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou 

sítí. Zpřístupnění musí být umožněno pouze pro účely výzkumu či soukromého studia 

jednotlivců ze strany veřejnosti. Další podmínkou je zpřístupnění díla prostřednictvím k tomu 

určených technických zařízení umístěných v objektech instituce. Instituce pak musí zamezit 

tomu, aby takové osoby z těchto děl zhotovovaly rozmnoženiny. Zpřístupnění díla nesmí 

podléhat poplatku či povinnosti uzavřít zvláštní licenční smlouvu. 

 

Je otázkou, co lze považovat za „k tomu určená technická zařízení umístěná v objektech 

instituce“. Podle Kroftové123 by uvedená formulace měla pokrývat také zpřístupnění díla na 

počítači uživatele, pokud instituce využívá vlastní vnitřní síť (intranet); zpřístupňování díla na 

čtečkách knih instituce (i v jejím objektu) by pak šlo spíše o půjčování díla v hmotné podobě 

upravené v ustanovení § 16 AutZ. 

 

Pro instituci může být obtížné kontrolovat a případně prokázat, že terminálové užití 

knihovních děl je jednotlivci skutečně využíváno pro účely výzkumu a soukromého studia 

jednotlivců. Pro omezení odpovědnosti instituce by mohlo sloužit například předložení 

prohlášení podepsaného osobou využívající její služby, s uvedením, že dílo si půjčuje pouze pro 

výše uvedené účely.124 

 
121 Tamtéž. 
122 KROFTOVÁ, B., Terminálové užití díla v rámci knihovní licence. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových. Jan Kříž a kolektiv, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2011, s. 93. 
123 Tamtéž, s. 92. 
124 Tamtéž, s. 92-93. 
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Povinnost půjčujícího subjektu zamezit zhotovování rozmnoženin se vztahuje pouze na 

rozmnoženiny elektronické, možnost zhotovit rozmnoženinu na papír či jiný podklad pro osobní 

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

zůstává uživatelům zachována podle § 30a AutZ; instituce však musí autorovi díla platit odměnu 

v souvislosti s takovýmto rozmnožením díla.125 Výše odměny je stanovena v bodu 10 přílohy 1 

ve výši 0,50 Kč za výpůjčku a za půjčující instituci odměny jednou ročně platí kolektivnímu 

správci stát. Právo na odměnu však není dáno v případě prezenčních výpůjček a v případě, že 

díla půjčují školní knihovny, knihovny vysokých škol a další vyjmenované knihovny.126 

 

Subjekty vyjmenované v ustanovení § 37 odst. 1 AutZ mohou bez souhlasu autora dále 

půjčovat originály či rozmnoženiny obhájených bakalářských, diplomových, rigorózních, 

disertačních a habilitačních prací. Půjčování je dovoleno pouze pro účely výzkumu či 

soukromého studia a musí probíhat na místě samém. Autor takové práce však může takové užití 

vyloučit. 

 

 Instituce podle § 37 odst. 1 AutZ jsou povinny kolektivnímu správci každoročně sdělovat 

počet uskutečněných výpůjček a informace potřebné pro rozúčtování odměn (lze-li to po instituci 

spravedlivě požadovat).  

 

Knihovní licence se nevztahuje na rozmnoženiny děl zachycené na zvukových a zvukově 

obrazových záznamech. Licence se vztahuje pouze na prezenční půjčování těchto děl, knihovny 

jsou přitom povinny zamezit pořízení rozmnoženin takového záznamu. 

 

5.3.3.8. Licence pro určitá užití osiřelého díla 

 

Ač byl institut osiřelných děl do AutZ zaveden až s účinností k 7. 11. 2014127, osiřelá díla 

zdaleka nejsou žádnou novinkou, a to zejména v důsledku evropského principu tzv. 

neformálnosti autorských děl, kdy pro vznik autorského díla není potřeba jeho registrace a není 

ani dána povinnost dílo označovat tzv. copyrightovou doložkou, což má za následek nepřetržitý 

 
125 § 25 odst. 1 písm. a) AutZ. 
126 § 37 odst. 2 AutZ. 
127 Zákonem č. 228/2014 Sb. 
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vznik nových a nových osiřelých děl.128 

 

Smyslem přijetí úpravy tzv. osiřelých děl je snaha podpořit volný pohyb informací na 

vnitřním trhu Evropské unie (institut osiřelého díla byl do našeho právní řádu implementován na 

základě směrnice EU, neboť do přijetí směrnice měly členské státu EU rozdíln přístupy 

k osiřelým dílům, což kladlo překážky pro fungování vnitřního trhu v této oblasti a omezení 

volného pohybu zboží a služeb s kulturním obsahem. Cílem směrnice je tak umožnění přístupu 

k osiřelým dílům ve všech členských státech EU.129 

 

Dalším účelem přijetí úpravy osiřelých děl bylo umožnění digitalizace sbírek a archivů 

zejména knihovnami, muzei a vzdělávacími institucemi u děl na trhu nedostupných či u 

takových děl, kde autorská práva nikdo kolektivně nespravuje, a v neposlední řádě tam, kde 

prakticky nelze získat souhlas majitele autorského práva k jeho užití.130 Digitalizací a 

zpřístupňováním autorských děl veřejnosti se zabývají také soukromé subjekty, jako např. 

Google v rámci rozsáhlého projektu Google Books, jehož cílem je zpřístupnění celých knihoven 

na internetu. Subjekty angažující se v této oblasti dlouho neměly jasno v tom, jak s osiřelými 

díly v rámci takových sbírek zacházet.131 

 

Co se rozumí osiřelým dílem, nalezneme v ustanovení § 27a odst. 1 AutZ. Osiřelé dílo je 

autorské dílo, u něhož není určen autor, případně pokud je určen, nepodařilo se ho naleznout ani 

po důsledném vyhledávání.132 Je třeba však rozlišovat mezi dílem osiřelým a dílem volným, kdy 

osiřelé dílo dosud má autorskoprávní ochranu, neboť u něj ještě neuplynula doba trvání 

příslušných práv. 

 

Osiřelá díla se od anonymních a pseudonymních děl liší z hlediska vůle autora – u 

anonymních a pseudonymních děl autor rozhodne o výkonu svého práva na označení autorského 

díla dle § 12 odst. 2 AutZ tak, aby jeho totožnost nebyla známa, kdežto dílo se stane osiřelým 

bez vůle autora na základě stavu veřejného vědomí, kdy společnost jeho totožnost nezná, 

 
128 FALADOVÁ, A., MALÁ ŽIKOVSKÁ, M. Problematika osiřelých děl. Aktuální otázky práva autorského a práv 

průmyslových. Jan Kříž a kolektiv, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 43. 
129 Srov. recitál 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012 o některých 

povolených způsobech užití osiřelých děl. 
130 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 443. 
131 LAŠKOVÁ, L. Právní úprava osiřelých děl v Evropské unii a České republice. Aktuální otázky práva autorského 

a práv průmyslových: nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady 

na českou legislativu a praxi. Jan Kříž a kolektiv, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014, s. 53. 
132 Srov. § 27b AutZ. 
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případně nezná komunikační prostředek, kterým by osoba, jež by si dílo přála užít, mohla zjistit 

stanovisko takového autora.133 

 

Co však znamená formulace, že u díla „není určen autor“? Podle Telce je třeba neznalost 

totožnosti autora pojímat objektivně z hlediska veřejného vědomí, přičemž zásadně je třeba 

vyloučit osiřelost díla i v případě, pokud je totožnost autora známa alespoň v odborných kruzích. 

Neznámost autora vylučuje i zjištění, že u pseudonymního či neoznačeného díla vykonává práva 

autora jeho jménem a na jeho účet jeho zákonný zástupce.134 

 

U osiřelých děl je zvláštně upravena doba trvání výlučných majetkových práv (srov. § 27 

odst. 9 AutZ), takové dílo je možné užít bez uzavření smlouvy (srov. § 37a AutZ) a vzniká u něj 

zvláštní režim kolektivní správy (srov. § 103 AutZ).135 

 

V případě, že k osiřelému dílu mají právo autorské různí autoři, pak je-li zákonná 

definice osiřelého díla splněna pouze ve vztahu k určitým autorům, považuje se takové dílo za 

osiřelé pouze ve vztahu vůči těmto osobám (§ 27a odst. 2 AutZ). U ostatních autorů se ve vztahu 

k jejich právům užije ustanovení § 12 AutZ – právo dílo užít.  

 

Zákon dále stanoví vyvratitelnou domněnku, kdy jakmile je splněna podmínka pro osiřelé 

dílo ve vztahu k určitému autorovi, pak se za osiřelá díla považují všechna díla tohoto autora, 

není-li prokázán opak (§ 27a odst. 3 AutZ). Uživatel díla tedy nemusí pro každé autorovo dílo 

provádět důsledné vyhledávání. Jakkoli se tato zákonná domněnka jeví prakticky, jejím 

důsledkem je podle Telce136 pouze převrácení povinnosti (břemene) tvrzení a důkazní 

v případném sporu založeném na posouzení (předběžné) otázky ohledně skutečnosti, zda 

v okamžiku užití určitého díla byly splněny podmínky dle odstavce 1, tedy že autor tohoto díla (či 

jiný nositel výlučného majetkového autorského práva) byl v okamžiku jeho užití z hlediska stavu 

veřejného vědomí skutečně objektivně neurčen (resp. byl neznámý) nebo nebyl nalezen (resp. 

nebyl k nalezení). 

