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Úvod
Za téma diplomové práce jsem si vybrala problematiku díla audiovizuálního a děl a výkonů
audiovizuálně užitých.
Téma mne zaujalo z důvodu komplexnosti a zajímavosti dotčených institutů autorského
práva, a přestože vyřčené jedním dechem zní poněkud tajuplně, skoro jako nějaké
autorskoprávní zaklínadlo, tyto instituty se dotýkají každodenní reality každého z nás a tvoří její
vítanou součást. Málokdo by si dnes svůj volný čas dokázal představit bez občasného zhlédnutí
oblíbeného seriálu nebo filmu, ačkoli spíše než účasti na premiéře nového trháku v přeplněném
kinosále přeje současná doba individuálním formám audiovizuální zábavy, např. audiovizuálním
mediálním službám na vyžádání (dnes již zcela jistě zařazeným vedle televize a kina
do „audiovizuálního mainstreamu“).
Cílem práce je vystihnout stěžejní instituty české autorskoprávní úpravy audiovizuálních děl
a děl a výkonů audiovizuálně užitých, jakož i otázek souvisejících, a to s důrazem na vymezení
audiovizuální tvorby z hlediska tvůrčích příspěvků do audiovizuálního celku, které jsou
předmětem ochrany právem autorským, a z hlediska subjektů, které se audiovizuální tvorby
tvůrčím i jiným způsobem účastní. Mezi otázky, které bych chtěla v této práci konfrontovat,
patří otázka právní povahy konstrukce postavení režiséra jakožto autora audiovizuálního díla
v autorském zákoně, a otázka autorskoprávního statusu výtvorů kameramanů, střihačů a zvukařů,
na nichž v současné době v právní nauce nepanuje shoda.
Z hlediska použitých zdrojů kombinuji komentářovou literaturu, autorskoprávní monografie,
odborné články, judikaturu českých obecných soudů, Ústavního soudu i Soudního dvora
Evropské unie, relevantní internetové zdroje, ale také literaturu neprávní, zaměřenou na oblast
audiovizuální a filmové praxe, a to za účelem přiblížení teoretických právních pojmů jejich
uplatnění v audiovizuální praxi.
Práce je rozdělena do čtyř částí, které se dále člení na kapitoly a body.
První část této práce je zaměřena na vymezení autorského práva jakožto právního oboru
stěžejního při regulaci audiovizuální tvorby, na prameny autorského práva a dalších právních
oborů souvisejících s oblastí audiovize, včetně pramenů unijních a mezinárodních, a ve svém
závěru na základní vymezení kolektivní správy práv v České republice.
Druhá část je věnována vlastnímu jádru této práce, a to pojmu audiovizuálního díla,
děl audiovizuálně užitých a uměleckých výkonů, které byly zařazeny do audiovizuálního díla
(„výkonů audiovizuálně užitých“), včetně vymezení subjektů, které se na vzniku a hospodářském
využití audiovizuálního díla podílí.
1

Následující části doplňují dříve podané výklady o „statických“ stránkách audiovizuální
tvorby o výklady jejích aspektů dynamických, tedy o právních vztazích vznikajících v důsledku
právních (smluvní aspekty audiovize ve třetí části) a protiprávních jednání osob (ochrana
dotčených práv k předmětům duševního vlastnictví proti zásahům ve čtvrté části).
Je-li v této práci použito výrazu audiovize, je tím míněna oblast lidské činnosti, umělecké,
výrobní, technické či administrativní, spojená s audiovizuální tvorbou, tedy s vytvářením
audiovizuálních děl ve smyslu autorskoprávním, respektive s audiovizuální produkcí,
tedy s výrobou audiovizuálních děl ve smyslu hospodářském. Výraz film značí filmové dílo,
a to filmové dílo kinematografické, případně i filmové dílo televizní nebo jiné filmové dílo,
ledaže

je

ho

užito

v kontextu

rozlišujícím

jednotlivé

kategorie

filmových

děl

(tj. je-li např. vedle výrazu film zmíněn také film s přívlastkem televizní apod.). Je-li v této práci
použito výrazu dílo, je jím míněno zpravidla dílo audiovizuální, ale také obecně dílo autorské
nebo jiné, vyplývá-li to z kontextu, ve kterém je výrazu použito, případně také předmět smlouvy
o dílo dle občanského zákoníku, a to je-li výrazu použito v části práce věnované smluvním
typům v audiovizi.
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1 Obecný právní rámec audiovizuální tvorby
Audiovizuální tvorba je z hlediska právní regulace popisována, a tedy chráněna především
prostředky autorského práva.
Autorské právo lze v rámci českého právního řádu chápat v jeho objektivním a subjektivním
smyslu:
Objektivní autorské právo je souborem zpravidla soukromoprávních norem, obsažených
ve zvláštním zákoně o právu autorském, ale také v jiných právních předpisech regulujících
autorskoprávní vztahy, tj. právní vztahy plynoucí z vytvoření a následných užití autorského díla
(někdy také objektivní autorské právo v užším slova smyslu) a dalších nehmotných statků,
kterým je prostřednictvím jejich původců poskytnuta autorskoprávní ochrana.1 Těmito dalšími,
autorskoprávně chráněnými nehmotnými statky jsou umělecký výkon výkonného umělce,
zvukový nebo zvukově obrazový záznam výrobce těchto záznamů a rozhlasové nebo televizní
vysílání vysílatele, k nimž těmto osobám náleží práva související s právem autorským,
a dále databáze, k níž jejímu pořizovateli náleží zvláštní právo pořizovatele databáze.2
Subjektivní autorské právo, tedy oprávnění autora vyplývající z autorství k jeho dílu,
je oproti tomu tvořeno souborem soukromých subjektivních práv, a to výlučných práv
osobnostních, kterými je právo dílo zveřejnit,3 právo osobovat si autorství k dílu4 a právo
na nedotknutelnost díla,5 a výlučných práv majetkových, především právem dílo užít a k jeho
užití poskytnout jiné osobě svolení.6,7 Zatímco osobnostní práva smrtí autora zanikají,8 obecná
úprava stanoví trvání majetkových práv po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti.9

1

Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských
předpisů): komentář [online]. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2019, § 1. Komentáře (Wolters Kluwer ČR).
ISBN 978-80-7598-049-6. Dostupné z: www.aspi.cz.
2
§ Srov. hlava první (Právo autorské), hlava druhá (Práva související s právem autorským) a hlava třetí (Zvláštní
právo pořizovatele databáze) zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3
§ 11 odst. 1 AZ.
4
§ 11 odst. 2 AZ.
5
§ 11 odst. 3 AZ.
6
Právo dílo užít je upraveno v § 12 AZ, který obsahuje demonstrativní vymezení možných způsobů užití díla,
dále však do majetkových práv autorských patří také jiná majetková práva upravená v § 24-25a AZ.
7
§ 10 AZ.
8
Tím není dotčena postmortální ochrana osobnostních práv autorských, viz § 11 odst. 4 a 5 AZ.
9
§ 27 odst. 1 AZ.
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Subjektivní práva se pak pojí i s ostatními nehmotnými statky chráněnými autorským
zákonem. Subjektivní právo výkonného umělce k uměleckému výkonu 10 rovněž
zahrnuje některá výlučná práva osobnostní, kterými je právo rozhodnout o zveřejnění
uměleckého výkonu,11 právo některých výkonných umělců (sólisty, dirigenta, sbormistra a
režiséra) na uvedení jejich jména a na uvedení jména uměleckého tělesa u výkonných umělců,
kteří jsou členy uměleckého tělesa (ledaže uvedení jmen neodpovídá okolnostem užití),12 a právo
na ochranu integrity uměleckého výkonu,13 a dále výlučná práva majetková, především právo
umělecký výkon užít a k jeho užití dát svolení.14 Obdobně jako u osobnostních práv autorských
zanikají osobnostní práva výkonného umělce jeho smrtí.15 U práv majetkových však obecná
úprava stanoví trvání práv po dobu 50 let od vytvoření výkonu, případně od oprávněného
zveřejnění jeho (jiného než zvukového) záznamu a byl-li zveřejněn zvukový záznam výkonu,
po dobu 70 let ode dne zveřejnění.16
Autorské právo, práva související s právem autorským i zvláštní právo pořizovatele databáze
řadíme spolu s právy průmyslového vlastnictví do práv k duševnímu vlastnictví,
tedy ke skupině práv k nehmotným statkům, jež spolu s věcnými právy náleží k právům
absolutním.17,18 Právům k duševnímu vlastnictví je společná jejich územní omezenost
(teritorialita), potenciální ubikvita a časová omezenost. Teritorialita práv k duševnímu
vlastnictví spočívá v poskytnutí právní ochrany na území toho kterého státu pouze takovému
právu, jež se nabývá a jemuž se ochrana poskytuje za podmínek daného právního řádu,
a to pouze k takovému nehmotnému statku, jenž dle tohoto právního řádu platně vznikl.
Potenciální ubikvita nehmotného statku vyjadřuje jeho schopnost být užíván všude,
a to i po celém světě bez omezení a současně, a je důsledkem jeho imateriální povahy.

10

§ 69 AZ.
§ 70 odst. 1 AZ.
12
§ 70 odst. 2 a 3 AZ.
13
§ 70 odst. 4 AZ.
14
Právo umělecký výkon užít je upraveno v § 71 odst. 1 a 2 AZ, který obsahuje taxativní vymezení možných
způsobů užití uměleckého výkonu, oproti demonstrativnímu vymezení způsobů užití autorského díla, dále však
do majetkových práv výkonných umělců patří také jiná majetková práva upravená v § 71 odst. 3 ve spojení
s § 25 a v § 25a AZ (viz § 74 AZ).
15
§ 11 odst. 4 a 5 ve spojení s § 74 AZ.
16
§ 73 AZ.
17
Nositeli absolutního práva vzniká ve vztahu k ostatním konkrétně neurčeným subjektům obecně definovaná
povinnost zdržet se všech zásahů, které by jej rušily ve výkonu jeho oprávnění. Srov. HURDÍK, Jan. Absolutní
právo. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník [online]. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck,
2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. Dostupné z: www.beck-online-cz.
18
SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. s. 33-53.
Student. ISBN 978-80-7502-240-0.
11
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Časová omezenost doby ochrany a trvání práv k duševnímu vlastnictví je projevem vyvažování
soukromého zájmu původců a jejich dědiců na příjmech z duševního vlastnictví a veřejného
zájmu na odstranění překážek celospolečenskému kulturnímu a vědeckému pokroku. Délka doby
ochrany práv autora k jeho dílu přitom má být nastavena tak, aby umožňovala exploataci
majetkových práv autorských autorovi a dvěma generacím jeho dědiců, což také v návaznosti
na prodlužování délky života člověka vedlo k prodloužení trvání ochrany těchto práv
z původních 50 let na 70 let po smrti autora.19 Tyto charakteristické vlastnosti práv k duševnímu
vlastnictví mají zásadní význam při jejich národní i nadnárodní právní regulaci.20

1.1 Ústavněprávní základ autorskoprávní úpravy
Ochrana práv k duševnímu vlastnictví, jenž je výsledkem tvůrčí duševní činnosti,
je na ústavněprávní úrovni zakotvena v čl. 34 odst. 1 Listiny,21 dle kterého jsou práva
k výsledkům tvůrčí duševní činnosti chráněna zákonem. Toto ustanovení je závazným pokynem
zákonodárci, aby přijal právní úpravu institucionalizující ochranu práv původců k jejich
výtvorům alespoň na úrovni odpovídající mezinárodním závazkům státu,22 a to každému bez
ohledu na jeho státní občanství.23 Současně však zakládá veřejné subjektivní právo původců se
této ochrany domáhat jako základního lidského, ústavně zaručeného práva, je-li jim poskytnutá
ochrana z ústavněprávního a mezinárodněprávního hlediska nedostačující, nebo dokonce
vyprázdněná, absentující, ale také povinnost orgánů veřejné moci interpretovat a aplikovat právo
pohledem ochrany tohoto ústavně zaručeného práva.24