 

Jakmile autorské dílo přestane splňovat podmínky dle ustanovení § 27a odst. 1 AutZ, již 

ho nelze považovatna osiřelé. Pokud někdo užije dílo v souladu s AutZ, tedy podle jeho § 37a, 

 
133 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 447-448. 
134 Tamtéž, s. 368. 
135 Tamtéž, s. 367. 
136 Tamtéž, s. 370. 
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autor ukončí status osiřelého díla učiněním písemného oznámení takové osobě. Tato osoba pak o 

ukončení statusu osiřelého díla informuje kolektivního správce, a to bez zbytečného odkladu. 

Pokud dílo nebylo užito, může autor jeho status díla osiřelého ukončit tím, že své autorství sám 

oznámí kolektivnímu správci, který vede seznam osiřelých děl.137 

 

Pokud jeden z členských států Evropské unie nebo států tvořících Evropský hospodářský 

prostor považuje dílo za osiřelé, pak je považují za osiřelé a lze je užít ve všech členských 

státech Evropské unie a státech tvořících Evropský hospodářský prostor.138 Aby tento princip 

vzájemného uznávání fungoval, je nutné udržovat dostupnou unijní online databázi osiřelých děl, 

která byla zřízena na základě směrnice o osiřelých dílech.139 

 

Jak provádět důsledné vyhledávání tak, aby šlo autorské dílo považovat za dílo osiřelé, 

pak stanoví § 27b AutZ: „Důsledné vyhledávání za účelem zjištění, zda je dílo osiřelým, se 

provede před užitím díla nahlédnutím do vhodných informačních zdrojů příslušných pro 

jednotlivé druhy děl s cílem určit nebo nalézt autora, a to v tom z členských států Evropské unie 

nebo v tom ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, kde bylo dílo poprvé vydáno nebo 

poprvé odvysíláno. V případě díla kinematografického nebo audiovizuálního, jehož výrobce má 

sídlo nebo obvyklé bydliště v některém z členských států Evropské unie nebo v některém ze států 

tvořících Evropský hospodářský prostor, se důsledné vyhledávání provede v tom z členských států 

Evropské unie nebo v tom ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, kde má výrobce sídlo 

nebo obvyklé bydliště. V případech podle § 37a odst. 3 se důsledné vyhledávání provede v tom z 

členských států Evropské unie nebo v tom ze států tvořících Evropský hospodářský prostor, kde je 

usazena osoba, která dílo zveřejnila.“ Podle § 27b odst. 2 AutZ, pokud jsou důkazy, které 

naznačují, že by mohly být informace nalezeny i v jiných státech, využijí se i zdroje dostupné 

v těchto státech.  

 

Provedení důsledného vyhledávání však samo o sobě nestačí, musí být dána také dobrá 

víra osoby, která vyhledávání provedla.140 

 

Důsledné vyhledávání je třeba provést před užitím díla, a to nahlédnutím do vhodných 

informačních zdrojů stanovených v příloze č. 2 AutZ. U děl, která byla poprvé vydána či 

 
137 Srov. § 27a odst. 4 AutZ. 
138 Srov. § 27a odst. 5 AutZ. 
139 MACKOVIČKOVÁ, M. Osiřelá díla v autorském zákoně. Bulletin advokacie (3), 2016, s. 29-32. 
140 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 368. 
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odvysílána v členském státě EU či státě tvořícícm EHP, se důsledné vyhledávání provádí 

v informačních zdrojích státu, kde byla poprvé vydána nebo odvysílána. Autora kinematického či 

audiovizuálního díla je třeba hledat v informačních zdrojích dostupných v členském státě EU či 

státě tvořícím EHP, ve kterém má sídlo či obvyklé bydliště výrobce díla, a to bez ohledu na to, 

kde bylo dílo poprvé odvysíláno. U ostatních děl, která však musela být zveřejněna některou 

z osob uvedených v § 37a odst. 1 a 2 AutZ, která je usazena ve státě EU či EHP, se vyhledávání 

provádí ve státě usazení osoby zveřejnitele.141 Posledně uvedené však platí jen tam, kde lze 

rozumně předpokládat, že by nositel výlučných autorských práv majetkových neměl námitky 

proti bezesmluvnímu užití díla dle § 37a AutZ. V rámci důsledného vyhledávání tak bude třeba 

provést také vyhledávání skutečností, na základě nichž lze rozumně usoudit na souhlas autora 

s takovým užitím díla.142 

 

Pokud však žádná z předchozích skutečností nenastala na území státu EU či státu 

tvořícího EHP, není možné provést důsledné vyhledávání podle AutZ, a tedy nelze naplnit 

základní podmínku pro to, aby dílo mohlo být považováno za osiřelé.143 

 

Podle ustanovení § 37a odst. 6 AutZ musí osoba, která provedla důsledné vyhledávání, 

vést a uchovávat záznamy o jeho výsledku. Dále podle § 37 odst. 2 AutZ o výsledku musí 

informovat Ministerstvo kultury, které informace následně předá Úřadu Evropské unie pro 

duševní vlastnictví, který vede unijní databází výsledků důsledného vyhledávání (§ 37 odst. 9 

AutZ). 

 

Zákonnou licenci pro užití osiřelého díla mohou využít pouze osoby provozující 

knihovnu, archiv, muzeum, galerii a nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení (tedy osoby, které 

mohou využívat knihovní licenci podle ustanovení § 37 AutZ), a to v rámci jejich provozu. Není 

však možné smluvně propůjčit provádění těchto úkonů právně nezávislé třetí osobě (tedy osobě 

mimo zmocněnce, zaměstnance či jiného pomocníka dle § 2941 NOZ).144 Tuto zákonnou licenci 

lze využít výhradně k dosažení cílů ve veřejném zájmu, a to k rozmožování díla pro digitalizaci,  

katalogizaci, uchovávání nebo obnovu osiřelého díla v podobě knihy, časopisu, novin či jiné 

písemnosti nebo dílo kinematografické a audiovizuální, kdy musí jít o díla, jež mají tato zařízení 

ve svých sbírkách či archivech, a dále pro zpřístupňování těchto děl veřejnosti způsobem podle § 

 
141 § 27b odst. 1 AutZ. 
142 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 368. 
143 Tamtéž. 
144 Tamtéž, s. 444. 
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18 odst. 2 AutZ.145 Tato zákonná licence přísluší také provozovatelům vysílání ze zákona ze 

týmiž účely jako výše uvedená zařízení, a to ve vztahu k osiřelým dílům kinematografickým a 

audiovizuálním, která jsou obsažena v jejich archivech a která byla vyrobena jimi samými nebo 

z jejich podnětu před 31. prosincem 2002.146 Rozmnožování osiřelých děl podle této zákonné 

licence je možné pouze pořízením digitální rozmnoženiny, a to proto, že na případy fyzického 

rozmnožování osiřelých děl pro jejich archivaci a konzervaci se uplatní zákonná knihovní 

licence podle § 37 odst. 1 písm. a) AutZ. 

 

Tato zákonná licence pro užití osiřelého díla je omezena také původem takového díla, kdy 

se vztahuje pouze na díla, která byla poprvé vydána či odvysílána v některém ze států EU nebo 

EHP. Z uvedeného je dána jedna výjimka, a to taková, kdy dílo bylo zveřejněno v rámci této 

zákonné licence se souhlasem autora, pokud lze rozumně předpokládat, že by proti takovému 

užití ničeho nenamítal.147 

 

Ustanovení § 37a odst. 4 rozšiřuje zákonnou licenci pro osiřelá díla také na díla vložená 

či začleněná do osiřelého díla či taková, která tvoří jeho nedílnou součást. V praxi se bude 

zpravidla jednat o díla výtvarná či slovesná, jež z hospodářského hlediska doplňují osiřelé dílo 

slovesné (resp. literární) jako dílo hlavní, a to např. jako ilustrace či vědecký příklad apod.148 

 

Tato zákonná licence se týká veškerých osiřelých děl, jež jsou užita společně s jiným 

osiřelým dílem povahy slovesné (resp. literární), a to v rámci téže rozmnoženiny v podobě knihy, 

časopisu, novin nebo jiné písemnosti, což může představovat též pouhé užití těchto děl v jejich 

netvůrčím spojení v rámci jednoho hospodářského předmětu (zboží).149 

 

Skutečnost, že je hlavní literární dílo osiřelé, ještě neznamená, že je možné užít jiné dílo, 

které není dílem osiřelým, bez uzavření smlouvy s autorem, i kdyby šlo o nejpodružnější součást 

rozmnoženiny umístěné ve sbírce či archivu oprávněné osoby.150 

 

Autorský zákon omezuje vytváření příjmů vznikajících při užívání díla dle této zákonné 

licence výlučně na účely pokrytí nákladů vznikajících v souvilosti s digitalizací děl a jejich 

 
145 Srov. § 37a odst. 1 AutZ. 
146 Srov. § 37a odst. 2 AutZ. 
147 Srov. § 37a odst. 3 AutZ. 
148 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 446. 
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž. 
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zpřístupňováním veřejnosti.151 Pod toto však nespadá případný potenciální budoucí vznik 

nositele výlučných majetkových autorských práv na odměnu za užití jeho díla, tato licence tak 

bude využívána přednostně u starších děl, kde není dáno vysoké riziko, že by přestalo splňovat 

zákonnou definici osiřelého díla (například by se přihlásil jeho autor).152 

 

Při užívání osiřelého díla musí uživatel pokaždé uvádět jméno autora, pokud byl určen.153 

Vzhledem k tomu, že autor díla má podle § 11 odst. 2 AutZ právo rozhodnout, jak bude při 

užívání jeho díla uvedeno jeho autorství, je třeba tuto povinnost vykládat extenzivně, tedy že 

uživatel musí uvádět takové označení autora, které si autor při výkonu svého práva zvolil, nikoli 

tedy bezpodmínečně autorovo skutečné jméno.154 

 

Na rozdíl od ostatních zákonných licencí dle AutZ není licence k užití osiřelých děl čistě 

bezúplatná. Telec ji označuje jako „úplatnou zákonnou licenci s podmíněným odkladem této 

úplaty“, neboť úplatnost nastává až v případě, že je ukončen status osiřelého díla samotným 

autorem (či jiným nositelem výlučných majetkových autorských práv).155 Výše této odměny je 

dána kritériem spravedlnosti, kdy podle § 37a odst. 10 AutZ se přihlédne k účelu a okolnostem 

užití díla, jakož i k rozsahu újmy způsobené autorovi tímto užitím. Ministerstvo kultury nicméně 

uvažovalo o placení paušální částky, nakonec však rozhodlo, že odměna bude splatná až po 

ukončení statusu osiřelosti.156 

 

Právo autora na ukončení statusu osiřelého díla a také právo na odměnu se promlčují, 

neboť jde o práva majetková podle § 511 NOZ. U obou práv je dána objektivní promlčecí lhůta 

podle § 629 NOZ, kdy subjektivní promlčecí lhůta trvá 3 roky, objektivní pak 10 let. 

 

5.3.3.9. Užití originálu nebo rozmnoženiny díla výtvarného, fotografie nebo díla 

vyjádřeného postupem podobným fotografii jeho vystavením 

 

Tato tzv. zákonná výstavní licence byla v našem právním řádu zakotvena již v autorském 

zákoně z roku 1926157, předchozí právní úpravy vystavování děl vůbec nepovažovaly za součást 

 
151 § 37a odst. 5 AutZ. 
152 Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 228/2014 Sb. 
153 § 37a odst. 7 AutZ. 
154 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 448. 
155 Tamtéž, s. 443. 
156 MACKOVIČKOVÁ, M. Osiřelá díla v autorském zákoně. Bulletin advokacie (3), 2016, s. 29. 
157 Zákon č. 218/1926 Sb., o právu autorském. 
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obsahu autorského práva.158 

 

Zákonná výstavní licence zakotvená v § 38 AutZ umožňuje vlastníku a osobám, které si 

od něho vypůjčili originál či rozmnoženinu výtvarného díla, fotografie či díla vyjádřeného 

postupem podobným fotografii (což budou typicky galerie či muzea), takové dílo vystavovat či 

ho k vystavení bezplatně poskytnout. To však nelze v případě, že autor toto při převodu 

vlastnictví k takovému hmotnému substrátu zapověděl a vlastníkovi či vypůjčiteli to byl známo 

nebo muselo být známo (zejména proto, že takové zapovědění je zapsáno v seznamu vedeném 

kolektivním sprácem, což je zákonnou nevyvratitelnou domněnkou).159  

 

Na rozdíl od předchozího Autorského zákona z roku 1965 lze dílo vystavovat nejen 

bezúplatně, ale i za úplatu (tedy například se vstupným).160 

 

Výstavy, například umělecké, mohou být samostatným předmětem autorského práva 

jakožto souborná díla (viz § 2 odst. 5 AutZ), kdy jsou vystavovaná díla součástí tohoto 

souborného díla. Zařazení díla do takovéto výstavy však lze pouze se souhlasem autora (viz § 12 

odst. 1 AutZ). AutZ takovou situaci v případě výstavní licence opomíjí, jelikož nepokrývá 

zařazení díla do díla souborného. Podle Telce lze za použití argumentace e rationem legis takové 

oprávnění dovodit, jelikož tímto zařazením do díla souborného nebude narušen běžný výkon 

autorských práv a takové užití nebude v rozporu s § 29 odst. 1 AutZ, tedy že jím nebudou 

nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Dále takové užití nesmí snižovat hodnotu díla (viz 

§ 11 odst. 3 AutZ).161 

 

5.3.3.10. Licence pro dočasné rozmnoženiny 

 

Podle § 38a odst. 1 AutZ „do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné 

úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást 

technologického procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem 

je umožnit a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný 

zprostředkovatelem, nebo b) oprávněné užití díla.“ Podle odst. 2 „udělí-li autor smlouvou 

oprávnění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského práva rozhlasový nebo televizní 

 
158 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 451 
159 Tamtéž. 
160 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 451 
161 Tamtéž, s. 452 
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vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními prostředky a pro své vlastní 

vysílání.“ 

 

Ustanovení § 38a AutZ bylo do AutZ vloženo na základě novely provedené zákonem č. 

216/2006 Sb., čímž došlo k upřesnění této zákonné licence, která byla zakotvena již v původním 

znění AutZ. Podle důvodové zprávy k této novele je smyslem licence pro dočasné rozmnoženiny 

vyloučit z výlučného práva autora takové úkony rozmnožování, které samy o sobě nemají žádnou 

vlastní hospodářskou hodnotu. Úkony splňující tyto náležitosti umožňují prohlížení (browsing), 

ukládání do vyrovnávací paměti (caching) a účinné fungování přenosových systémů. (…) 

Výjimka umožňuje volný pohyb zboží a služeb a zejména služby on-line obsahující předměty 

ochrany podle práva autorského.162  

 

Tyto tzv. technické rozmnoženiny musí být pomíjivé nebo podružné, musí tvořit nedílnou 

a nezbytnou součást technologického procesu a nesmí mít samostatný hospodářský význam. 

Pomíjivé nebo podružné rozmnoženiny jsou takové, kdy jejich existence je omezena dobou 

nezbytnou pro uskutečnění jiného užití díla, nebo takové, které vznikly mimoděk (jako vedlejší 

důsledek jinak zaměřeného užití). Musí být pouze prostředkem k dosažení jiného užití díla.163 

Aby vytváření rozmnoženin bylo součástí technologického procesu, dočasné rozmnožování 

nesmí probíhat ani zčásti mimo rámec tohoto procesu. Pořízení dočasné rozmnoženiny je 

nezbytné jen v tom smyslu, že je nutné pro správné fungování příslušného technologického 

procesu. 164 

 

K hospodářskému významu rozmnoženin zastává SDEU názor, že „uvedené úkony však 

nesmí mít hospodářský význam samostatný, a to v tom smyslu, že hospodářské zvýhodnění 

vyplývající z jejich provedení nesmí být ani odlišné, ani oddělitelné od hospodářského 

zvýhodnění vyplývajícího z oprávněného užití dotčeného díla a nesmí přinášet žádné dodatečné 

hospodářské zvýhodnění překračující zvýhodnění vyplývající z uvedeného užití chráněného 

díla“.165 

 

Poslední kumulativní podmínkou pro tuto zákonnou licenci je ta, že jediným účelem 

dočasného rozmnožování díla je umožnit buď jeho přenos počítačovou či obdobou sítí mezi 

 
162 Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb. 
163 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 454. 
164 Bod 61 rozsudku SDEU ve věci C-5/08. 
165 Bod 50 usnesení SDEU ve věci C‑302/10. 
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třemi stranami přes zprostředkovatele nebo oprávněné užití díla. 

 

Oprávnění rozhlasových a televizních vysílatelů podle § 38a odst. 2 logicky odpovídá na 

potřebu vysílatelů pořizovat rozmnoženiny děl, k jejichž vysílání jsou oprávněni podle smlouvy s 

autorem, aby bylo možné tato díla vysílat v určitých časech podle programu vysílání. Toto 

ustanovení nemá povahu zákonné licence, ale spíše vyvratitelné domněnky ohledně rozsahu 

licence dle smlouvy vysílatele s autorem.166 

 

5.3.3.11. Licence pro fotografickou podobiznu 

 

Licence pro fotografickou podobiznu, jež je v účinném znění AutZ upravena v § 38b, 

znaly i předchozí české autorské zákony. Tato licence řeší střet absolutního osobnostního 

lidského práva osoby, jejíž podobizna je zachycena na fotografii, a autorského práva 

pořizovatele fotografie, a to tak, že přednost dostává právo člověka k jeho podobizně.167 

 

Na základě této zákonné licence si může člověk, který je na fotografii (či díle vyjádřeném 

postupem podobným fotografii) pořídit rozmnoženinu takového díla, avšak pouze za podmínky, 

že si toto dílo objednal za úplatu. Toto fotografické dílo pak může dále užít, pokud tak nebude 

činit za účelem výdělku. K užití však zpodobněná osoba nemůže dát licenci třetí osobě.168 Užití 

je možné pouze v případě, že nebylo zapovězeno autorem, kdy forma, kterou tak bylo učiněno, je 

zásadní pro prokazování zapovězení.169 

 

Tato zákonná licence se od ostatních zákonných licencí dle AutZ liší tím, že stanoví 

jedinou oprávněnou osobu – člověka zpodobněného na fotografickém díle.  