19

Srov. čl. 7 odst. 1 Revidované Bernské úmluvy – (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 133/1980 Sb., o Bernské
úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9. září 1889, doplněné v Paříži dne 4. května 1896,
revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě
dne 2. června 1928, v Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži
dne 24. července 1971, ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb. – viz kapitola 1.4 této práce) a bod 6 odůvodnění
směrnice o době ochrany, která harmonizovala dobu ochrany majetkových práv autorských v rámci Evropské
unie na 70 let po smrti autora (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. 9. 2011,
kterou se mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících).
20
KUČERA, Zdeněk a kol. Mezinárodní právo soukromé. 8. vyd. Plzeň – Brno: Aleš Čeněk – Doplněk, 2015.
s. 271-272. ISBN 978-80-7380-550-0.
21
Listina základních práv a svobod, součást ústavního pořádku dle čl. 3 a čl. 112 odst. 1 ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (Ústava), opětovně vyhlášena usnesením předsednictva České národní
rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
ze dne 16. 12. 1992 pod č. 2/1993 Sb. (původní uvozovací ústavní zákon č. 23/1991 Sb. má dle čl. 112 odst. 3
Ústavy právní sílu pouhého zákona).
22
čl. 1 odst. 2 Ústavy: Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.
23
čl. 42 odst. 2 Listiny.
24
Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98.
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Tento článek neposkytuje ochranu celé široce chápané kategorii duševního vlastnictví,
zahrnující taktéž duševní vlastnictví k nehmotným statkům ryze hospodářské či investiční
povahy (např. ochranné známky, obchodní jména, doménová jména apod.), ale pouze právům
k těm nehmotným statkům, které jsou tvůrčím vnějším projevem lidské osobnosti. Práva
k nehmotným statkům netvůrčí povahy, ale také majetková práva k výsledkům tvůrčí duševní
činnosti, nacházejí na ústavní úrovni ochranu skrze právo na pokojné užívání majetku zaručené
čl. 11 Listiny, který ve svém odstavci prvním zaručuje právo každého vlastnit majetek,
a to se stejným zákonným obsahem a ochranou a se zaručením jeho dědění, a ve svém odstavci
třetím

a čtvrtém

zakotvuje ústavní

mantinely mezí

a

omezení

vlastnického práva

a jeho vyvlastnění.25 Ke vztahu těchto dvou článků se Ústavní soud ve své rozhodovací praxi
vyjádřil v tom smyslu, že čl. 34 Listiny je třeba chápat jako konkretizaci ochrany majetku
a vlastnického práva zakotvené v čl. 11 Listiny, přičemž zařazením čl. 34 Listiny mezi kulturní
práva je akcentován hodnotový důraz na tvořivost lidského ducha.26
Čl. 15 odst. 2 Listiny pak zaručuje svobodu vědeckého bádání a umělecké tvorby
bez možnosti jejich omezení. Pokud však umělecká tvorba opustí vlastní vnitřní sféru umělce,
ten se svým výtvorem vystupuje navenek a tím se účastní veřejné výměny kulturních,
politických a společenských informací a idejí, včetně účasti na veřejné diskuzi zveřejněním
filmového nebo jiného audiovizuálního díla, jedná se již o umělecké vyjádření, které je
podkategorií svobody projevu, omezitelné zákonem v intencích čl. 17 odst. 4 Listiny, tj. „jde-li
o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost
státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“27
V souvislosti se čtvrtou kapitolou této části je rovněž na místě zmínit čl. 10 Ústavy,
dle kterého mají vyhlášené mezinárodní smlouvy (včetně mezinárodních smluv v oblasti
autorských práv a práv souvisejících), k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas, jimiž je Česká
republika vázána a jež jsou součástí právního řádu, aplikační přednost před zákonem,
tedy že „v případě kolize těchto pramenů práva musí soudce uplatnit pravidlo aplikační

25

Srov. MORAVEC, Ondřej. Čl. 34 [Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti]. In: HUSSEINI, Faisal
a kol. Listina základních práv a svobod. Vydání první. Praha: C. H. Beck, 2021, s. 965-966. ISBN 978-80-7400812-2. Dostupné z: www.beck-online.cz; TOMOSZEK, Maxim, VOMÁČKA, Vojtěch. Čl. 11 [Ochrana
vlastnictví], tamtéž, s. 362.
26
Viz Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14.
27
Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 606/03, Srov, RIGEL, Filip. Čl. 15 [Svoboda
myšlení, svědomí, náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby]. In: HUSSEINI, Faisal a kol.,
2021, s. 480., op. cit.
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přednosti mezinárodní smlouvy zakotvené v čl. 10 Ústavy a do doby přijetí nové právní úpravy
dotvořit zákon tak, aby konvenoval mezinárodním závazkům České republiky.“28

1.2 Zákonný rámec audiovizuální tvorby
Těžištěm autorskoprávní úpravy je právní úprava na úrovni zákona, poskytující ochranu
typicky soukromým subjektivním právům původce výtvoru skrze hmotněprávní předpisy
soukromého práva a příslušné procesní předpisy. Právní problematiku audiovizuální tvorby však
upravují také některé předpisy veřejného práva. Jde především o veřejnou podporu audiovize,
o veřejnoprávní regulaci reklamy a médií, včetně poskytování audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání, ale také o veřejnoprávní úpravu deliktní odpovědnosti za celospolečensky škodlivé
zásahy do práv osob k jejich duševnímu vlastnictví.
1.2.1 Autorský zákon
Základním vnitrostátním autorskoprávním předpisem je zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 2000 a nahradil tak
předchozí komplexní autorskoprávní úpravu v zákoně č. 35/1965 Sb., o dílech literárních,
vědeckých a uměleckých.
Z hlediska právní úpravy audiovizuální tvorby je v autorském zákoně především obsažena
obecná úprava autorských děl29 a zvláštní úprava autorské tvorby v audiovizi30, dále úprava práv
výkonného umělce k uměleckému výkonu,31 práva výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho
prvotnímu záznamu,32 případně práva televizního vysílatele k jeho vysílání,33 pokud se jedná
o televizní audiovizuální díla.
Autorský zákon byl od nabytí účinnosti již pětadvacetkrát novelizován, z velké části
v důsledku harmonizačních prací na půdě Evropské unie, ale také v důsledku poznatků

28

Nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 247/05.
§ 2-45 AZ.
30
Konkrétně se jedná o obecné vymezení audiovizuálních děl v § 62 AZ, právní úpravu postavení autora
audiovizuálního díla v § 63 AZ a zvláštní režim děl audiovizuálně užitých v § 64 AZ.
31
§67-74 AZ.
32
§ 79-82 AZ.
33
§ 83-86 AZ.
29
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z autorskoprávní praxe. Audiovizuální tvorby se dotkla novela zákonem č. 216/2006 Sb.,34
která spíše z legislativně-technických důvodů35 pozměnila formulaci právní fikce autorství
k audiovizuálnímu dílu36 a za účelem posílení ochrany investice výrobce prvotního záznamu
audiovizuálního díla37 rozšířila zákonnou domněnku poskytnutí souhlasu k výkonu autorských
majetkových práv osob autorsky přispívajících do audiovizuálního díla38 na veškerá majetková
práva bez omezení. Zákonem č. 303/2013 Sb.39 byla v důsledku rekodifikace soukromého práva
vypuštěna úprava licenčních smluv, nadále zařazená do občanského zákoníku, a zákonem
č. 102/2017 Sb.40 byla zakotvena do té doby chybějící legální definice díla audiovizuálně
užitého.
1.2.2 Občanský zákoník
Obor práva autorského je především oborem soukromoprávním, a to specifickou odnoží
ve vztahu k právu občanskému (neboli obecnému soukromému právu),41 jehož komplexní právní
úprava je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
v moderním soukromoprávním předpise kodexového typu, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.
Občanský zákoník jako lex generalis soukromého práva upravuje osobní stav osob
a soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se jím řídí v tom rozsahu, v jakém je
neupravují jiné právní předpisy.42 Takovým právním předpisem, upravujícím zvláštní právo
soukromé, je autorský zákon. Jako lex specialis ve vztahu k občanskému zákoníku upravuje
autorský zákon odchylně např. prostředky přímé ochrany práva autorského,43 a to konkrétně
zvláštní pravidla pro určení rozsahu povinnosti k náhradě škody či vydání bezdůvodného

34

Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony, Čl. I.
35
TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář [online]. Vydání druhé. Praha: C.H. Beck, 2019, § 63.
Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-748-4. Dostupné z: www.beck-online.cz. Srov. Důvodová zpráva
k zákonu č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákon, č. 216/2006 Dz.
36
Viz první věta § 63 odst. 1 AZ, „Autorem audiovizuálního díla je jeho režisér.“
37
Srov. Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb., op. cit.
38
§ 63 odst. 3 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. b) AZ
39
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva,
Čl. XXXVII (ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ – ZMĚNA AUTORSKÉHO ZÁKONA).
40
Zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Čl. I.
41
SRSTKA, Jiří a kol, 2017, s. 50, op. cit.
42
§ 9 OZ.
43
§ 40 AZ.
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obohacení v důsledku zásahu do práva autorského, a oprávnění výhradního licenčního
nabyvatele k ochraně práva autorského.44 Pokud úprava v autorském zákoně koliduje s tou
v občanském zákoníku, autorský zákon má přednost v souladu se zásadou lex specialis derogat
legi generali. Tyto dva prameny soukromého práva však s ohledem na jejich převážně rozdílně
vymezenou věcnou působnost v kolizi zpravidla nevstupují.45
Občanský zákoník je pramenem autorského práva v rozsahu všeobecných ustanovení
o závazcích,46 jakož také obecnou úpravu licence,47 vztahující se ke všem předmětům duševního
vlastnictví, a zvláštní úpravu licence k autorským dílům,48 zvláštní úpravu licenční smlouvy
nakladatelské49 a zvláštní úpravu licence k uměleckým výkonům, zvukovým a zvukově
obrazovým záznamům, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání a k databázi, která je
předmětem zvláštního práva pořizovatele databáze.50 Pro oblast autorského práva je relevantní
také obecná úprava závazků z deliktů51 a z jiných právních důvodů,52 zakotvující občanskoprávní
nároky nositele práv z titulu jejich porušení nebo ohrožení.
Občanský zákoník zakotvuje pravidlo o zásadní dispozitivnosti právních norem soukromého
práva, které vymezuje prostor pro uplatnění autonomie vůle osob53 a které spočívá v možnosti
ujednat si práva a povinnosti odchylně od zákona tam, kde to zákon výslovně nezakazuje
(včetně zákazů vyplývajících ze smyslu a účelu právní normy), přičemž jsou zakázána ujednání
porušujících dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva
na ochranu osobnosti.54 Zásady soukromého práva vyjádřené v občanském zákoníku se uplatní
také při aplikaci autorského zákona, avšak s ohledem na účel právní úpravy (tj. ochrana
absolutních práv autorských a práv souvisejících s právem autorským) v něm převažují normy
kogentní. Dle důvodové zprávy k autorskému zákonu je „(z)ásada smluvní volnosti (…) dotčena
potřebou výjimečně upravit některé instituty, u kterých není možné, aby se strany dohodly jinak,
jako např. nemožnost vzdání se práva autorského, nemožnost převodu práva autorského,

44

§ 41 AZ.
SRSTKA, Jiří a kol, 2017, s. 53, op. cit.
46
§ 1721-2054 OZ.
47
§ 2358-2370 OZ.
48
§ 2371-2383 OZ.
49
§ 2384-2386 OZ.
50
§ 2387-2389 OZ.
51
§ 2894-2990 OZ.
52
§ 2991-3014 OZ.
53
Srov. § 3 odst. 1 OZ.
54
Srov. § 1 odst. 2 OZ; LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. H.
Beck, 2014, § 1. ISBN 978-80-7400-529-9. Dostupné z: www.beck-online.cz.
45
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povinná kolektivní správa práv v určitých zákonem stanovených případech.“55 Holcová
a Křesťanová vymezují prostor pro svobodné utváření soukromých práv a povinností osob
v oblasti práva autorského při aplikaci autorského zákona následovně: „Pokud lze u některých
právních norem v něm obsažených uvažovat přes jejich kogentnost uplatnění zásady autonomie
vůle, vždy musí zůstat zachována stávající úroveň ochrany a nesmí dojít k její devalvaci
a ohrožení právní jistoty.“56
Soudní ochranu soukromým subjektivním právům osob poskytují civilní soudy v občanském
soudním řízení postupem dle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.57
1.2.3 Právní předpisy veřejnoprávní deliktní odpovědnosti
V případech, kdy zájem na postihnutí protiprávního činu přesahuje zájem jednotlivého
nositele práv autorských nebo souvisejících a uplatnění soukromoprávních nároků se z důvodu
společenské závažnosti činu jeví jako nedostatečné, je na místě uplatnění veřejnoprávní
odpovědnosti za přestupek nebo za trestný čin.
Administrativněprávní

odpovědnost

na

úseku

autorského

práva

upravuje

zákon

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
který obsahuje obecné hmotněprávní i procesní normy přestupkového práva, a dále hlava šestá
části první autorského zákona, ve které nalezneme skutkové podstaty přestupků spočívajících
v porušování autorského práva. Na řízení o přestupcích se subsidiárně použije také zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Trestněprávní postih protiprávních činů na úseku autorského práva je veden na hmotném
základě

zákona

č. 40/2009 Sb.,

trestní

zákoník,

ve znění

pozdějších

předpisů,

který ve své obecné části upravuje obecnou problematiku viny a trestu a v dílu čtvrtém hlavy
šesté zvláštní části skutkové podstaty trestných činů proti právu autorskému, a to v trestním
řízení postupem dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.