 

Při aplikaci této licence je nutné pamatovat na ustanovení § 85 odst. 1 NOZ, a autor 

fotografického díla tak nemůže bez souhlasu zpodobněné osoby takové dílo rozšiřovat. Může tak 

činit poze v případě, že taková osoba svolí k pořízení své podobizny za okolností, z nichž je 

zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým 

způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat (viz § 85 odst 2 NOZ). 

Takové svolení lze odvolat, a to i tehdy, pokud bylo uděleno pouze na určitou dobu (viz § 87 

 
166 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 456. 
167 Tamtéž, s. 459. 
168 Tamtéž. 
169 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 105. 
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odst. 1 NOZ). Pokud toto odvolání neodůvodňovala postatná změna okolností či jiný rozumný 

důvod, náleží osobě, které zpodobněný takové svolení udělil, náhrada vzniklé škody od 

odvolávajícího (viz § 87 odst. 2 NOZ). 

 

5.3.3.12. Nepodstatné vedlejší užití díla 

 

Možnost bezesmluvního nepodstatného vedlejšího užití autorského díla byla do AutZ 

vložena teprve na základě novely z roku 2006 (zákonem č. 216/2006 Sb.), a to na základě 

Informační směrnice. Do té doby český právní řád tento institu v praxi postrádal. 

 

Obsahem této licence zakotvené v § 38c AutZ je možnost náhodně užít dílo v souvilosti 

se zamýšleným hlavním užitím jiného díla nebo prvku. Takové užití musí být nezamýšené a 

hospodářský význam tohoto „vedlejšího díla“ musí být zanedbatelný pro užití hlavního díla. 

Podle restriktivního výklau se tato licence uplatní jen při takových způsobech užití díla, kde by 

výkon autorského práva znamenal zneužití subjektivního práva. Takové užití musí také splňovat 

podmínky tzv. tříkrokového testu (viz výše). 

 

Lze si představit nejrůznější způsoby použití této licence a jistě budou do budoucna 

vznikt další, vzhledem k rychlému rozvoji technologií. Příklady takového užití mohou být 

zobrazení architektonických děl ve scéně filmu, hudba na pozadí dokumentárního filmu o 

návštěvnících koncertu170 nebo některý z komparsistů bude mít při natáčení filmu tričko 

s Bartem Simpsonem.171 O tuto licenci se naopak nejedná v případě citací, kde je dán citační 

úmysl.172 

 

 Výkladem „incidental inclusion“ se rozsáhle zabývají soudy ve státech angloamerického 

právního systému. Jako příklad lze uvést případ Football Association Premier League Ltd and 

others v Panini UK Ltd. Jádrem případu byla situace, kdy společnost Panini prodávala 

neoficiální nálepková alba spolu s fotografiemi fotbalistů z klubů Premier League, kdy témeř na 

všech dresech fotbalistů bylo patrné logo jeho klubu a logo Premier League. Premier League 

přitom předtím konkurentovi Panini udělila výhradní právo užívat a pořizovat rozmnoženiny 

z oficiálních log týmů ve své oficiální sbírce nálepek Premier League. Premier League, její kluby 

 
170 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 105. 
171 ŠALOMOUN M. Ochrana názvů, postav a příběhů uměleckých děl. 2. vydání, Praha 2009, s. 94. 
172 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 461. 
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a konkurenční společnost se následně obrátili na soud s tím, že společnost Panini porušila jejich 

autorská práva. Naopak společnost Panini argumentovala tím, že prodej nálepek obsahujících 

loga klubů a Premier League spadá pod tzv. incidental inclusion. Soud dal za pravdu žalující 

straně s tím, že užití log na fotografiích nebylo náhodné (incidental). Podle soudu znamená 

náhodné „příležitostné a druhotného významu“, což zde dodrženo nebylo vzhledem k tomu, že 

fotografie fotbalistů byly aktuální. Není také důležité mínění fotografa pořizujícího fotografie, 

nýbrž konkrétní okolnosti, za nichž byly fotografie pořízeny. Pro posouzení, zda užití díla 

v rámci jiného bylo náhodné, je podstatná otázka, proč bylo dílo v rámci jiného užito, kdy je 

třeba také vzít v potaz obchodní i umělecké důvody. 

 

 Vzhledem k rychlému rozvoji technologií v posledních desetiletích se objevují stále nové 

a nové způsoby užívání děl. Jako příklad lze uvést pořizování tzv. selfie (tedy fotografií sama 

sebe), na kterých bude patrno autorské dílo. Úvahy ohledně selfie rozbouřili diskuzi například ve 

Velké Británii, kdy množství galerií a muzeí změnilo svá vnitřní pravidla tak, že povolili 

pořizování selfie spolu s uměleckými díly. Závěry z Velké Británie však nelze bezvýjimečně 

aplikovat v našem právním řádu, neboť náhodné užití díla se dle britského zákona neuplatní u 

maleb. Domnívám se, že selfie, kdy záměrem jeho autora je zjevně vyfotit se s nějakým dílem 

tak, aby například bylo patrné, že navštívil muzeum, nespadá pod nepodstatné vedlejší užití díla, 

neboť rozhodně nelze hovořit o náhodnosti. 

 

5.3.3.13. Licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým 

 

Zákonodárce pomocí této licence upravené v ustanovení § 38d AutZ řeší střet práv 

věcných (zejména vlastnického práva) a autorského práva, který je způsoben zvláštní 

hospodářskou, funkční a užitnou povahou architektonických děl a děl užitého umění. Tato 

úprava také aplikuje zákaz zneužití vykonu autorského práva a zásadu poctivého jednání 

v právním styku, stanovenou v § 6 odst. 1 NOZ.173 

 

Předmětem této licence jsou díla užitého umění, což jsou výtvory pro každodenní 

praktické užívání, jako například váza a nábytek174, kdy sem řadíme jak díla unikátní (vytvořená 

jen v jednom originálu), jako jsou díla módních návrhářů, tak také díla denní potřeby, která jsou 

vyráběna „ve velkém“, kdy jejich umělecké ztrvárnění tvoří součást jejich užitné funkce. Druhou 

 
173 Tamtéž, s. 462. 
174 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 106. 
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skupinou děl, jichž se týká tato licence, jsou díla architektonická, jimiž rozumíme například 

stavby, interiéry, zahradní architekturu a urbanistické výtvory, které mohou být vyjádřeny jak 

prostorově (konstrukcí), tak i dvourozměrně v podobě projektů, plánů apod.175 

 

První „část“ licence k dílům užitého umění a dílům architektonickým umožňuje 

pronájem, půjčování a vystavování originálního díla či jeho rozmnoženiny, a to za podmínky, že 

takové rozmnoženiny byly pořízeny oprávěně a že mají zvláštní hospodářský (funkční) účel. U 

děl užitého umění musí jít o rozmnoženiny v podobě spotřebního či obdobného zboží, u 

architektonických děl jde o užití stavbou. Z výše uvedeného vyplývá, že užít dílo užitého umění 

a architektonické dílo jiným způsobem (např. v podobě plánů nebo fotografií) lze jen se 

souhlasem jeho autora.176 

 

Co se týče architektonických děl, pak do autorského práva nezasahuje ten, kdo pro účely 

udržovacích prací nebo změny dokončené stavby užije dílo vyjádřené stavbou, výkresem nebo 

plánem. Toto oprávnění je však omezeno na nezbytně nutnou míru a při takovém užití musí být 

zachována hodnota architektonického díla. Zákon explicitně nestanoví omezení pro „změny 

dokončené stavby“, může se tak jednat o neuzavřenou množinu různých změn díla. Stěžejní tak 

bude výklad omezení, které zákon dává termíny „je-li to nezbytně nutné“ a „zachovává hodnotu 

architektonického díla“. Judikatura českých soudů k interpretaci těchto pojmů není dostupná, 

bude tak třeba hledat v jiných státech s obdobnou právní úpravou.177 

 

Je nezbytné si uvědomit, že předpisy stavebního práva (tedy veřejnoprávní předpisy) 

ukládají stavebníkům provádět činnosti, které někdy zasahují do autorských práv. Tato zákonná 

licence tak řeší nejen střet zájmu autora na zachování podoby svého díla s právem vlastníka 

stavby na její užívání a udržování, ale také s veřejným zájmem v oblasti stavebního pořádku. 

Toto oprávnění se vztahuje také na různé plány a výkresy, neboť bez nich často není možné 

stavbu udržovat či upravovat.178 

 

Kdo má záměr užít dokončenou stavbu či doprovodnou dokumentaci za těmito účely, 

musí o tom předem zpravit autora, pokud je to opodstatněné významem architektonického díla a 

 
175 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 30. 
176 Tamtéž, s. 463.  
177 VALOUŠEK, M., Změna architektonického díla bez souhlasu autora dle výkladových hledisek německé 

judikatury. Právní rozhledy č. 8/2018. 
178 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 463. 
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pokud to po uživateli spravědlivě požadovat. V takovém případě musí tato osoba autorovi na 

vyžádání také poskytnout dokumentaci stavby včetně vyobrazení stavu před jejími změnami. 

Tato informační povinnost není podmínkou pro určení, zda lze dílo bez souhlasu autora upravit, 

či nikoli.179 

 

Při užití této licence je aplikovat podmínky přiměřenosti podle § 29 odst. 1 AutZ, tedy 

takové užití nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a nesmí tím být nepřiměřeně 

dotčeny oprávněné zájmy autora. 

 

5.3.3.14. Licence pro sociální zařízení 

 

Oprávnění z této licence je dáno poskytovatelům zdravotních služeb a tzv. sociálním 

zařízením, která nebyla zřízena či založena za účelem dosažení zisku. AutZ uvádí 

demonstrativně pouze 2 druhy těchto institucí, a to nemocnice a věznice. Kterým dalším 

zařízením svědčí oprávnění podle této licence, je tak třeba hledat v jiných právních předpisech. 

Podle § 2 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění, je 

poskytovatelem zdravotních služeb fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona. Co se rozumí poskytováním zdravotních 

služeb, pak stanoví § 2 odst. 2 a 3 tohoto zákona. Sociálními zařízeními mohou být podle § 6 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, samosprávné celky, právnické 

osoby, fyzické osoby, ministerstvo, organizační složky státu či příspěvkové organizace v podobě 

právnických osob. Výčet druhů sociálních zařízení pak najdeme v § 34 tohoto zákona; jako 

příklad lze uvést domovy pro seniory, azylové domy, denní a týdenní stacionáře, nocléhárny, 

terapeutické komunity či sociální poradny. Spadají sem dále také zařízení sociálně-právní 

ochrany dětí (§ 39 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) a věznice (zákon č. 

169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby).180 

 

Tato zákonná licence opravňuje výše uvedená zařízení ke zhotovování záznamů 

vysílaných děl a následnému provozování těchto děl osobám umístěných v zařízení. 

Provozováním díla ze záznamu se podle § 20 odst. 1 AutZ rozumí zpřístupňování díla ze 

zvukového nebo zvukově obrazového záznamu pomocí přístroje, a to s výjimkou vysílání 

 
179 VALOUŠEK, M., Změna architektonického díla bez souhlasu autora dle výkladových hledisek německé 

judikatury. Právní rozhledy č. 8/2018. 
180 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 465. 
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rozhlasem a televizí, přenosu rozhlasového a televizního vysílání a provozování takového 

vysílání.181 

 

Na rozdíl od většiny ostatních zákonných licencí pro užití díla není tato licence 

bezúplatnou, když nemá vliv na právo autora na odměnu podle § 25 AutZ. 

 

Tato zákonná licence vychází ze Informační směrnice, která taxativně stanoví výjimky a 

omezení autorského práva, které mohou státy implementovat do svých právních řádů. S licencí 

pro sociální zařízení počítá čl. 5 odst. 2 písm. e) Informační směrnice, který však počítá 

s pořizováním záznamů vysílaných děl, nikoli s jejich dalším provozováním. Důvodová zpráva 

k novele AutZ provedené zákonem č. 216/2006 Sb., kterým bylo ustanovení § 38e vloženo do 

AutZ, se k důvodům této odlišnosti nevyjadřuje, není tak jasné, proč zákonodárce schválil tuto 

licenci v jiném rozsahu, než se kterým počítá Informační směrnice. 

 

5.3.3.15. Licence pro společné domovní antény 

 

Tato bezúplatná licence umožňuje přenos rozhlasového a televizího vysílání (srov. § 22 

AutZ), a to při splnění několika kumulativních podmínek. Vysílání musí být současné, uplné a 

nezměněné, musí být uskutečňováno prostřednictvím společných domovních antén, a to 

maximálně v komplexu budov k sobě přináležejících, a musí být umožněn příjem pouze 

zemského nebo satelitního vysílání. Nezbytnou podmínkou je pak nevyužívání společného 

příjmu za účelem hospodářského nebo obchodního prospěchu, musí tak jít o volně šířené 

(„nezakódované“) vysílání, nikoli tedy o chráněnou službu informační společnosti poskytovanou 

za úplatu na základě podmíněného přístupu podle zákona č. 206/2005 Sb., o ochraně některých 

služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti, který sem 

podle § 2 řadí také rozhlasové a televizní vysílání. Osoba umožňující přenos vysílání nemusí mít 

oprávnění podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Oprávněnou osobou může být například vlastník bytového domu.182 

 

V praxi je rozlišováno několik druhů systému pro dodávání vysílání, technická povaha 

systému však z hlediska autorského práva nemá význam, splňuje-li podmínky dle ustanovení § 

 
181 §§ 21 až 23 AutZ. 
182 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 107. 
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38f AutZ.183 

 

 Zajímavé je, že český zákonodárce šel nad rámec znění Informační směrnice, která v čl. 5 

odst. 3 stanoví taxativně výčet možných omezení výlučného majetkového autorského práva na 

sdělování díla veřejnosti, neboť Informační směrnice poněkud nelogicky počítá pouze 

s analogovým, a nikoli digitálním přenosem. Podle SDEU184 využívání společných domovních 

antén sice zpravidla představuje sdělení díla, nicméně není sdělováním díla tzv. nové veřejnosti, 

a to pod podmínkou, že takový přenos je jen technickým prostředkem sdělování a při souhlasu 

s původním sdělováním jej autor díla vzal v potaz. Nelogičnost úpravy v Informační směrnici 

komentuje i Vláda ČR v důvodové zprávě k zákonu č. 153/2010 Sb., jímž bylo ustanovení § 38f 

vloženo do AutZ (obdobná úprava byla v AutZ již od novely zákonem č. 81/2005 Sb., avšak byla 

zařazena v jiné části AutZ): „Vazba pouze na zemské analogové vysílání zcela neodůvodněně 

znevýhodňuje šíření digitálního televizního vysílání a brání rozvoji příjmu digitálního televizního 

vysílání, ať už terestrického či satelitního, což je v rozporu s principem technologické 

neutrality.“185 

 

Ministerstvo kultury podle výše uvedené důvodové zprávy konzultovalo možnost 

výjimky i pro satelitní vysílání s Evropskou komisí, která konstatovala, že otázku, zda distribuce 

vysíláním společnými anténami v domech představuje sdělování ve smyslu Informační směrnice, 

musí posuzovat vnitrostátní soudy jednotlivě pro každý případ. Zajištění jednotnosti výkladu pak 

musí provést Soudní dvůr.186 

 

 Ustanovení o licenci pro společné domovní antény původní znění AutZ neobsahovalo. 

Úprava byla vložena až novelou AutZ z roku 2005187 a následně novelou z roku 2010188 

přesunuta z § 22 odst. 3 zcela logicky mezi ustanovení o zákonných licencích. 

 

5.3.3.16. Licence pro karikaturu a parodii 

 

Tato zákonná licence pro užití děl pro účely karikatury a parodie, upravená v § 38g, je 

poslední zákonnou licencí dle Informační směrnice. Možnost zavést tuto licenci do našeho 

 
183 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 468. 
184 Rozsudek SDEU ve věci C-138/16. 
185 Důvodová zpráva k zákonu č. 153/2010 Sb. 
186 Tamtéž. 
187 Zákon č. 81/2005 Sb. 
188 Zákon č. 153/2010 Sb. 
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právního řádu však český zákonodárce dlouhá léta nevyužil; stalo se tak až novelou provedenou 

zákonem č. 102/2017 Sb., a to s účinností k 20. 4. 2017. Do této doby bylo toto omezení 

autorského práva předpokládané Informační směrnicí dovozováno na základě poměřování střetu 

ústavních práv, který ostatně § 38g AutZ řeší, a to práva k výsledkům duševní tvůrčí činnosti 

(srov. čl. 34 LZPS), případně práva na ochranu majetku (srov. čl. 11 LZPS), a práva na svobodu 

projevu a oprávněné kritiky (srov. čl. 17 LZPS), a to při posouzení okolností konkrétního 

případu. Jde o použití výkladu poměřování střetu jednotlivých ústavních práv, které se projevuje 

v uznání kategorie jejich imanentních omezení, tedy omezení, která plynou přímo z ústavního 

pořádku, aniž by byla nutně zároveň upravena podústavně. Takto je třeba vykládat i současné 

ustanovení o zákonné licenci pro karikaturu a parodii.189 „Vždy je však třeba vážit konkurující 

statky s ohledem na konkrétně skutkově utvořený základ, a to v tom smyslu a tak, aby oba 

konkurující si statky byly v co největší míře zachovány, a nelze-li tomuto požadavku vyhovět, je 

třeba zdůvodnit zásah do jednoho z konkurujících si statků, a to při uplatnění principů 

proporcionality.“190 

 

Co se týče pojmů karikatura a parodie, neexistuje jednotné vymezení, neboť různé 

definice se často překrývají. K výkladu těchto pojmů se vyjádřil SDEU ve svém rozsudku ve 

věci C‑201/13. Jednalo se o spor mezi panem J. Deckmynem a neziskovou organizací 

Vrijheidsfonds VZW na straně jedné, a dědici pana W. Vandersteena, jakožto autora jistých 

komiksů, a nositeli práv spojených s těmito komiksy. Pan J. Deckmyn šířil kalendář s kresbou, 

která se podobala kresě na obálce jednoho ze sešitů právě z komiksů pana W. Vandersteena. 