55

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), č. 121/2000 Dz.
56
HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 1, op. cit.
57
Srov. § 7 odst. 1 OSŘ.
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1.2.4 Zákon o audiovizi a česká veřejná podpora kinematografie
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti 1. 1. 2013
a upravuje povinnosti osob při výrobě a zpřístupňováním kinematografických a jiných
audiovizuálních děl, která jsou určena ke zpřístupňování za úplatu (viz bod 2.2.1 a 2.2.7
této práce), pravidla poskytování veřejné podpory české kinematografické tvorbě a poskytování
filmových pobídek na podporu výroby audiovizuálních děl v České republice a dále postavení
a činnost Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie.58
Smyslem přijetí zákona bylo vybudovat institucionální základ pro tvorbu zdrojů financování
vybraných projektů v oblasti české kinematografie.59 Za tímto účelem zákon vytváří soustavu
audiovizuálních poplatků,60 jejichž stanovení vychází z konstrukce, že každý subjekt, který
má své podnikání založeno na audiovizuálních dílech, do Státního fondu kinematografie přispívá
a zároveň z něj může čerpat.61 Audiovizuální poplatky zahrnují:
-

poplatek z kinematografického představení,62 jejž za kalendářní čtvrtletí platí
pořadatel kinematografického představení (subjekt poplatku – plátce), a to ve výši 1 %
(sazba poplatku) z ceny vstupného za zpřístupnění kinematografického díla veřejnosti
(předmět poplatku) ponížené o poplatek a bez DPH, zaokrouhleno na celé koruny nahoru
(základ poplatku),

-

poplatek z poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,63
jejž za kalendářní rok platí poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání
(subjekt poplatku – plátce), a to ve výši 0,5 % (sazba poplatku) z ceny, která je
koncovým uživatelem placena poskytovateli audiovizuálních mediálních služeb
na vyžádání (předmět poplatku) ponížené o poplatek a bez DPH, zaokrouhleno na celé
koruny nahoru (základ poplatku),

58

§ 1 zákona o audiovizi.
Důvodová zpráva k zákonu č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), č. 496/2012 Dz.
60
§ 25-29 zákona o audiovizi.
61
Důvodová zpráva k zákonu o audiovizi, op. cit.
62
§ 26 ve spojení s § 29 zákona o audiovizi.
63
§ 27 ve spojení s § 29 zákona o audiovizi.
59
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-

poplatek z převzatého televizního vysílání,64 jejž za kalendářní rok platí provozovatel
převzatého televizního vysílání (subjekt poplatku – plátce), a to ve výši 1 %
(sazba poplatku) z ceny za poskytnutí převzatého televizního vysílání (předmět poplatku)
ponížené o poplatek a bez DPH, zaokrouhleno na celé koruny nahoru (základ poplatku),

-

poplatek z vysílání reklamy,65 jejž za kalendářní rok platí provozovatel jiného
než regionálního nebo místního televizního vysílání, jímž šíří program obsahující
také kinematografická díla (subjekt poplatku – poplatník), přičemž předmětem poplatku
je příjem z vysílání reklamy a jeho výše se vypočte jako 2 % (sazba poplatku) z výnosu
z vysílání reklam, je-li subjekt účetní jednotkou, nebo z příjmu z vysílání reklam,
jestliže účetní jednotkou subjekt není, a to bez DPH, zaokrouhleno na celé koruny nahoru
(základ poplatku).

Audiovizuální

poplatky

jsou

rozpočtově

určeny

Státnímu

fondu

kinematografie,

jenž je také správcem těchto poplatků66 (více k subjektům audiovizuálních poplatků viz bod
2.2.7 této práce).
Národní filmový archiv je příspěvková organizace Ministerstva kultury se sídlem v Praze,
jež slouží k ukládání audiovizuální archiválií67 a péči o ně68 a jejímž posláním je pečovat
o filmové dědictví, které dokumentuje historii kinematografie, kultury a společnosti,69
zprostředkovávat veřejnosti jeho poznávání a napomáhat rozvoji českého audiovizuálního
průmyslu a filmové kultury.70 Je subjektem, vůči kterému povinní výrobci a koproducenti
kinematografických děl uplatňují svou nabídkovou povinnost a který vede evidenci
kinematografických děl, ke které mají povinní výrobci a distributoři povinnost oznamovací.71

64

§ 28 ve spojení s § 29 zákona o audiovizi.
§ 28a-28c ve spojení s § 29 zákona o audiovizi.
66
§ 29 odst. 7 zákona o audiovizi.
67
Dle § 2 písm. f) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, je „archiválií takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším
znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo
informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií.“
68
Srov. § 2 písm. c) zákona o archivnictví.
69
Srov. § 8 odst. 2 zákona o audiovizi.
70
§ 8 odst. 1 zákona o audiovizi; O NFA – Národní filmový archiv. Národní filmový archiv – Národní filmový
archiv [online]. Copyright © NFA, [cit. 2021-8-5]. Dostupné z: https://nfa.cz/cz/o-nas/nfa/.
71
§ 6, § 7 a § 8 odst. 8 zákona o audiovizi.
65

12

Státní fond kinematografie je státní fond, tj. právnická osoba veřejného práva, zřízená
pro finanční zabezpečení zvlášť stanovených úkolů a hospodaření s prostředky pro ni
určenými,72 se sídlem v Praze, do jehož pravomoci patří mimo jiné správa audiovizuálních
poplatků, poskytování podpory kinematografie a filmových pobídek a vedení evidence v oblasti
podpory kinematografie, a to žadatelů o podporu, jejich žádostí a poskytnuté podpory
kinematografie.73
Podpora české kinematografii se poskytuje ve formě nenárokových a účelových dotací
nebo dotací s podílem na zisku, a to na vývoj, výrobu nebo propagaci českého
kinematografického

díla,74

distribuci

kinematografického

díla,

ochranu

práv

ke kinematografickým dílům a jejich záznamům, na projekt v oblasti vzdělávání a výchovy,
publikační činnost nebo technického rozvoje a modernizace kinematografie, na zachování
a zpřístupňování národního filmového dědictví nebo na pořádání filmového festivalu
nebo přehlídky v oblasti kinematografie. 75
Za

účelem

podpory

audiovizuální

produkce

v

České

republice

a

zvýšení

konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu se na výrobu audiovizuálního díla,
která alespoň částečně probíhá v České republice, poskytují nenárokové a účelové filmové
pobídky.76
1.2.5 Veřejnoprávní regulace médií a reklamy
Jsou-li díla audiovizuální (a tím i díla a výkony audiovizuálně užité) sdělována veřejnosti,77
tedy vysílána, přenášena a přijímána v nehmotné podobě, a to prostřednictvím televizního
nebo rozhlasového vysílání78 nebo jejich zpřístupňováním na vyžádání,79 jako součást
takto sdělovaného obsahu podléhají veřejnoprávní regulaci médií a reklamy.

72

§ 28 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
73
§ 9 odst. 1 a 2, § 10 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona o audiovizi.
74
§ 2 odst. 1 písm. a), b), e) a f) zákona o audiovizi.
75
§ 31 a násl. zákona o audiovizi.
76
§ 42 a násl. zákona o audiovizi. Jedná se o jiné peněžní prostředky státu, tj. peněžní prostředky státních finančních
aktiv, příspěvkových organizací, státních fondů a fondů organizačních složek státu, viz § 3 písm. c) zákona
o rozpočtových pravidlech.
77
§ 18 a násl. AZ.
78
§ 21-23 AZ.
79
Srov. § 18 odst. 2 AZ
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Práva a povinnosti subjektů, včetně povinností státu v souvislosti s provozováním vysílání,
upravuje zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vysíláním se v tomto smyslu rozumí neadresné
a veřejnosti určené šíření uceleného programu, ať už v kódované, či nekódované podobě,
kterým není poskytování služeb na vyžádání (vyjma simultánního sledování pořadů a dalších
částí vysílání), ani např. veřejné promítání filmů, videozáznamů nebo tele- či videokonference.80
Zákonem České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších
předpisů, byla zřízena Česká televize coby veřejnoprávní instituce poskytující v oblasti
televizního vysílání veřejnou službu, a to tvorbou a šířením televizních programů a dalšího
obsahu a poskytováním dalších služeb obyvatelům České republiky především v zájmu
svobodného vytváření názorů, přispívání k právnímu povědomí, posilování porozumění
a tolerance a podporování soudržnosti pluralitní společnosti a rozvíjení kulturní identity obyvatel
České republiky.81 Česká televize je oprávněným provozovatelem vysílání již na základě
tohoto zvláštního zákona, a tedy k provozování vysílání nepotřebuje licenci nebo registraci
dle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.82
Práva a povinnosti subjektů, včetně povinností státu v souvislosti s poskytováním
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, upravuje zákon č. 132/2010 Sb.,
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

a o změně některých zákonů

(zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.83
Audiovizuální mediální služba na vyžádání umožňuje uživatelům z řad veřejnosti sledování
pořadů

za

účelem

informování,

zábavy

nebo

vzdělávání

z katalogu

poskytovatele,

a to v okamžiku zvoleném uživatelem a na jeho žádost,84 a je službou informační společnosti,85
a tedy se na ni rovněž vztahuje regulace obsažená v zákoně č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

80

81
82
83
84
85

Srov. CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří. Mediální právo [online]. Vydání první. Praha:
C. H. Beck, 2018, s. 49. ISBN 978-80-7400-725-5. Dostupné z: www.beck-online-cz. Srov. § 2 zákona
o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Srov. § 1 a 2 zákona České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Srov. § 3 odst. 1 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
Srov. CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří, 2018, s. 195, op. cit.
§ 2 odst. 2 písm. a) zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
§ 2 odst. 2 písm. a) zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, § 2 písm. a) zákona o některých
službách informační společnosti.
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Základním pramenem veřejnoprávní regulace reklamy je zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci
reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon obsahuje obecnou regulaci
reklamy,86 ale i regulaci reklamy na některé specifické výrobky a služby.87,88 Speciální právní
úpravu reklamy v rámci rozhlasového a televizního vysílání a při poskytování audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání obsahují příslušné výše zmíněné zvláštní předpisy.
Ústředním orgánem státní správy, který vykonává dozor nad zákonností na úseku
rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, včetně
regulace takto šířené reklamy, je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.89
1.2.6 Regulace audiovizuální tvorby v podnikání
Z hlediska zákonných pramenů právní úpravy audiovizuální tvorby je na místě zmínit také
veřejnoprávní regulaci živnostenského podnikání zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek živnostenského zákona,90 živností však
není využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti jejich původci nebo autory.91 Je tedy na místě
rozlišovat hospodářskou činnost tvůrců a dalších osob, které se na audiovizuálním díle podílí.
Hospodářskou činností, která je podřízena režimu živnostenského zákona, je např. činnost
výrobce (producenta) audiovizuálního díla (např. filmového producenta), nebo distributora,
spočívající v soustavné výrobě, rozmnožování, distribuci, prodeji, pronájmu zvukových
a zvukově-obrazových záznamů a výrobě nenahraných nosičů údajů a záznamů,92 a podléhající
ohlášení živnostenskému úřadu.93

86

§ 1, 2 6b a násl. zákona o regulaci reklamy.
§ 3-6a zákona o regulaci reklamy.
88
Srov. CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ, Petr, URBÁNEK, Jiří, 2018, s. 247, op. cit.
89
§ 4 odst. 2 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, § 7 písm. a) zákona o regulaci reklamy,
§ 4 odst. 1 zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
90
§ 2 živnostenského zákona.
91
§ 3 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona.
92
Jedná se o živnost ohlašovací volnou dle § 25 odst. 2 a přílohy č. 4, bodu 15 živnostenského zákona.
93
Srov. DAVID, Ivan. Filmové právo: autorskoprávní perspektiva. 2., aktualizované a doplněné vydání. [Praha]:
Nová beseda, 2020. s. 116-117. ISBN 978-80-88383-20-8.
87
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1.3 Autorské právo na úrovni Evropské unie
Jedním z fundamentálních cílů Evropské unie je zajištění svobodného a volného pohybu
zboží, služeb, kapitálu a osob na jednotném vnitřním trhu.94 Aby mohlo docházet k volnému
pohybu zboží, které je autorskoprávně chráněno, a služeb, které takto chráněné zboží
zpřístupňují, jsou na unijní úrovni přijímány právní předpisy, které sbližují autorskoprávní
úpravu jednotlivých členských států.95
Mezi právní předpisy Evropské unie96 patří nařízení a směrnice, dále rozhodnutí, která jsou
závazná pro své adresáty, a nakonec doporučení a stanoviska, která jsou právně nezávazná.97
Orgánem, který tyto unijní právní předpisy vykládá a ke sjednocení jejich výkladu ve všech
členských státech vytváří ustálenou judikaturu, je Soudní dvůr Evropské unie.98
Je-li třeba pro určitou dílčí právní oblast či její jednotlivé instituty dosáhnout ve všech
členských státech unifikované právní úpravy, použije se forma nařízení. Nařízení mají obecnou
působnost, jsou závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.99 Dosud
byla tato spíše výjimečná forma autorskoprávní regulace zvolena ve dvou případech,
a to přijetím Nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci
vnitřního trhu100 a Nařízení k provedení Marrákešské smlouvy.101
Oblast autorského práva je evropskými předpisy nejčastěji regulována prostřednictvím
směrnic, kterých bylo v rámci unijních autorskoprávních harmonizačních snah prozatím přijato
jedenáct. Směrnice jsou závazné pro členské státy co do jimi určeného cíle a bez ohledu
na prostředky jeho dosažení102 a ve vnitrostátním právu působí právní účinky zpravidla až skrze
své implementační předpisy. V tom se liší od unifikujících nařízení, když jejich účelem není

94

Čl. 3 odst. 2 a 3 SEU.
Srov. Digital Strategy website, European Commission. The EU copyright legislation. Shaping Europe’s digital
future [online]. [cit. 2021-7-19]. Dostupné z: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/copyrightlegislation.
96
Také bývají označovány jako sekundární právo Evropské unie. Primárním právem, ze kterého sekundární právo
odvozuje svou závaznost, jsou smlouvy, na nichž je Evropská unie založena, především Smlouva o Evropské
unii („SEU“) a Smlouva o fungování Evropské unie („SFEU“). Srov. čl. 1 SEU a čl. 1 odst. 2 SFEU.
97
Čl. 288 SFEU.
98
Čl. 19 odst. 1 SEU.
99
Čl. 288 SFEU.
100
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. 6. 2017 o přeshraniční přenositelnosti online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
101
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. 9. 2017 o přeshraniční výměně formátově
přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním
souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo
osob s jinými poruchami čtení.
102
Čl. 288 SFEU.
95
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vytvoření stejných právních předpisů, ale jejich přiblížení.103 Obsahuje-li však směrnice
ustanovení na ochranu práv jednotlivců, která jsou přesná, jasná, bezpodmínečná a nevyžadují
přijetí dalších vnitrostátních nebo evropských opatření, ale členský stát toto ustanovení řádně
netransponoval do vnitrostátního práva ve lhůtě k tomu určené, jednotlivec se svého práva
založeného směrnicí může dovolávat také přímo před evropským nebo národním soudem.104
Pro oblast audiovizuální tvorby lze z dosud přijatých směrnic vyzdvihnout následující:
-

Směrnice o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících
v informační společnosti (směrnice InfoSoc),105

-

Směrnice o právu na pronájem a půjčování,106

-

Směrnice o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním
souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu (směrnice SatCab I),107

-

Směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (směrnice IPRED),108

-

Směrnice o době ochrany,109

-

Směrnice o osiřelých dílech,110

-

Směrnice o kolektivní správě,111

-

Směrnice o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu
(DSM směrnice)112 a

-

Směrnice o online vysílání vysílacích organizací a o převzatém vysílání televizních
a rozhlasových programů (směrnice SatCab II).113

103

KUČERA, Zdeněk a kol., 2015, s. 71, op. cit.
Doktrína přímého účinku směrnic byla ustálena v následujících rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie:
Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 1963 ve věci 26/62, v řízení N.V. Algemene Transport- en Expeditie
Onderneming van Gend & Loos proti Nederlandse administratie der belastingten; Rozsudek Soudního dvora ze
dne 4. prosince 1974 ve věci 41-74, v řízení Yvonne van Duyn proti Home Office; Rozsudek Soudního dvora ze
dne 5. 4. 1979 ve věci 148/78, v řízení Státní zastupitelství proti Tulliu Rattimu..
105
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci určitých aspektů
autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.
106
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 12. 2006 o právu na pronájem a půjčování
a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem.
107
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a
práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu.
108
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv duševního
vlastnictví.
109
Viz pozn. pod čarou č. 19.
110
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. 10. 2012 o některých povolených způsobech
užití osiřelých děl.
111
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. 2. 2014 o kolektivní správě autorského práva
a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním
trhu.
112
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském právu a právech s ním
souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES.
104
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Dne 23. 6. 2021 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh novely autorského
zákona,114 kterým má dojít k implementaci posledních dvou zmíněných evropských směrnic,
které si kladou za cíl zlepšit postavení nositelů autorských práv ve vztahu k šíření obsahu online
a posílit odpovědnost poskytovatelů služeb pro sdílení obsahu online (DSM směrnice) a zlepšit
přeshraniční dostupnost televizních a rozhlasových programů skrze zjednodušení jejich
licencování ke zpřístupňování online a skrze převzaté vysílání programů (směrnice SatCab II).
Navzdory tomu, že lhůta k implementaci směrnic uplynula dne 7. 6. 2021, s ohledem na ranou
fázi legislativního procesu není zřejmé, kdy nová právní úprava a v jaké finální podobě vstoupí
v platnost.

1.4 Mezinárodní spolupráce v oblasti autorských práv
K překonání charakteristických vlastností autorských práv (teritoriality, potenciální ubikvity
a časové omezenosti), respektive nežádoucích důsledků těchto vlastností, které mohou být
na překážku mezinárodní výměně výsledků tvůrčí činnosti a s tím spojenému celosvětovému
kulturnímu a vědeckému rozvoji, jsou v autorskoprávní oblasti přijímány mnohostranné úmluvy.
Těmito úmluvami se smluvní státy zavazují poskytnout příslušníkům druhých smluvních států
stejnou ochranu, jako poskytují vlastním příslušníkům, a to za podmínek vnitrostátního práva,
a dále poskytnout minimální úroveň ochrany, která vyplývá přímo z úmluv.115
Nejvýznamnější mnohostranné úmluvy na poli autorských práv jsou Bernská úmluva
o ochraně literárních a uměleckých děl z roku 1886, která je postavena na principu
neformálnosti nabytí autorskoprávní ochrany a jejíž smluvní státy jsou sdruženy v Bernskou unii
(Unii pro ochranu práv autorů k jejich literárním a uměleckým dílům),116 a Ženevská všeobecná
úmluva o autorském právu117 z roku 1952, která formální požadavky států na nabytí
autorskoprávní ochrany příslušníkům druhých smluvních států, nebo pro díla prvně uveřejněná
mimo území tohoto státu, omezuje na uvedení tzv. copyrightové doložky.118 Ustanovení Bernské
úmluvy nejsou Ženevskou úmluvou nikterak dotčena a ve vztazích mezi státy Bernské unie se

113

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. 4. 2019, kterou se stanovují pravidla
pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání vysílacích
organizací a převzatá vysílání televizních a rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS.
114
Sněmovní tisk č. 1246/0 Poslanecká sněmovna, 8. období, od 2017 – Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
115
KUČERA, Zdeněk a kol., 2015, s. 273, op. cit.
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Ženevská úmluva nepoužije, pokud jde o ochranu děl, jejichž zemí původu je některý stát
Bernské unie.119
Významná je také Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
(TRIPS), která je přílohou Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z roku 1994120 a jak je
patrné z jejího názvu, zaměřuje se na obchodní aspekty duševního vlastnictví v mezinárodním
obchodu. Vedle toho obsahuje úpravu vynucování práv duševního vlastnictví nebo řešení sporů
mezi smluvními státy.121
Mezi další mnohostranné úmluvy upravující autorská práva, včetně práv souvisejících
s právem autorským, patří:
-

Římská mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových organizací z roku 1961,122

-

Smlouva WIPO o právu autorském z roku 1996 (WCT),123

-

Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech z roku 1996
(WPPT),124

-

Protipirátská ženevská úmluva z roku 1971,125

-

Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967126 a

-

Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl.127

Pro oblast audiovize je na místě zmínit také Pekingskou smlouvu o audiovizuálních
výkonech z roku 2012, kterou Česká republika sice podepsala, avšak dosud neratifikovala

116

čl. 1 Revidované Bernské úmluvy.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 134/1980 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované
v Paříži dne 24. července 1971.
118
Čl. III odst. 1 a 2 Ženevské úmluvy.
119
Čl. XVII a dodatkové prohlášení Ženevské úmluvy.
120
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní
organizace (WTO).
121
SRSTKA, Jiří a kol, 2017, s. 369 a 379, op. cit.
122
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb., o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců,
výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací.
123
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové
organizace duševního vlastnictví o právu autorském.
124
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové
organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech.
125
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1985 Sb., o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů
proti nedovolenému rozmnožování jejich zvukových záznamů.
126
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního
vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.
127
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 365/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu
audiovizuálních děl.
117
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a která upravuje osobnostní i majetková práva výkonných umělců k jejich výkonům
zaznamenaným na zvukově obrazových záznamech.
Téměř všechny výše zmíněné mnohostranné úmluvy spravuje Světová organizace
duševního vlastnictví (WIPO), která byla založena v roce 1967 a je hlavní platformou
pro sjednávání mezinárodních úmluv v oblasti duševního vlastnictví. Výjimkou je dohoda
TRIPS, která je spravována Světovou obchodní organizací (WTO), založenou v roce 1994,128
a Ženevská úmluva, kterou zaštiťuje Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu
(UNESCO).129
V souvislosti s mezinárodní spoluprací na poli autorského práva v audiovizi a v návaznosti
na výklad o veřejné podpoře kinematografie v bodě 1.2.4 předchozí kapitoly lze rovněž zmínit
aktivity Rady Evropy, zejména rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy č. 88(15),130
jímž byl v režimu dílčí dohody některých států zřízen Evropský fond na podporu koprodukce
a distribuce filmových a audiovizuálních děl (Eurimages), ze kterého jsou podporovány
projekty v okruzích koprodukce, distribuce a promítání kinematografických děl. Na půdě Rady
Evropy byla rovněž přijata revidovaná Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci
z roku 2017,131 platná ve vztazích s ostatními smluvními státy této úmluvy (pro Českou
republiku od 1. 4. 2021),132 a Evropská úmluva o filmové koprodukci z roku 1992,133
jež nadále platí ve vztazích se státy, které neratifikovaly revidovanou úmluvu z roku 2017.134
Předmětem těchto úmluv je regulace právních vztahů v oblasti koprodukcí alespoň
tří koproducentů usazených na území různých smluvních států těchto úmluv, jejichž podíl
na celkových nákladech produkce je alespoň 70 %.135 Koprodukcí se přitom míní filmové dílo
určené k promítání v kinech a vyrobené více produkčními společnostmi nebo producenty
se sídlem ve smluvních státech úmluv, vázanými koprodukční smlouvou.136

128

SRSTKA, Jiří a kol, 2017, s. 369, op. cit.
Universal Copyright Convention | UNESCO. [online] Copyright © UNESCO [cit. 2021-7-26] Dostupné
z: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-industries/copyright/universal-copyrightconvention/.
130
Rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy č. 88(15) ze dne 26. 10. 1988 o založení Evropského fondu
na podporu koprodukce a distribuce filmových a audiovizuálních děl, ve znění pozdějších rozhodnutí.
131
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 23/2021 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové
koprodukci (revidované znění).
132
Čl. 16 odst. 1 Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci.
133
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000 Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci.
134
Čl. 16 odst. 2 Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci.
135
Čl. 2 Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci a čl. 2 Evropské úmluvy o filmové koprodukci.
136
Srov. Čl. 3 Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci a čl. 3 Evropské úmluvy o filmové koprodukci.
129
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1.5 Kolektivní správa autorských práv v České republice
Významným prvkem vlastním moderním systémům autorského práva je institut
tzv. kolektivní správy práv, jež v zákonodárcem vymezených oblastech doplňuje individuální
výkon práv, tj. uzavírání jednotlivých licenčních smluv s uživateli a v případě zásahu do práv
autorských domáhání se ochrany, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na účet nositele
práv. V případě kolektivní správy práv137 pak kolektivní správce na základě zákonného
zmocnění (povinná138 a rozšířená139 kolektivní správa) nebo smluvního zmocnění nositelem práv
(dobrovolná kolektivní správa) ve vymezeném rozsahu, vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost kolektivního správce a na účet nositelů práv,140 spravuje práva těchto nositelů,
při čemž s uživateli uzavírá zpravidla hromadné či kolektivní licenční smlouvy141 na užití všech
předmětů ochrany (autorských děl či jiných) v rámci jím spravovaného repertoáru a uplatňuje
nároky na ochranu jím spravovaných práv.142
Tento zásadní institut autorského práva má své kořeny ve Francii v roce 1777,
kdy Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais založil první autorskou společnost kolektivní
ochrany autorských práv, Bureau de la législation dramatique (později přeměněna na Société
des auteurs et compositeurs dramatiques – SACD), jejímž účelem bylo bojovat za uznání
autorských práv autorů-dramatiků. Vznik kolektivní správy práv per se, zahrnující vybírání
a rozdělování autorských odměn za užití děl autorů, však bývá spojován až se založením
Společnosti textařů, skladatelů a hudebních nakladatelů (Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique – SACEM, která doposud působí jako kolektivní správce práv – stejně tak
SACD) v roce 1851. Ochrana práv autorských dostala mezinárodní rozměr uzavřením Bernské
úmluvy v roce 1886 a v roce 1926, v návaznosti na zejména evropský rozmach zakládání
organizací kolektivní ochrany práv na přelomu 19. a 20. století, byla založena Mezinárodní
konference společností autorů a skladatelů (Confédération internationale des sociétés d’auteurs
et de compositeurs – CISAC), která v současné době sdružuje 228 organizací ze 120 států.143
První organizací kolektivní správy práv na našem území bylo Ochranné sdružení

137

§ 97 a násl. AZ.
§ 97d AZ.
139
§ 97e AZ.
140
§ 97 odst. 3 AZ.
141
Srov. 98a AZ.
142
284-291
143
CISAC Overview | CISAC. Homepage | CISAC [online]. Copyright © CISAC 2021 [cit. 2021-9-5]. Dostupné
z: https://www.cisac.org/about/cisac-overview.
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československých skladatelů, spisovatelů a nakladatelů, založené v roce 1919, předchůdce
současného kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům
hudebním, z.s. Sdružení autorů se nejprve přičinilo o rozvoj autorskoprávní ochrany na našem
území vyvíjením tlaku na zákonodárce (jako kolektivní ochránce práv) a následně respektování
zákonodárcem uznaných práv jménem autorů vynucovalo na uživatelích autorských děl
(jako kolektivní správce práv).144 Kolektivní správa práv je v současné době předmětem unijní
harmonizace.145
Kolektivní správce má dle české právní úpravy, v rozsahu oprávnění uděleného
Ministerstvem kultury,146 legální monopol výkonu kolektivní správy pro výkon téhož práva
ve vztahu k témuž druhu díla nebo k témuž jinému předmětu ochrany.147 V současné době jsou
nositeli oprávnění k výkonu kolektivní správy následující organizace:148
-