Soud prvního stupně v Bruselu požádal SDEU (tehdy ještě ESD) o rozhodnutí o předběžné 

otázce k výkladu čl. 5 odst. 3 písm. k) Informační směrnice, která předpokládá bezesmluvní užití 

děl pro účely karikatury, parodie nebo parafráze či koláže. 

 

 Co se týče samotné kresby, pak na původním díle byla jedna z hlavních postav oděna do 

bílé tuniky a rozhazovala kolem sebe mince a osoby v okolí se je snažily sbírat. Následné 

ztvárnění J. Deckmynem byl hlavní osobou kresby starosta Gentu a osoby, které mince sbíraly, 

byly osoby tmavé pleti zahalené v burce.  

 

Dědici W. Vandersteena a osoby vystupující na jeho straně se domnívaly, že 

rozšiřováním kresby pana Deckmyna porušilo jejich autorská práva, a podali proti J. 

 
189 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 470. 
190 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2007, sp. zn. IV. ÚS 23/05. 
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Deckmynovi a Vrijheidsfonds žalobu k soudu prvního stupně v Bruselu. Bruselský soud uložil 

žalovaným povinnost ukončit veškeré užívání této kresby pod pohrůžkou pokuty. U odvolacího 

soudu tvrdili žalovaní (odvolatelé), že kresba je politickou karikaturou, která spadá pod pojem 

parodie, a ta je přístupná podle belgického zákona o autorském právu a právech s ním 

souvisejících. Vandersteenovi a další oponovali, že parodie musí splňovat určité, v tomto případě 

nesplněné podmínky – musí být použita za kritickým účeem, musí být humoristická, musí být 

sama o sobě originální a nesmí přijímat více formálních prvků parodovaného díla, než je nutné 

k tomu, aby byla vytvořena parodie. Dále upozorňují, že kresba J. Deckmyna obsahuje 

diskriminující sdělení, když osoby sbírající mince mají tmavou pleť a nosí burky. 

 

 Na základě výše uvedeného bruselský odvolací soud přerušil řízení a předložil ESD tři 

předběžné otázky: 

„1)      Je pojem ‚parodie‘ autonomní pojem unijního práva? 

2)      Je třeba, aby v případě kladné odpovědi na tuto otázku splňovala parodie následující 

znaky:  

• vykazovat původní osobitost (originalitu), 

• a to tím způsobem, že parodie nemůže být racionálně připisována autorovi 

původního díla,  

• být zaměřena na pobavení nebo výsměch nezávisle na tom, zda se případná zde 

vyjádřená kritika týká původního díla nebo jiné věci či osoby,  

• uvádět zdroj parodovaného díla? 

3)      Musí dílo k tomu, aby mohlo být považováno za parodii, splňovat další podmínky nebo 

vykazovat další znaky?“ 

 

K první otázce judikoval ESD tak, že pojem „parodie“ je autonomním pojmem unijního 

práva. Pokud ustanovení unijního práva výslovně neodkazuje na právo členských států, aby 

vymezily jeho smysl a dosah, musí být zpravidla vykládáno autonomně a jednotně v celé EE. Při 

takovém výkladu je třeba přihlédnout ke kontextu příslušného ustanovení a k cíli, který úprave 

sleduje. Podle ESD nelze připustit výklad, dle něhož by členské státy mohly libovolně upravovat 

vlastnosti výjimky neharmonizovaným způsobem, neboť ten by byl v rozporu s cílem Informační 

směrnice, jímž je podle bodu 3 jejího odůvodnění harmonizace napomáhající uplatňování čtyř 
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svobod vnitřního trhu a soulad se základními zásadami právních předpisů, a zejména vlastnictví, 

včetně duševníhovlastnictví, a svobody projevu a veřejného zájmu. 

 

 Dále se ESD souhrnně vyjádřil k druhé a třetí otázce belgického soudu. Pokud není 

v Informační směrnici výraz „parodie“ vykládán, pak podle ustálené judikatury SDEU musí být 

význam a dosah tohoto pojmu vykládán v souladu s jeho obvyklým smyslem v běžném jazyce, a 

to s ohledem na kontext jeho použití a na cíle, které sleduje právní úprava, v níž je pojem 

ukotven. Dále pak ESD k pojmu „parodie“ konstatuje, že v běžném jazyce jsou důležitými znaky 

parodie to, že evokuje existující dílo a přitom se od něj zřetelně liší a že je komická nebo 

ironická. ESD odmítl argumentaci původních žalobců, když podle něj z Informační směrnice 

neplyne, že by tento pojem musel splňovat podmínky uvedené předkládajícím soudem v jeho 

druhé otázce, podle kterých by parodie měla vykazovat původní osobitost jinak než skrze zřetelné 

odlišnosti od parodovaného původního díla, měla by být racionálně připsatelná jinému autorovi 

než samotnému autorovi původního díla, měla by se týkat samotného původního díla nebo by 

měla uvádět zdroj parodovaného díla. Výklad výrazu „parodie“ musí být v souladu s jejím 

účelem a musí umožňovat užitečný účinek této výjimky, kdy parodie je vhodným prostředkem 

pro vyjadřování názoru. Ze znění ustanovení čl. 5 odst. 3 písm. k), ani z výkladu pojmu 

„parodie“ v běžném jazyce nevyplývají žádné z výše uvedených omezujících podmínek. Dále 

ESD připomíná, že dalším účelem výjimek stanovených článek 5 Informační směrnice je také 

zajištění „přiměřené rovnováhy“ mezi právy a zájmy autorů na straně jedné a uživatelů předmětů 

ochrany na straně druhé. Tuto rovnováhu je třeba respektovat také při uplatňování výjimky pro 

parodii a je přitom potřeba brát v potaz veškeré okolnosti konkrétního případu. 

 

 Dále se ESD zaobíral konkrétními okolnostmi projednávané věci. Připomíná, že pokud je 

sdělení na kresbě J. Deckmyna skutečně diskriminační, jak tvrdí Vandersteenovi a ostatní (což 

bude muset posoudit předkládající soud), pak mají Vandersteenovi v zásadě legitimní zájem, aby 

jejich dílo nebylo spojováno s parodií vytvořenou J. Deckmynem. 

 

Karikatura je podle Chaloupkové a kol. v praxi spíše zjednodušené a humorné či kritické 

vyobrazení osob či věcí, kdežto parodie je úprava obsahu jiného díla s cílem jejich zesměšnění či 

ironického podání. Ze znění ustanovení § 38g plyne, že tato licence se týká také užití děl v rámci 

karikatury a parodie, nejen přímého karikování či parodování cizích děl. Takové užití musí 
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projít, stejně jako u všech ostatních zákonných licencí, třístupňovým testem.191 Parodie či 

karikatura samozřejmě také nesmí zasahovat do důstojnosti, vážnosti a cti člověka (srov. § 81 

odst. 2 NOZ). 

 

Jak uvádím výše, Informační směrnice umožňuje zakotvení zákonné licence nejen pro 

karikaturu a parodii, ale také pro parafrázi či koláž, které mohou sledovat jiný účel, než jen 

parodický či satirický. Ač příslušné ustanovení AutZ parafrázi a koláž nezmiňuje, není tím 

vyloučeno, že parodie může být ztvárněna také právě koláží či parafrází. Je důležité zmínit, že 

při překladu původního anglického znění termínů „parafráze či koláž“ užito spíše výrazu 

„pastiš“. Pro splnění podmínek zákonné licence pro karikaturu a parodii je tak její výše uvedený 

učel (komičnost či ironie), nikoli způsob uměleckého ztvárnění díla.192 

 

Lze shrnout, že aby se jednalo o parodii či karikaturu, musí takové dílo evokovat 

existující dílo a přitom se od něj zřetelně lišit, a musí být komické či ironické. Nemusí však být 

originální či jedinečné a nemusí přímo odkazovat na parodované či karikované dílo a ani není 

třeba uvádět jeho zdroj. Užití této zákonné licence tak může zasahovat také do výlučných 

osobnostních autorských práv – práva osobovat si autorství (srov. § 11 odst. 2 AutZ) a práva na 

nedotknutelnost svého díla (srov. 11 odst. 3 AutZ). 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 

96/9/ES a 2001/29/ES na rozdíl od Informační směrnice neobsahuje možnost výjimky pro 

karikaturu a parodii (a také pastiš), nýbrž přímo povinnost takovou výjimku ukotvit v právních 

řádech členských států, a to v souvilosti s užitím děl a jiných předmětů ochrany uživateli služeb 

pro sdílení obsahu online.193 

 

5.3.3.17. Licence pro osoby se zdravotním postižením 

 

Licence pro osoby se zdravotním postižením je upravena v ustanovení § 39 AutZ. 

Účelem této zákonné licence je veřejný zájem na ochraně a rozvoji zdravotně postižených osob a 

 
191 CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Autorský zákon. Komentář. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 456. 
192 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 471. 
193 Čl. 17 odst. 7 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 

autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 

2001/29/ES 
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nelze ji v žádné z jejích podob využívat za účelem dosažení přímého nebo nepřímého 

hospodářského či obchodního prospěchu. Pod touto licencí lze zhotovovat rozmnoženinu díla 

výhradně pro potřeby osob se zdravotním postižením v rozsahu, který odpovídá jejich postižení, 

a takovou rozmnoženinu lze poté také rozšiřovat a sdělovat. Druhým možným využitím této 

zákonné licence je opatřování rozmnoženiny zvkově obrazového záznamu audiovizuálního díla 

slovním vyjádřením obrazu či doplněním prostředků obrazových či textových, které jsou 

nezbytná pro zpřístupnění díla osobám se zrakovým či sluchovým postižením. Takové dílo lze 

dále rozmnožovat, rozšiřovat a sdělovat.194 Pro audiovizuální díla je dána podmínka jejich 

předchozího vydání.195 

 

Zákonná licence pro osoby se zdravotním pojištěním dále pamatuje také na vysílání 

televizních pořadů, u nichž lze dle § 39 odst. 3 doplnit zvukový popis sloužící ke zpřístupnění 

pořadu osobám zrakově postiženým. Tato služba nesmí být zpoplatněna a ani nesmí sloužit za 

účelem přímého nebo nepřímého hospodářského či obchodního prospěchu, jak již uvádím výše; 

přičemž podle Telce196 není tímto prospěchem pouhá možnost zvýšení sledovanosti vysílání, 

jelikož z povahy věci právě v tomto spočívá účel této licence. Takovým prospěchem však 

z povahy věci není samotná možnost určitého zvýšení divácké sledovanosti daného vysílání, 

neboť v tom spočívá vlastní účel této zákonné licence. 

 

U děl audiovizuálních je typickým příkladem užití této licence přidání titulků či 

tlumočení do znakového jazyka. 

 

Knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy a jiná nevýdělečná školská a 

vzdělávací zařízení nezasahují do práva autorského, pokud půjčují originály a rozmnoženiny 

vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených osob v souvilosti s tímto postižením.197 Na 

rozdíl od zákonné veřejné půjčovatelské licence je tato licence bezúplatnou a vztahuje se také na 

rozmnoženiny autorských děl zaznamenané na zvukovém a zvukově obrazovém záznamu i na 

elektronické digitální rozmnoženiny děl (srov. § 37 odst. 3 AutZ). 

 

Osobou se zdravotním postižením pro účely AutZ je potřeba rozumět takovou osobu, 

které je vzhledem ke svému zdravotnímu postižení (zejména postižení smyslovému, avšak i jinému 

 
194 § 39 odst. 1 AutZ. 
195 § 39 odst. 2 AutZ. 
196 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 477. 
197 § 39 odst. 4 AutZ. 
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se srovnatelnými důsledky) objektivně dlouhodobě znemožněno nebo podstatně ztíženo vnímání 

díla.198 Jako orientační vodítko pro určení, zda pro účely této úpravy jde o osobu zdravotně 

postiženou, je možné brát i některé veřejnoprávní předpisy.199 

 

5.3.3.18. Licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s 

jinými poruchami čtení 

 

Zákonná licence pro určitá užití díla ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob 

s jinými poruchami čtení byla zavedena až na základě novely autorského zákona z roku 2019200, 

s účinností od 15. 2. 2019. Tato novela prvádí implementaci směrnice EU.201 Ustanovení § 39a 

AutZ, které upravuje tuto zákonnou licenci, však nijak nejde nad rámec úpravy licence pro osoby 

se zdravotním postižením podle § 39 AutZ. Uvedená směrnice na rozdíl od Informační směrnice, 

která ve svém čl. 5 odst. 3 písm. b) uvádí pouze možnost členských států implementovat 

takovéto omezení, zavádí přímo povinnost k přijetí zákonné úpravy bezúplatné licence pro 

zrakově postižené osoby a osoby s jinými poruchami čtení.  

 

Vzhledem k tomu, že znění § 39a přímo nemění rozsah autorských práv podle autorského 

zákona, jeho význam leží jinde, a to v ustanovení § 39b, které ukládá určité povinnosti tzv. 

příjemcům, poskytovatelům a také dalším osobám.202 Dalším rozdílem oproti zákonné licenci 

pro zdravotně postižené je skutečnost, že ustanovení týkající se zrakově postižených osob se 

použije i pro pořizovatele databáze (srov. § 94 AutZ). 

 

Autorské právo dle této zákonné licence může být omezeno pouze ve vztahu k osobám 

zrakově postiženým či osobám s jinými poruchami čtení. O jaké osoby se jedná, pak vymezuje § 

39a odst. 1. Jde o nevidomé osoby a soby, které mají jiné zrakové postižení, které nelze 

kompenzovat či zmírnit běžně dostupnými prostředky (např. brýlemi) tak, aby mohla číst 

obdobně jako osoba bez takového postižení, dále o osoby, které kvůli poruše vnímání nebo čtení 

(např. dyslexie) nemohou číst jako zdravé osoby. V poslední řadě jde o osoby, které kvůli 

 
198 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 476. 
199 Např. zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje jako zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, 

smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. 
200 Zákon č. 50/2019 Sb. 
201 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených 

způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve 

prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 

2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. 
202 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 481. 
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tělesnému postižení nejsou schopny držet písemnosti (jako např. knihu či časopis) nebo s nimi 

manipulovat nebo zaostřit zrak nebo pohybovat očima v míře normálně přijatelné pro čtení. 

K tomu může dojít například v důsledku motorickoneuronové a neurodegenerativní choroby, 

jako je amyotrofická laterální skleróza (ALS), Alzheimerova choroba apod.203 

 

Ustanovení § 39a odst. 3 AutZ pak vymezuje, kdo je tzv. oprávněným poskytovatelem. Je 

jím osoba, která jako jednu ze svých hlavních činností či v rámci svého poslání ve veřejném 

zájmu poskytuje výše uvedeným zrakově postiženým a dalším osobám s obdobným postižením 

vzdělávání, instruktážní výuku, adaptivní četbu nebo přístup k informacím. Podmínkou je, aby se 

tak nedělo za účelem přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.  

 

Zda se jedná o oprávněného poskytovatele ve smyslu shora uvedeného ustanovení AutZ, 

je třeba posuzovat skutkově, fakticky – tato skutečnost není závislá na tom, zda příslušná osoba 

má zvláštní veřejnoprávní povolení, i proto zákon užívá pojmu „oprávněný poskytovatel“ na 

rozdíl od směrnice, která obsahuje termín „autorzivaný subjekt“ (srov. důvodovou zprávu 

k zákonu č. 50/2019). Oprávněnými poskytovateli budou běžně např. knihovny, školy a další 

vzdělávací zařízení.204 

  

Toto ustanovení dále vymezuje tzv. formátově přístupné rozmnoženiny. Formátově 

přístupnou rozmnoženinou se rozumí rozmnoženina originálu nebo rozmnoženiny díla v podobě 

knihy, odborného periodika, novin, časopisu, jiné písemnosti, včetně souvisejících ilustrací, nebo 

notového záznamu, a to na jakémkoli nosiči, zhotovená v alternativním provedení nebo formátu, 

které umožňují oprávněnému příjemci číst nebo jinak vnímat dílo stejným nebo v podstatě 

stejným způsobem jako osobě bez postižení nebo poruchy podle odstavce 1.205 Typickým 

provedením bude pak např. Braillovo písmo, zvětšené písmo či audiokniha.206 Pokud budu v této 

kapitole dále hovořit o rozmnoženině, rozumím tím formátově přístupnou rozmnoženinu. 

  

Shora uvedené ustanovení pak konečně v odst. 4 vymezuje podmínky užívání této 

zákonné licence. Podle této licence může zhotovovat formátově přístupné rozmnoženiny 

oprávněný příjemce či osoba, která jedná v jeho zájmu (např. osoba poskytující asistenční služby 

 
203 Důvodová zpráva k zákonu č. 50/2019 Sb. 
204 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 483. 
205 § 39a odst. 2 AutZ. 
206 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 482. 
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podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale také příbuzný či jiná blízká osoba207), a 

to výhradně pro potřebu tohoto příjemce. Oprávněný poskytovatel, který má bydliště či sídlo 

v tuzemsku, může zhotovit shora uvedenou rozmnoženinu a může ji výhradně pro potřeby 

oprávněného příjemce rozšiřovat, půjčovat nebo sdělovat oprávněnému příjemci či jinému 

oprávněnému poskytovateli, který rovněž sídlí v tuzemsku či případně v jiném členském státě 

Evropské unie, nesmí tak však činit za účelem komerčního prospěchu. Konečně, oprávnění 

příjemci či oprávnění poskytovatelé s bydlištěm nebo sídlem v České republice mohou dovážet 

či přijímat nebo jinak získávat příslušné rozmnoženiny rozšiřované nebo sdělované oprávněným 

příjemcům či oprávněným poskytovatelům oprávněným poskytovatelem s bydlištěm či sídlem na 

území jiného členského státu Evropské unie, a to rovněž nikoli za účelem hospodářského či 

obchodního prospěchu. 