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s., kolektivní správce
s oprávněním pro výkon kolektivní správy práv autorů děl literárních, dramatických,
hudebně dramatických, choreografických, pantomimických, audiovizuálních, děl
vědeckých včetně děl kartografických a děl dabingových režisérů, jsou-li současně autory
režijní úpravy audiovizuálních děl v jiném jazyce,149

-

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., kolektivní správce
s oprávněním pro výkon kolektivní správy zejména práv k dílům hudebním s textem
či bez textu,150

144

Srov. HARTMANOVÁ, Dagmar. Kolektivní správa autorských práv a práv souvisejících s právem autorským:
historicko-teoretická studie, výklad platné právní úpravy včetně porovnání s právní úpravou vybraných
evropských zemí, soutěžně právní aspekty kolektivní správy. Praha: Linde, 2000, s. 11-14. ISBN 80-7201-218-5.
145
Srov. směrnice o kolektivní správě.
146
§ 96 a násl. AZ.
147
§ 96a odst. 3 písm. d) AZ.
148
Organizace oprávněné k výkonu kolektivní správy práv - mkcr.cz. Ministerstvo kultury České republiky [online].
[cit. 2021-8-4]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/organizace-opravnene-k-vykonu-kolektivni-spravy-prav692.html.
149
Srov. DILIA vykonává kolektivní správu autorských práv pro tyto druhy děl: DILIA [online]. [cit. 2021-8-4].
Dostupné z: https://www.dilia.cz/65-druhy-del-v-kolektivni-sprave-dilia; Oprávnění ke kolektivní správě práv mkcr.cz.
Ministerstvo
kultury
České
republiky
[online].
[cit. 2021-8-4].
Dostupné z: https://www.mkcr.cz/opravneni-ke-kolektivni-sprave-prav-691.html.
150
Srov. O nás | OSA.CZ. Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním | OSA.CZ [online]. [cit. 2021-8-4].
Dostupné z: https://www.osa.cz/kdo-jsme/o-nas/; Oprávnění ke kolektivní správě práv - mkcr.cz, [cit. 2021-8-4],
op. cit.
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-

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově-obrazových záznamů, z.s., kolektivní správce s oprávněním pro výkon
kolektivní správy práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových
záznamů,151

-

Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury
a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s., kolektivní správce s oprávněním pro výkon
kolektivní správy práv autorů a jiných nositelů práv k dílům výtvarným, jako jsou díla
malířská, grafická nebo sochařská, k dílům fotografickým a k dílům vyjádřeným
postupem podobným fotografii, k dílům užitého umění, k výtvarným dílům audiovizuálně
užitým, jako jsou díla kameramanů, scénografů a kostýmních výtvarníků, a k dílům
architektonickým včetně děl urbanistických,152

-

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s., kolektivní správce s oprávněním pro výkon
kolektivní správy práva na odměnu za opětný prodej originálu díla uměleckého k dílům
uměleckým, tj. výtvarným, jako je zejména dílo malířské, grafické, sochařské a dílo
fotografické,153 a

-

Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s., kolektivní správce s oprávněním pro výkon
kolektivní správy práv autorů k dílům zvukařů-autorů (tzv. mistrů zvuku).154

151

Srov. O NÁS - Intergram. Intergram - Nezávislá společnost výkonných umělců [online]. Copyright © 2018
Intergram, z.s. [cit. 2021-8-4]. Dostupné z: https://www.intergram.cz/o-intergramu/; Oprávnění ke kolektivní
správě práv - mkcr.cz, [cit. 2021-8-4], op. cit.
152
OOA-S [online]. [cit. 2021-8-4]. Dostupné z: http://www.ooas.cz/; Oprávnění ke kolektivní správě práv mkcr.cz, [cit. 2021-8-4], op. cit.
153
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 24. 5. 2002, sp. zn. 5106/2001.
154
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. 10145/2003.
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2 Audiovizuální dílo a díla a výkony audiovizuálně užité
2.1 Audiovizuální dílo jako předmět ochrany
Audiovizuální dílo je především autorským dílem, a to jeho samostatnou kategorií,
jejíž vyčlenění je opodstatněno charakteristickou povahou těchto zvláštních imateriálních statků,
vyžadující odpovídající legislativní řešení. Abychom tedy mohli učinit závěr, že ideální
nehmotný předmět posuzování je audiovizuálním dílem, musíme předně shledat naplnění všech
obecných definičních znaků autorského díla.
2.1.1 Autorské dílo
Závěr o tzv. autorskoprávním statusu díla předpokládá nejprve vyřešení některých otázek
skutkových (např. doba a místo vzniku ideálního předmětu a okolnosti jeho vzniku), ale také
otázek odborných mimoprávních, které bývají zodpovídány především znalecky,155 z hledisek
uměleckých (díla umělecká) nebo vědeckých (díla vědecká). Průvodním důsledkem odborného
posouzení ideálního předmětu je vytvoření určité představy o jeho objektivní estetické,
jiné umělecké či vědecké hodnotě (povaze) díla (viz dále).156 Jak však ve své rozhodovací praxi
potvrdil Nejvyšší soud,157 konečné posouzení, jestli jde o autorské dílo, je otázkou výlučně
právní, a nikoliv znaleckou, byť se při jejím řešení mohou příslušné orgány aplikující právo
opírat též o závěry znaleckého posudku.
Platná právní úprava158 autorské dílo vymezuje kumulativními pojmovými znaky,
a to jako jedinečný (kritérium autorskoprávní individuality) výsledek tvůrčí duševní činnosti
autora (kritérium kreativity), který dosahuje alespoň minimální umělecké či vědecké hodnoty
(kritérium umělecké či vědecké povahy) a který je vyjádřen v jakékoli smysly vnímatelné
podobě (kritérium vnější formy).

155

Postup znaleckého posuzování upravuje zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých
ústavech a příslušné procesní předpisy.
156
TELEC, Ivo. Pojmové znaky duševního vlastnictví. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 23-26. Právní praxe. ISBN 97880-7400-425-4.
157
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 5 Tdo 815/2009.
158
§ 2 odst. 1 AZ.
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Kritérium autorskoprávní individuality (originality) díla, vyjadřuje požadavek statistické
jedinečnosti díla, dle kterého není možné, aby autorskoprávní ochrany požívala dvě totožná
díla.159 Autorskoprávní individualita je v zahraničním zákonodárství pojímána rozličně: Knap
v tomto ohledu státy rozděluje do tří zobecněných skupin pojetí, přičemž „(d)o první skupiny
náležejí státy s pojetím v podstatě absolutní individuality autorského díla, připouštějící ochranu
jen pod podmínkou jedinečnosti (…), (d)o druhé skupiny náležejí státy, jejichž pojetí připouští
i relativní individualitu autorského díla (stačí nepravděpodobnost, popř. i jen menší
pravděpodobnost vzniku shodného díla), (…) třetí skupinu vytváří zákonodárství států, kde se
autorskoprávní individualitě kladou na roveň i některé skutečnosti nenáležející autorské tvůrčí
činnosti, jako pracnost, finanční náklady, využití znalostí a zkušeností apod.“160 Holcová
se přiklání k zařazení české právní úpravy mezi pojetí absolutní individuality díla (první skupina
Knapovy kategorizace),161 zatímco Telec a Tůma současnou právní úpravu a pojetí jedinečnosti
v autorském zákoně staví někam na pomezí první a třetí skupiny, když u některých výtvorů
(pozn. počítačový program, databáze, fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným
fotografii)162 autorský zákon de lege lata ustupuje z požadavku jedinečnosti díla a vychází
„z kritéria původnosti u zmíněných druhů výtvorů, či z kritéria materiální výrobní a obchodní
investice (a to pouze u některých práv souvisejících)(…).“163
Ty výtvory, kterým autorský zákon poskytuje ochranu jako autorským dílům za podmínky
slabšího kritéria původnosti, dokonce Telec a Tůma označují za díla fiktivní.164 Polčák však
takový výklad fingování statusu autorského díla odmítá a předmětné ustanovení autorského
zákona chápe jako konstituci rozdílných kvalifikačních požadavků na jednotnou právní kategorii
autorského díla.165
Na tomto místě lze rovněž zmínit judikaturu Soudního dvora Evropské unie k pojmu
originalita díla. Soudní dvůr kupříkladu v rozsudku ve věci Smilde konstatoval, že je „třeba,
aby byl dotyčný předmět originální v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 2, op. cit.
KNAP, Karel a KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia, 1981. s. 115. Dostupné také z:
www.ndk.cz.
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HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 2, op. cit.
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§ 2 odst. 2 AZ.
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 2, op. cit.
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Tamtéž.
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POLČÁK, Radim a kol. Autorský zákon: praktický komentář s judikaturou: podle stavu k 1. dubnu 2020 [online].
Vydání první. Praha: Leges, 2020, § 2. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Dostupné z: www.aspi.cz.
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(jmenovitě ve vztahu k článkům 2, 4 a 5 směrnice InfoSoc).“166 Výkladem pojmu díla
a jeho originality Soudní dvůr nenavazuje na žádné ustanovení směrnice InfoSoc nebo jiného
předpisu sekundárního práva Evropské unie, které by snad v rámci harmonizačních snah
vymezovalo pojem díla nebo stanovovalo požadavek jeho originality, neboť toto vymezení je
prozatím ponecháno úpravám národních států (s výjimkou zvláštní úpravy fotografií,
počítačových programů a databází167).168 Soudní dvůr však přesto pojem dílo ve své judikatuře
vykládá, a to se zdůvodněním, že směrnice za účelem vymezení tohoto pojmu neobsahuje
výslovný odkaz na právo členských států (tj. který by výklad tohoto pojmu vyhrazoval toliko
právu členských států) a že tento pojem musí být vykládán v celé Unii autonomním a jednotným
způsobem, a to s ohledem na požadavky jednotného použití unijního práva a na zásadu rovnosti.
Takto chápaná originalita díla odpovídá kritériu původnosti, které se pod vlivem evropské
harmonizace v české právní úpravě uplatní již nyní u autorských děl dle § 2 odst. 2 autorského
zákona. Vztažením tohoto pojetí originality díla v důsledku eurokonformního soudního výkladu
také na díla dle § 2 odst. 1 autorského zákona by však mělo za následek oslabení kritéria
originality z doposud vyžadované jedinečnosti, a tedy rozšíření okruhu výtvorů chráněných
autorským právem.169
Kritérium kreativity spočívá v požadavku tvůrčí činnosti autora – fyzické osoby, která je
svou povahou vždy činností duševní. Pokud je určitý výsledek lidské činnosti vytvořen ryze
mechanicky, tj. kauzální procedurou postrádající osobnostní vklad tvůrce (např. převzetí
a nekreativní zpracování již dříve vyjádřené myšlenky, kopírování), nelze takový proces
považovat za tvůrčí činnost.170 Ta může být činností netvůrčí doplněna, vždy však musí být
spjata s osobností a osobními vlastnostmi tvůrce (schopnost tvořit, nadání, fantazie aj.), „které si
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Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. 11. 2018 ve věci C‑310/17, v řízení Levola HengeloBV
proti Smilde Foods BV (bod 36), ale také např. Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. 7. 2009
ve věci C-5/08, v řízení Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening (bod 37).
167
Srov. čl. 3 odst. 1 směrnice o právní ochraně databází (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES
ze dne 11. 3. 1996 o právní ochraně databází), čl. 1 odst. 3 směrnice o právní ochraně počítačových programů
(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. 4. 2009 o právní ochraně počítačových
programů) a čl. 6 směrnice o době ochrany (fotografie).
168
Srov. DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. K harmonizační roli SDEU při výkladu kritérií originality autorských děl.
In: DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: europeizace českého
práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2017, s. 55. ISBN 978-80-87975-75-6.
169
Srov. HOLCOVÁ, Irena, KŘESŤANOVÁ, Veronika. Originalita autorského díla. In: DOBŘICHOVSKÝ,
Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: ke koncepčním změnám v přístupech práva
duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek
a chápání patentové teorie ekvivalence. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2018, s. 22.
ISBN 978-80-87975-84-8.
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Srov. POLČÁK, Radim a kol., 2020, § 2, op. cit.
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lidský duch přináší do běžného života a které rovněž nabývá např. životní praxí, vzděláním,
životní zkušeností apod.“171 Nejvyšší soud se pak přihlásil k některým závěrům nauky a tvůrčí
činnost dále charakterizoval 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 (…) nebyl vůbec dosažen.“ 172
Z hlediska kritéria umělecké či vědecké povahy je pro učinění závěru o statusu díla
u předmětu posuzování třeba shledání alespoň minimální umělecké či vědecké hodnoty, neboť
bezvýhradná absence takové hodnoty musí vést k závěru, že daný předmět autorskoprávní
ochrany nepožívá, a tedy že se o autorské dílo ve skutečnosti nejedná.173 Dle Polčáka má mít
umělecké dílo alespoň elementární estetickou hodnotu a tedy pozitivní vztah ke kategorii krásy,
zatímco vědecké dílo má mít pozitivní vztah ke kategorii pravdy ve smyslu směřování původce
k jejímu poznání.174 Podle Telce a kol. je pak pro díla vědecká typické používání vědeckého
stylu, metod, struktury díla, argumentace a jazyka vědy vůbec.175
Kritérium vnější formy je rozvinutím autorskoprávního principu, že pouhá myšlenka není
autorským právem chráněna.176 Autorskoprávní ochrana není poskytování celému tvůrčímu
procesu autora, ale pouze té jeho části, která je vyjádřena navenek tak, aby byla objektivně
(smyslově) vnímatelná dalšími osobami. Dílo jako imateriální statek tedy vzniká až v okamžiku
své (alespoň dočasné) materializace výrazovým prostředkem odpovídajícím povaze díla
(např. tvar a barva výtvarného díla, slovo, pohyb nebo hudba u děl divadelních apod.).177
Pro úplnost je třeba dodat, že některé nehmotné statky, byť naplňují pojmové znaky
autorského díla, jsou z autorskoprávní ochrany ve veřejném zájmu vyňaty (díla úřední a výtvory
tradiční lidové kultury).178 Přestože jim je tedy formálně ponechán autorskoprávní status díla,
jejich původci od počátku nesvědčí subjektivní autorské právo k nim.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4924/2007, dále také Rozsudek Nejvyššího
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TELEC, Ivo, 2012, s. 23-40, op. cit.
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 2, op. cit.
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2.1.2 Obecné vymezení autorského díla audiovizuálního
Audiovizuální dílo je tedy vymezeno obecnými definičními znaky autorského díla a dále
zvláštními definičními znaky, odlišujícími jej od ostatních autorských děl. Z kritérií originality,
kreativity, umělecké či vědecké povahy díla a jeho vyjádření ve vnější formě, tedy není pro tuto
kategorii autorských děl jakkoli slevováno. Kritérium kreativity tak zřejmě nenaplní rutinně
mechanické zachycení události každodenního života, u amatérského snímku z rodinné oslavy
navíc pravděpodobně nebude naplněno kritérium umělecké či vědecké povahy díla (tento závěr
však lze učinit pouze v každém konkrétním případě).179 Takové ideální předměty tedy nejsou
audiovizuálními díly ve smyslu autorského zákona, a to ani tehdy, pokud by bezvýhradně
naplňovaly jeho definici v § 62 autorského zákona.
Právní nauka dílo audiovizuální řadí mezi díla hromadná (vedle děl souborných,180
děl spojených,181 díla spoluautorů182 a děl kolektivních183), která jsou si podobna pluralitou
příspěvků do tvůrčího celku s rozdílnou schopností jejich samostatného užití, případně pluralitou
na straně původcovské.184
Audiovizuální díla jsou někdy označována za díla „kvazisouborná“. Oproti souborným dílům
se vyznačují obvykle kvalitativně vyšší úrovní uspořadatelské tvůrčí činnosti autora, která je
zpravidla doplněna také činností zpracovatelskou,185 a navíc zákonným požadavkem
na audiovizuální díla, aby byla alespoň z části tvořena autorskými prvky (díly audiovizuálně
užitými), když souborná díla mohou být tvořena i jen neautorskými prvky.
Právní úprava děl audiovizuálních, stejně jako u děl kolektivních, mimo jiné sleduje ochranu
a zhodnocení vysokých investic potřebných pro realizaci těchto poměrně komplexních
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Srov. TELEC, Ivo a kol., 2019, § 62, op. cit.
Díla souborná jsou souborem autorských či neautorských prvků, který je způsobem výběru nebo uspořádáním
obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora. Srov. § 2 odst. 5 AZ; srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019,
§ 2, op. cit.
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kreativních projektů. Je jim společná role vedoucí osoby, režiséra nebo investora, který řídí
průběh prací na kreativním projektu a ovlivňuje jeho výslednou podobu. Zatímco u díla
kolektivního zákonná fikce stanoví, že je zaměstnaneckým dílem, a to i kdyby bylo vytvořeno
na objednávku, v důsledku čehož majetková práva k jednotlivým příspěvkům do tvůrčího celku
vykonává investor (ve fingovaném postavení zaměstnavatele),186 u díla audiovizuálního
je ochrana investora (producenta) zajištěna právem výrobce zvukově obrazového záznamu,187
přičemž investor autorská majetková práva k audiovizuálnímu dílu a k jednotlivým tvůrčím
příspěvkům nevykonává, ale toliko tyto nehmotné statky užívá na základě výhradní a neomezené
licence, jejíž získání se za určitých podmínek finguje.188 Uplatnění právního režimu děl
kolektivních na audiovizuální tvorbu autorský zákon výslovně zapovídá,189 což důvodová zpráva
k autorskému zákonu osvětluje potřebou zabránit, aby výrobce (producent) vykonával veškerá
majetková práva k audiovizuálnímu dílu a k jednotlivým tvůrčím příspěvkům,190 přičemž nutnost
výslovné výluky děl audiovizuálních z režimu děl kolektivních Telec spatřuje také v hledisku
právní jistoty.191
Audiovizuální díla nejsou ze zákona díly zaměstnaneckými. 192 Pokud však autor díla
audiovizuálního toto dílo vytvoří v zaměstnaneckém poměru a ke splnění svých povinností
z toho vyplývajících, bude se jednat o dílo zaměstnanecké, na něž se v plné míře uplatní právní
úprava v § 58 autorského zákona a majetková práva autorská bude svým jménem a na účet
autora vykonávat jeho zaměstnavatel.193 Jinak se u audiovizuálních děl může uplatnit právní
úprava zaměstnaneckých děl toliko v rozsahu odst. 4 přiměřeně (omezení výlučných
osobnostních práv autora) a odst. 5 obdobně (právo zaměstnavatele, resp. výrobce zvukově
obrazového záznamu audiovizuálního díla, k dokončení nehotového díla), a to pouze
za předpokladu, že autor udělil výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla písemnou
smlouvou oprávnění zaznamenat je na prvotní záznam.194
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2.1.3 Kategorizace audiovizuálních děl
Audiovizuální díla jsou rozličnou kategorií autorských děl, kterým je společné použití
filmové, televizní nebo jiné audiovizuální techniky, tj. technických prostředků pro záznam
a reprodukci obrazu a zvuku.195 Dílo audiovizuální však nelze ztotožňovat se zachycením
provedení díla jiného, typicky díla dramatického (činohra), hudebně dramatického (muzikál)
či díla choreografického (tanec) audiovizuální technikou,196 které je – za podmínky zachování
si vyjadřovacích prostředků dané kategorii děl vlastních197 – jeho (pouhým) užitím ve smyslu
§ 12 autorského zákona. Tak např. muzikál Hamilton (autorem hudby, textu písní i hry je LinManuel Miranda, 2015) zřejmě nepozbyl svou povahu hudebně dramatického díla, když byl
záznam, kombinující tři z jeho živých provedení a dodatečně zachycených close-upů,
zpřístupněn ke zhlédnutí na streamovací platformě Disney+ pod názvem Hamilton the Movie.198
Oproti tomu filmová adaptace jiného z Mirandových muzikálů In the Heights (autory hudebně
dramatického díla jsou Lin-Manuel Miranda – hudba a texty písní, a Quiara Alegría Hudes – text
hry, 2005)199 dala za vznik novému audiovizuálnímu dílu (režie Jon M. Chu., 2021).200
Z hlediska použité audiovizuální techniky a účelu, kterému má výsledek audiovizuální
tvorby sloužit, rozlišujeme díla kinematografická, která jsou určena k typicky veřejnému
promítání kinematografickou projekcí v kinech, díla televizní, která jsou určena k veřejnému
sdělování televizním vysíláním, a ostatní audiovizuální díla, včetně děl videografických,
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která využívají obdobnou techniku záznamu a reprodukce jako první dvě tradiční skupiny,
avšak pokud jsou vůbec veřejnosti sdělována, tak odlišnými sdělovacími prostředky.201
V rámci takto vyčleněných skupin audiovizuálních děl můžeme dle jejich podoby a obsahu
dále rozlišovat na filmy (filmová díla kinematografická), televizní filmy (filmová díla televizní),
televizní seriály a jiné televizní pořady, včetně živého vysílání (ostatní díla televizní), a v rámci
skupiny ostatních audiovizuálních děl na multimediální obsah, audiovizuální obsah digitálních
platforem (tzv. služby video-on-demand, zkráceně VOD) apod. Zejména ve vztahu ke skupinám
ostatních televizních děl a ostatních audiovizuálních děl je na místě připomenout, že i nadále
hovoříme o audiovizuálních dílech ve smyslu autorského zákona, a tedy i v rámci těchto skupin
pouze o takovém audiovizuálním obsahu, který vykazuje veškeré pojmové znaky autorského
díla. Zajímavým a atypickým příkladem výtvoru, jehož zařazení do kategorie (ostatních)
audiovizuálních děl připustila soudní rozhodovací praxe, je např. videomapping, který byl
za audiovizuální dílo označen v odůvodnění rozhodnutí Krajského soudu v Českých
Budějovicích vydaného v řízení, které se jinak zabývalo otázkou autorskoprávního statusu 3D
modelu budovy Národního muzea pro účely videomappingu: „Ostatně při realizaci
videomappingu nedochází k vnímání samotného 3D modelu, diváci vidí existující budovu jako
architektonické dílo a na něj promítané výtvarné motivy nebo animace jako podstatu
audiovizuálního díla – videomappingu.“202
Rozlišení filmových děl na kinematografická a televizní je opodstatněno především odlišným
veřejnoprávním režimem děl kinematografických, na která se vztahuje veřejná podpora z Fondu
na podporu kinematografie a která zákon o audiovizi vymezuje jako audiovizuální díla určená
ke zpřístupňování veřejnosti za úplatu v kině nebo podobným způsobem (tj. prostřednictvím
kinematografických představení),203 přičemž filmová (a jiná) díla televizní (tj. audiovizuální díla
určená k televiznímu vysílání) rovněž podléhají veřejnoprávní regulaci, a to zákonem
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Vedle těchto druhů audiovizuálních děl
dopadá zvláštní veřejnoprávní regulace také na audiovizuální obsah, který je sdělován v rámci
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a který spadá do zbytkové kategorie ostatních
audiovizuálních děl (jedná-li se o audiovizuální obsah autorský). Ačkoli regulace obsahu
sdělovaného televizním vysíláním a v rámci audiovizuální mediální služby na vyžádání
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 62, op. cit.
Viz. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 1. 2021, č. j. 12 C 14/2020- 51.
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§ 1 odst. 2 a § 2 odst. 1 písm. a) a b) zákona o audiovizi, co do podpory v rámci Fondu na podporu
kinematografie viz § 31 a násl. tamtéž. Srov. DAVID, Ivan, 2020. s. 52, op. cit.
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v některých případech sleduje podobné cíle, např. zákaz sdělování takového obsahu,
který podněcuje k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti apod.204 a zákaz podprahových
sdělení,205 není totožná. Pro televizní vysílání jsou z hlediska jeho obsahu stanoveny přísnější
podmínky, např. úplný zákaz vyobrazování pornografie a hrubého samoúčelného násilí
(pro audiovizuální mediální služby na vyžádání platí pouze povinnost omezit dětem
a mladistvým přístup k tomuto obsahu)206 nebo zákaz vysílat před 22. hodinou obsah
s vulgarismy a nadávkami nebo takový obsah, který by mohl ohrozit fyzický, psychický
nebo mravní vývoj dětí a mladistvých.207 Ačkoli spolu poskytovatelé těchto služeb soutěží,208
kvůli jejich odlišnému veřejnoprávnímu režimu nelze audiovizuální díla na vyžádání podřadit
pod kategorii děl televizních. Jelikož audiovizuální obsah na vyžádání, včetně původního obsahu
streamovacích platforem (Netflix, Hulu, Disney+ apod.), v poslední době nabývá na významu,
nadále se nejeví vyhovujícím ponechat tuto specifickou skupinu děl ve zbytkové kategorii
audiovizuálních děl ostatních, neboť by to dostatečně nereflektovalo současný posun
ve způsobech přijímání audiovizuálního obsahu. Proto by bylo na místě uvažovat o doplnění
tradičního třídění audiovizuálních děl na díla kinematografická, televizní a ostatní o kategorii
audiovizuálních děl na vyžádání.
2.1.4 Pojmové znaky audiovizuálního díla
Audiovizuální dílo je dle platné právní úpravy „(…) díl(em) vytvořen(ým) uspořádáním děl
audiovizuálně užitých, ať již zpracovaných, či nezpracovaných, které sestává z řady
zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených
zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných
i sluchem.“209
Pro uplatnění odchylného autorskoprávního režimu děl audiovizuálních tedy k obecným
pojmovým znakům autorských děl s rozličnou intenzitou přistupují kritéria další, a to kritérium
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Viz § 32 odst. 1 písm. c) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 6 odst. 2 zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
205
Viz § 32 odst. 1 písm. d) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 6 odst. 2 zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
206
Viz § 32 odst. 1 písm. e) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání a § 6 odst. 3 zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
207
Viz § 32 odst. 1 písm. g) až i) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
208
Srov. § 2 odst. 2 písm. a) zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a contrario.
209
§ 62 odst. 1 AZ.
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fixace, kritérium mnohosti děl audiovizuálně užitých a kritérium mnohosti výrazových
prostředků, z nichž dominantním je pohyb.
Fixace, tj. zachycení díla na hmotný nosič, je jednou ze základních forem objektivního
vyjádření jakožto pojmového znaku autorského díla.210 Přestože autorský zákon ani pro díla
audiovizuální výslovně nepožaduje právě tuto formu nebo trvalost vyjádření díla, 211
dle Křesťanové a Holcové audiovizuální dílo bez záznamu nemůže existovat, tj. nemůže
z autorskoprávní

perspektivy

ani vzniknout.