  

Ač shora uvedená směrnice umožňuje členským státům zavést povinnost placení 

přiměřené odměny za užití této licence (srov. čl. 3 odst. 6 směrnice 2017/1563), český 

zákonodárce k tomuto nepřistoupil. 

 

Zákonná licence ve prospěch osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými 

poruchami čtení je upravena kogentně – nemůže být smluvně vyloučena ani omezena. 

 

 Jak uvádím výše, předmětné ustanovení § 39a AutZ má smysl zejména v zavedení 

povinností oprávněným příjemcům, oprávněným poskytovatelům a dalším osobám. Tyto 

povinnosti zakotvuje § 39b AutZ. Účelem těchto povinností je zlepšování dostupnosti děl 

oprávněným příjemcům pomocí informování o dostupných poskytovatelých a autorských dílech 

a dále také ochrana oprávněných zájmů autorů a dalších nositelů práv zejména za účelem 

předcházení nedovolenému užívání autorských děl.208 

 

 Ustanovení § 39b odst. 1 písm. obsahuje povinnosti, které vznikají tuzemskému 

oprávněnému poskytovateli již ze zákona. Písmeno a) ukládá takovému poskytovateli, aby 

rozmnoženiny rozšiřoval, půjčoval či sděloval výhradně oprávněnému příjemci či jinému 

oprávněnému poskytovateli. Podle Telce209 jde o nadbytečné ustanovení, když tato povinnost 

vyplývá již z tzv. tříkrokového testu (srov. 29 odst. 1 AutZ). Taková povinnost se v České 

 
207 Důvodová zpráva k zákonu č. 50/2019 Sb. 
208 Tamtéž. 
209 TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon, Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 487. 
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republice v praxi provádí zpravidla předložením průkazu ZTP/P či lékařského potvrzení.210 

Oprávněný poskytovatel je dále povinen přijmout opatření k zamezení nedovolenému 

rozmnožování, rozšiřování, půjčování či sdělování rozmnoženin veřejnosti. Dále musí věnovat 

náležitou péči nakládání s dílem a jeho rozmnoženinou, přičemž má povinnost o takovém 

nakládání vést záznamy. O dodržování veškerých shora uvedených povinností musí informovat 

na svých internetových stránkách (včetně aktualizace informací) a oprávněným příjemcům tyto 

informace musí poskytovat také jiným vhodným způsobem. 

 

 Druhý odstavec § 39b AutZ obsahuje povinnosti „na vyžádání“. Tuzemský oprávněný 

poskytovatel poskytne oprávněnému příjemci, jinému oprávněnému poskytovateli nebo autorovi 

na vyžádání jednak seznam děl, jejichž rozmnoženiny má k dispozici (včetně uvedení formátů), a 

jednak názvy a kontaktní údaje oprávněných poskytovatelů, se kterými spolupracuje při výměně 

a poskytování rozmnoženin. 

 

 

  

 
210 Důvodová zpráva k zákonu č. 50/2019 Sb. 
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6. Závěr 

 

Jak jsem uvedla již v úvodu, cílem mé práce bylo seznámení se základními pojmy 

autorského práva, následný bližší výklad tříkrokového testu jako materiální podmínky uplatnění 

výjimek a omezení autorského práva a konečně rozbor jednotlivých institutů využívaných pro 

užívání děl bez uzavření smlouvy s uvedením judikatura. 

 

Na základě mých poznatků se domnívám, že česká právní úprava mimosmluvních 

institutů užití autorského díla je poměrně komplexní, zahrnující nejrůznější typické případy 

užívání děl, byť zdaleka není dokonalá. Autorský zákon (a potažmo související právní předpisy) 

poskytují poměrně kvalitní prostředky ochrany práv autorům a zároveň poskytují prostor 

uživatelům autorských děl, bez něhož by byl vývoj společnosti v mnoha ohledech značně 

zkomplikován. Úprava na mnoha místech staví na obecných právních pojmech (zejména pak v 

tříkrokovém testu), jejichž konečný výklad je ponechán na soudech, což s sebou v některých 

případech může nést právní nejistotu. Nicméně vzhledem k tomu, že způsoby užívání děl se 

neustále rychleji mění z důvodu masivního využívání internetu a úzkému propojení celého světa, 

nelze všechny typové případy vymezit příliš konkrétně. Jako vodítko může posloužit četná 

judikatura, a to vytvářená jak českými, tak zahraničními soudy (zejména SDEU), z nichž 

některou jsem nastínila v této práci. Nicméně stejně jako legislativa, i soudní systém nemůže 

stíhat včas reagovat na rychlé praktické změny v oblasti autorského práva, což z autorského 

práva činí oblast s náročnými výzvami. 

 

Česká právní úprava mimosmluvních institutů užití autorských děl vychází k evropského 

práva, inkorporovaného zejména velkou novelou v roce 2006. To však neznamená, že neexistují 

značné rozdíly v úpravě mezi členskými státy EU, a to například také v důsledku přílišné 

volnosti Informační směrnice. Jsem toho názoru, že vzhledem k propojení světa pomocí 

internetu a jeho každodennímu využívání ke sdílení dat je třeba cílit na co největší harmonizaci 

práva EU, případně dokonce sbližování na celosvětové úrovni, tak aby státy ve vymáhání práva a 

poskytování ochrany postupovali co nejjednotněji. Dalším krokem, který se EU, doufám, podaří 

prosadit, je jednotný digitální trh, k němuž práce EU v současné době směřuje. Bude rovněž 

zajímavé sledovat, zda nebudou normotvůrci bezmocně zaostávat za rychlým technologickým 

vývojem současné moderní společnosti. 
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Seznam zkratek 

 

AutZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů 

 

ESD    Evropský soudní dvůr 

 

EU Evropská unie 

 

Informační směrnice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22.  

května 2001 o harmonizaci určitých aspektů práva autorského a 

práv s ním souvisejících v informační společnosti 

 

InfZ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

LZPS ústavní zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod 

 

MZV    Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

 

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

 

RÚB Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl 

 

SDEU    Soudní dvůr Evropské unie 

 

Sp. zn.    spisová značka 

 

TRIPS   Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

 

VÚAP    Všeobecná úmluva o autorském právu 

 

WIPO    Světová organizace duševního vlastnictví 
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WTO    Světová obchodní organizace  
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Abstrakt 

 

Tématem mé práce je rozbor mimosmluvních institutů užití autorského díla, tedy 

možností, kdy lze užít dílo bez uzavření smlouvy s jeho autorem. 

 

Vlastní text práce je rozdělen do čtyř kapitol. Po stručném uvedení tématu osvětluji 

základní relevantní pojmy z oblasti autorského práva a následně se věnuji pramenům autorského 

práva na úrovni vnitrostátní, na úrovni EU a posledně na mezinárodní úrovni, s rozborem 

hlavních pramenů. Předtím, než je věnována pozornost samotnému jádru této práce, vysvětluji 

pojmy autorského díla a autora. 

 

Stežejní část mé práce tvoří rozbor mimosmluvních institutů užití autorského práva, kdy 

nejprve se věnuji samotnému pojmu těchto institutů, dále se zaměřuji na volné dílo, výjimky a 

omezení práva autorského. Důraz je kladen na rozbor stěžejního tříkrokového testu, pojednáváno 

je také o volných užitích. V navazující části práce se pak věnuji rozboru jednotlivých zákonných 

licencí, a to jak bezúplatných, tak úplatných. 

 

Celá práce klade také důraz na spojitosti s právem EU, uvádím tedy několik významných 

judikátů SDEU, přičemž některým se věnuji podrobněji (např. rozsudek ve věci Deckmyn a 

Vrijheidsfonds). V průběhu práce nastiňuji také vlastní úvahy k jednotlivým tématům. 

 

 V závěru práce shrnuji problematiku a zamýšlím se nad budoucností této oblasti zejména 

v důsledku vlivu internetu a globalizace.  
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Abstract 

 

 The topic of my thesis is the analysis of non-contractual legal institutions of the use of 

copyrighted work, that means the means how to use a copyrighted work without the need to 

conclude an agreement with it’s author. 

 

 The wording of the thesis itself is divided into four chapters. After the brief introduction 

of the topic, I explain the basic relevant terms in the field of copyright and subsequently, I 

address the sources of copyright law on the national level, on the level of EU and finally, on the 

international level, with the analysis of the main sources. Before the attention is paid to the core 

of this thesis, I explain the concepts of copyrighted work and author. 

 

 The fundamental part of my thesis contains the analysis of non-contractual legal 

institutions of the use of copyrighted work, whereas I address the very concept of these 

institutions and furthermore, I concentrate on free works, exceptions and limitations of 

copyright. In the follow-up part of the thesis, I adress the analysis of the particular free-of-

charge, as well as chargeable statutory licences. 

 

 The entire thesis emphasizes also the link with the EU law, accordingly, I mention 

several significant decisions of the Court of Justice of the European Union, whereas, some of 

them are examined in greater detail (e.g. the judgment in the case of Deckmyn v. 

Vrijheidsfonds). In the cours of the thesis, I also outline my thoughts regarding the particular 

topics. 

 

In the conclusion of the work, I summarize the matter and think about the future of this 

field, in particular due to the influcence of internet and globalization.  
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