Právní

ochrana

a

hospodářské

využití,

jakož i normativní vymezení audiovizuálního díla („sestává z řady zaznamenaných … obrazů“),
totiž fixaci díla pořízením záznamu ve skutečnosti předpokládá.212
Dalším znakem audiovizuálního díla je mnohost děl audiovizuálně užitých. Audiovizuální
dílo je tvořeno autorsky uspořádanými a zpracovanými díly audiovizuálně užitými, přičemž
z použití plurálového tvaru slova dílo vyplývá obligatorní požadavek mnohosti děl audiovizuálně
užitých. Vedle autorských prvků audiovizuálního díla (literární námět či scénář, hudební
doprovod, výtvarná díla kostymérů či maskérů či díla architektonická vyjádřená filmovými
kulisami či interiéry apod.) však toto může obsahovat také prvky neautorské, především
umělecké výkony výkonných umělců (herců, zpěváků, hudebníků apod.),213 ale také prvky
netvůrčí

povahy

(neumělecké

výkony

komparzistů,

výsledky

technické

či řemeslné činnosti).214,215
Přestože je audiovizuální dílo jako výsledek uspořadatelské a zpracovatelské činnosti
svého autora tvořeno díly a dalšími prvky v něm obsaženými, jeho právní ochrana není
ohraničena právy osob k výsledkům tvůrčí i netvůrčí činnosti, kterou se na jeho vzniku podílely,
nýbrž je na nich zcela autorskoprávně nezávislá. Práva autorů děl audiovizuálně užitých nejsou
právy autora audiovizuálního díla dotčena.216
Z hlediska působení na smysly vnímajících osob je audiovizuální dílo typické rovněž
mnohostí výrazových prostředků, odpovídajících povaze děl audiovizuálně užitých,
z nichž dominantním je pohyb. Pro dílo audiovizuální je charakteristická jeho obrazová složka
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Viz výše; § 2 odst. 1 AZ; srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 13, op. cit.
Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 62, op. cit.; § 9 odst. 1 AZ.
212
HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 62, op. cit.
213
§ 67 a násl. AZ.
214
Srov. DAVID, Ivan, 2020. s. 59, op. cit.
215
TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 62, op. cit.
216
Srov. § 2 odst. 4: Předmětem práva autorského je také dílo vzniklé tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně
překladu díla do jiného jazyka. Tím není dotčeno právo autora zpracovaného nebo přeloženého díla.
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vnímatelná zrakem (barvy, tvary, světla a stíny a pohyb) a zvuková složka vnímatelná sluchem
(řeč, hudba, zvuky a ruchy).217
Zatímco obrazová složka, sled obrazů vyvolávajících dojem pohybu, je dominantním
a současně obligatorním prvkem audiovizuálních děl, s ohledem na znění legální definice
audiovizuálního díla („jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem.“) je jeho zvuková
složka sice prvkem pravidelným, avšak pouze fakultativním. Do takto vymezených děl
audiovizuálních lze proto zařadit např. i němé filmy Charlieho Chaplina. Ten se v době
kinematografické revoluce spojené s mimořádným úspěchem filmu Jazzový zpěvák (režie Alan
Crosland, 1927), který byl prvním filmem se synchronizovaným zvukovým dialogem a současně
předzvěstí konce éry němých filmů, nechal slyšet, že tzv. talkies (mluvené filmy) nenávidí
a že zničí velkou krásu ticha. Přestože se filmová tvorba ubrala cestou odlišnou od té, kterou by
si snad Chaplin představoval, a němé filmy jsou dnes spíše výjimkou potvrzující pravidlo
mluvených filmů,218 lze alespoň pro oblast práva autorského i nadále přisvědčit Chaplinovu
výroku, že „film je uměním obrazovým.“219
Pohyb je v tomto kontextu třeba chápat šířeji než jako změnu polohy objektu vnější reality
v čase, jak je popsán pojmoslovím přírodních věd.220 Kromě zachycení běžícího člověka,
jedoucího vlaku nebo tekoucího potoku tak dojem pohybu může vyvolat i kreslený film složený
z velkého množství inherentně nehybných ilustrací přetáčených v rychlém časovém sledu,
nebo animovaný film vyrobený za pomoci technologie počítačové animace. Přestože si je divák
takového snímku vědom, že nepozoruje dříve zachycený reálný děj ve fyzikálním smyslu
(v některých případech je takový pohyb dokonce ve vnějším světě nemožný a lze jej pozorovat
pouze za použití technologií počítačové animace), alespoň v představách diváka sedm trpaslíků
pochoduje do chaloupky za Sněhurkou (Sněhurka a sedm trpaslíků, režie David Hand a kol.,
1937), královna Elsa za pomoci kouzel vytváří vlastní ledové království (Ledové království,
režie Chris Buck a Jennifer Lee, 2013), a divák tedy nabývá dojmu animovaných postav a jejich
světa, oživlého v pohybu. Lze tedy uzavřít, že autorský zákon klade důraz na dojem (vnitřní
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 62, op. cit.
Takovou výjimkou je kupříkladu němý film Umělec režiséra Michela Hazanaviciuse, za který bylo na filmových
cenách Oscar v roce 2012 uděleno pět zlatých sošek, včetně Oscara za nejlepší film:
The Artist letos připravil Oscary o hlas — ČT24 — Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský
web v ČR — Česká televize [online]. Copyright © Paramount Pictures [cit. 2021-6-29]. Dostupné
z: https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/1188640-artist-letos-pripravil-oscary-o-hlas.
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SADOUL, Georges. Charlie Chaplin. Praha: Orbis, 1956. s. 108-109. Dostupné také z: www.ndk.cz.
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Srov. PODEŠVA, Jiří a Katedra mechaniky. Základy mechaniky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004.
s. 82. ISBN 80-248-0152-3. Dostupné také z: www.ndk.cz.
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cítění vnímající osoby), který je sled obrazů způsobilý vyvolat v jejich divákovi, nikoli
na okolnostech jejich pořízení.
2.1.5 Díla audiovizuální a díla multimediální
Právě mnohostí výrazových prostředků se kategorie audiovizuálních děl přibližuje
v literatuře zmiňované kategorii tzv. děl multimediálních. Jejich popsání a vymezení ve vztahu
k tradičním kategoriím autorských děl je návrhem de lege ferenda, snahou o doplnění stávajících
autorskoprávních úprav v reakci na překotný vývoj digitálních technologií, které proměňují,
jakým způsobem osoby přistupují k výsledkům kreativní činnosti a jaký obsah od ní očekávají
a které snad již nadále nevyhovují některým pokročilým formám multimediálních děl.221
Pokud o multimedialitě uvažujeme jako o vlastnosti charakterizující některé formy
autorských děl, můžeme ji chápat jako spojení několika svou technologií či podstatou odlišných
prvků (text, zvuk, pohyblivý či nepohyblivý obraz apod. – kritérium mnohosti vyjadřovacích
forem), digitálně integrovaných (kritérium digitalizace a integrace) do jediného formátu
(digitálního souboru). Výsledný předmět „multimedializace“ pak umožňuje alespoň omezenou
komunikaci příjemce obsahu (uživatele) s rozhraním, v jehož rámci multimediální obsah přijímá
(kritérium interaktivity), míra interaktivity tedy určuje, zda je příjemce různorodých informací
pasivním divákem, nebo aktivním uživatelem multimédia. Pokud interaktivita mezi příjemcem
informací a médiem, které mu je zprostředkovává, neumožňuje významnou měrou předvídanými
způsoby ovlivňovat digitálně sdělovaný obsah (např. výběrem z několika variant, tříděním
nebo kombinováním obsahu), nebude se jednat o multimédium.222
Částečný překryv děl multimediálních s díly audiovizuálními nelze předem vyloučit,
a to s ohledem na podobnost co do jejich komplexnosti (mnohosti výrazových prostředků
a autorských či neautorských prvků) a na konformnost požadavku integrace do jediného
digitálního

formátu

s platnou

úpravou

audiovizuálních

děl.

Problém

však

nastává

ve střetu požadavku interaktivity děl multimediálních (tj. vlastně změnitelnosti přijímaného
obsahu v závislosti na rozhodnutích diváka) s požadavkem sledu obrazů vyvolávajících dojem
pohybu děl audiovizuálních (typicky nezměnitelně uspořádaných v závislosti na kreativní vizi
režiséra).223
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Srov. STAMATOUDI, Irini A., 2002. s. 271, op. cit.
STAMATOUDI, Irini A., 2002. s. 25 a 145, op. cit.
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Audiovizuální díla ve svých tradičních formách (tj. především filmy, televizní filmy
a seriály) takovou míru interaktivity zpravidla neumožňují. Výjimkou jsou tzv. interaktivní filmy
(a seriály), které v současné době nabývají na významu skrze audiovizuální produkci
streamovacího velikána Netflix (např. hraný film režiséra Bena Simmse, 2021, Tvůj souboj
s divočinou: Poprask na safari, ve kterém divák činí rozhodnutí za dobrodruha Beara Gryllse,
jenž musí opravit plot rezervace a pochytat uprchlá zvířata, než se něco zlého přihodí). Počátky
experimentálního filmu s interaktivními prvky, ve kterém si divák může zvolit z více možností
průběhu či dokonce ovlivnit zakončení děje, jsou přitom spojeny s naším územím, a to skrze
počin československého týmu režisérů pod vedením Radúze Činčery, filmu Kinoautomat:
Člověk a jeho dům.224
Prostor k překryvu děl audiovizuálních a multimediálních se dle mého názoru naskýtá někde
na pomezí již zmíněných interaktivních filmů nebo seriálů a videoher, u kterých je však jejich
status jako děl audiovizuálních sporný a autorský zákon jejich zvláštní úpravu neobsahuje.
Videohra je dle Soudního dvora Evropské unie „ (…) komplexní předmět, který zahrnuje
nejen počítačový program, ale i grafické a zvukové prvky, které jsou sice kódovány
v programovacím jazyce, ale mají vlastní tvůrčí hodnotu, kterou nelze zúžit na zmíněné
kódování. V rozsahu, v němž části videohry, (…), přispívají k původnosti díla, jsou společně
s dílem jako celkem chráněny autorským právem v rámci režimu zavedeného směrnicí 2001/29
(tj. subsidiárně k režimu směrnice o právní ochraně počítačových programů).“225 Naplňují-li
tedy zvukové a obrazové prvky videohry, ačkoli zapsané v programovacím jazyce, pojmové
znaky audiovizuálního díla, v takovém rozsahu se na ně může uplatnit režim děl audiovizuálních.
Zřejmě nebude problém jako díla audiovizuální vyhodnotit tzv. cut-scenes, které v lineárním
postupu odvíjejí dějovou linku videohry. Otázkou však zůstává, jak to bude s ostatními částmi
videohry, kde hráč ovlivňuje odvíjení sledu zaznamenaných obrazů svými vlastními
rozhodnutími (např. když si ve hře Pokémon Shield společností Nintendo, Creatures Inc.
a GAME FREAK inc. ze tří startovních pokémonů zvolí vodního pokémona Sobblea). Koščík
v této souvislosti uvádí, že „(u) videoher je výsledný obraz a zvuk vnímaný hráčem tvořen nejen
uměleckou vizí autorského týmu, ale také výsledkem jednotlivých rozhodnutí a aktivit hráče
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Multimediální projekt byl divákům představen na Světové výstavě v roce 1967 v kanadském Montrealu (EXPO
'67) a v kině Světozor měl československou premiéru v roce 1971: O Kinoautomatu | Kinoautomat | Interaktivní
film | Praha. Kinoautomat | Interaktivní film | Praha [online]. Copyright © 2010 Kinoautomat [cit. 2021-7-8].
Dostupné z: http://www.kinoautomat.cz/o-kinoautomatu.htm.
Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. 1. 2014 ve věci C‑355/12, v řízení Nintendo Co. Ltd
a další proti PC Box Srl a 9Net Srl.
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ve virtuálním světě. Sled snímků zobrazených na obrazovce tak nezávisí od rozhodnutí režiséra,
ale od rozhodnutí hráče.“226 Je však třeba doplnit, že jakékoli hráčovo rozhodnutí může učinit
pouze za předpokladu, že tak bylo autorským týmem (v technické rovině) předjímáno, lze tedy
uvažovat o konstrukci pojímající veškerá možná rozhodnutí hráče videohry do tohoto jednotícího
(režisérského) záměru. Dle Davida přitom autorský zákon na děj audiovizuálního díla,
ani na jeho časoprostorovou konzistentnost žádné zvláštní požadavky neklade.227 Křesťanová
a Holcová pak za zásadní překážku posouzení videoher jako děl audiovizuálních spatřují
v absenci znaku „záznamu spolu souvisejících obrazů.“228 Otázka zařazení videoher mezi díla
audiovizuální je relevantní z hlediska právní jistoty zainteresovaných osob, přičemž její
zodpovězení má vliv na postavení tvůrců i investorů, a to např. s ohledem na zákonnou výluku
těchto děl z režimu děl kolektivních, nebo na zvláštní úpravu doby trvání majetkových práv
k audiovizuálnímu dílu. Nezbývá tedy než posečkat, jak tuto otázku definitivně vyřeší soudy,
případně zákonodárce.
2.1.6 Díla a výkony audiovizuálně užité jako předměty autorskoprávní ochrany
Dílem audiovizuálně užitým je jakékoli dílo zařazené do díla audiovizuálního,229
přičemž zpracovat a zařadit dílo do díla audiovizuálního lze jen se svolením autora230 a práva
těchto autorů nejsou dotčena právy autora audiovizuálního díla.231 Díla audiovizuálně užitá
lze členit podle toho, zda byla vytvořena pro účely vzniku a užití díla audiovizuálního,
nebo vznikla samostatně a nezávisle na tomto uměleckém záměru, přičemž později uvedenou
kategorii označují jako díla preexistentní.232
Plejádu možných děl audiovizuálně užitých si lze ilustrovat na filmu La La Land (Damien
Chazelle, 2016), přičemž mezi ně patří např. hudba skladatele Justina Hurwitze a text textařů
Benje Paseka a Justina Paula k původnímu hudebnímu dílu City of Stars, které ve filmu hraje
a zpívá postava Sebastiana, hudba a text skladatelů a textařů Magneho Furuholmena a Påla
Waaktaara a textaře Mortena Harketa (kapela A-ha) k preexistentnímu hudebnímu dílu Take On
Me, které hrál Sebastian spolu s kapelou na zahradní party po jeho a Miy setkání v restauraci,
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POLČÁK, Radim a kol., 2020, § 62, op. cit.
Srov. DAVID, Ivan, 2020. s. 56, op. cit.
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HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 63, op. cit.
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§ 64 odst. 1 AZ.
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§ 62 odst. 2 AZ, srov. také § 2 odst. 4 AZ.
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§ 63 odst. 1 věta druhá AZ.
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Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 64, op. cit.
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architektonická stavba a interiéry (pro film vytvořené) kavárny Warner Bros. Cafe dle návrhů
vedoucí výpravy Sandy Reynolds-Wascov SDSA a filmového architekta Davida Wasco,
ve které Mia pracovala jako pokladní, (preexistentní) architektonická stavba planetária Griffith
Observatory architektů Johna C. Austina a Fredericka M. Ashleyho, které spolu navštívili Mia
a Sebastian, (pro film vytvořený) návrh žlutých šatů kostýmní návrhářky Mary Zophres,
ve kterých Mia se Sebastianem tančila step nad Los Angeles, nebo také scénář k filmu,
jehož autorem je režisér filmu, Damien Chazelle.
Právní nauka se v pojetí děl audiovizuálně užitých rozbíhá dvěma směry, a to v závislosti
na tom, zda připouští autorský status tvůrců složek díla audiovizuálního (ve smyslu především
výtvorů kameramana, střihače nebo zvukaře), či nikoli:
Představiteli prvního z nich jsou Telec a Tůma. Za definiční charakteristiku děl
audiovizuálně užitých považují schopnost jejich samostatného užití mimo audiovizuální dílo,
ať už

zařazením

do odlišného

díla,

nebo jiným

způsobem.

Jinak

se

s ohledem

na § 8 odst. 1 autorského zákona (a contrario) může pouze eventuálně jednat o spoluautorský
příspěvek do audiovizuálního díla, což však podle Telce a Tůmy vylučuje fikce autorství režiséra
díla (§ 63 odst. 1 věta první autorského zákona). Proto nepovažují výtvory kameramanů, zvukařů
nebo střihačů za způsobilá samostatné autorskoprávní ochrany.233
Křesťanová a Holcová za stěžejní podmínku pro posouzení díla jako díla audiovizuálně
užitého považují vznik a existenci díla audiovizuální a následně až je namístě charakterizovat
autorskoprávní povahu přínosu konkrétní osoby do díla audiovizuálního. Na rozdíl od Telce
přitom pro konkrétní případy nevylučují, že by výsledek činnosti střihače, kameramana
nebo mistra zvuku mohl být osobitým jedinečným tvůrčím počinem, naplňujícím pojmové znaky
autorského díla dle § 2 odst. 1 autorského zákona, a tedy předmětem autorskoprávní
ochrany.234,235
O výkonech audiovizuálně užitých se sice autorský zákon výslovně nezmiňuje, tento pojem
však vyplývá z právní úpravy v něm obsažené236 a je rovněž znám zákonu o audiovizi.237
Zpracovat umělecký výkon a zařadit jej do díla audiovizuálního lze jen se svolením výkonného
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TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 64, op. cit. Odlišné názory na povahu ustanovení § 63 odst. 1 věty první
AZ taktéž v bodě 2.2.2 této práce.
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HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 64, op. cit.
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Více k těmto odlišným názorům také v části věnované režisérovi audiovizuálního díla (bod 2.2.2 této práce)
a předmětným tvůrčím profesím (bod 2.2.4 této práce).
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Viz obdobné použití ustanovení § 2 odst. 4, § 62 odst. 2 a § 64 odst. 2 a 4 AZ apod. na výkonné umělce a jejich
výkony dle § 74 AZ.
237
Srov. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi.
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umělce,238 přičemž práva výkonných umělců k jejich výkonům audiovizuálně užitým nejsou
dotčena právy autora audiovizuálního díla.239 Pro značnou obrazotvornost již zmíněného filmu
La La Land se jej přidržím při ilustraci rozličných uměleckých výkonů, jež lze užít v díle
audiovizuálním. Na prvním místě lze uvést hlavní herecké výkony Emmy Stone (Mia) a Ryana
Goslinga (Sebastian), dále např. taneční číslo souboru tanečníků a současně pěvecké výkony
při hudebním díle Another Day of Sun240 v úvodu filmu na dálniční rampě při losangeleské
dopravní zácpě nebo hudební výkon hudebníků hrajících jazzovou píseň Herman’s Habit241
v barové scéně.
Umělecký výkon je přitom nehmotným statkem a výsledkem tvůrčí činnosti výkonného
umělce, tedy fyzické osoby, která umělecký výkon vytvořila, 242 a to výkonem „herce, zpěváka,
hudebníka, tanečníka, dirigenta, sbormistra, režiséra nebo jiné osoby, která hraje, zpívá,
recituje, předvádí nebo jinak provádí umělecké dílo a výtvory tradiční lidové kultury.
Za umělecký výkon se považuje též výkon artisty, aniž jím provádí umělecké dílo“.243
Mezi pojmové znaky uměleckého výkonu na prvním místě patří jeho osobitost,
jež je vyjádřením umělcových individuálních schopností a jiných jeho osobnostních vlastností,
a tedy se jedná o projev osobní povahy.244 Dalším znakem je umělecká povaha výkonu,
který (s výjimkou výkonu artisty) musí provádět umělecké dílo nebo výtvor tradiční lidové
kultury (jenž ochrany jako autorské dílo nepožívá), současně však tato „uměleckost“ musí být
vlastní i výkonu samému. Nakonec je pro vznik autorskoprávní ochrany vyžadováno jeho
i pouze pomíjivé (efemérní) vyjádření navenek.245 Na rozdíl od autorského díla se však
nevyžaduje znak jedinečnosti.246
Práva umělce k uměleckému výkonu, jak o nich bylo ve stručnosti pojednáno v úvodu první
části této práce, patří mezi práva související s právem autorským.247 Tato práva jsou
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§ 62 odst. 2 ve spojení s § 74 AZ.
§ 2 odst. 4 ve spojení s § 74 AZ.
240
Jedná se o hudební dílo s textem audiovizuálně užité již zmíněných autorů: skladatele Justina Hurwitze a textařů
Benje Paseka a Justina Paula.
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Jedná se o hudební dílo bez textu audiovizuálně užité skladatele Justina Hurwitze.
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§ 67 odst. 2 AZ.
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§ 67 odst. 1 AZ. Vymezení jednotlivých umělců v předmětném ustanovení je s ohledem na výraz ‚zejména‘
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Srov. § 81 odst. 2 OZ.
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Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 67, op. cit.
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Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 67, op. cit.
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nepřevoditelná248 a dle Křesťanové a Holcové jsou jedinými ze skupiny práv souvisejících
(‚related rights‘), která lze současně zařadit do doktrinální kategorie práv „příbuzných“ právu
autorskému (‚neighbouring rights‘), a to v důsledku osobnostní povahy uměleckého výkonu,249
jenž vedle vzniku výlučných práv majetkových250 dává za vznik také výlučným právům
osobnostním (na rozdíl od všech ostatních práv souvisejících, která jsou ryze majetkové
povahy).251
Z hlediska práv výkonných umělců k uměleckým výkonům, které byly zařazeny do celku
audiovizuálního díla, je na místě zmínit nedávný judikát Soudního dvora Evropské unie, týkající
se zvukových záznamů a uměleckých výkonů zaznamenaných těmito zvukovými záznamy
vydanými k obchodním účelům.252 Výrobce zvukového záznamu a výkonný umělec takového
zaznamenaného výkonu má obecně právo na odměnu za užití těchto předmětů duševního
vlastnictví na základě úplatné zákonné licence, dle které do práv těchto osob nezasahuje,
kdo tyto jejich předměty duševního vlastnictví užije vysíláním rozhlasem nebo televizí
nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání, ledaže s příslušným kolektivním
správcem neuzavřel smlouvu (předmětné právo na odměnu je právem povinně kolektivně
spravovaným).253 Tato právní úprava je provedením čl. 8 odst. 2 směrnic o pronájmu
a půjčování,254 dle kterého musí členské státy zajistit zaplacení „jediné spravedlivé odměny“
uživatelem práv původcům těchto výkonů na záznamech a záznamů k obchodním účelům,
která má být rozdělena mezi dotčené výkonné umělce a výrobce. Dle Soudního dvora Evropské
unie je však nutno tato ustanovení evropského práva vykládat tak, že tuto odměnu „nemusí platit
uživatel, když veřejnosti sděluje audiovizuální nahrávku obsahující záznam audiovizuálního díla,
do něhož byl začleněn zvukový záznam nebo rozmnoženina tohoto zvukového záznamu.“ Vychází
přitom z úvahy, že záznam zvuků nebo výkonu zařazený do audiovizuálního díla není zvukovým
záznamem,255 neboť zařazením do audiovizuálního díla toto své postavení zvukového záznamu
ztrácí, aniž by tím byla dotčena práva ke zvukovému záznamu v souvislosti s užitím mimo
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dotčené audiovizuální dílo. Nositelé dotčených práv tedy nemají nárok na odměnu ze zákonné
úplatné licence, neboť jejich práva na odměnu jsou již vypořádána v rámci smluvních ujednání
souvisejících se zařazením jejich předmětů duševního vlastnictví do audiovizuálního díla.256

2.2 Audiovizuální dílo z hlediska zúčastněných subjektů
Jak již bylo uvedeno výše, audiovizuální dílo se vyznačuje pluralitou příspěvků zpravidla
většího množství osob do tvůrčího celku, a tedy rovněž pluralitou soukromých práv, která těmto
osobám v souvislosti s audiovizuálním dílem náleží. Jedná se především o autora díla, kterým je
jeho režisér,257 dále o osoby, které vytváří jednotlivé složky audiovizuálního díla, a to ve více
(architekt, hudební skladatel, kostýmní výtvarník) či méně (kameraman, střihač, zvukař)
odbornou veřejností akceptovaném postavení autorů děl audiovizuálně užitých,258 o výkonné
umělce, kteří do audiovizuálního díla tvůrčím způsobem přispívají provedením uměleckého
výkonu audiovizuální užitého (herci, hudebníci, zpěváci),259 o výrobce prvotního záznamu
audiovizuálního díla,260 respektive o výrobce zvukově obrazového záznamu, kterému svědčí
právo k jeho záznamu,261 ale také o další osoby, které k vytvoření díla přispěli jiným způsobem
(pomocní asistenti v různých stádiích audiovizuální produkce, řemeslníci, stavebníci, účetní,
pokladníci apod.). Spolupráce všech těchto osob přitom probíhá na základě rozličných
soukromoprávních smluv (např. licenčních smluv a smluv o dílo, které budou předmětem
pojednání v části třetí této práce, smluv o poskytování služeb nebo smluv z oblasti
pracovněprávních vztahů).
Komplikovaná struktura právních vztahů v audiovizi je zvláště patrná u filmových děl,
která jistě patří mezi nejsložitější a nejrozmanitější z kreativních projektů. Pro ilustraci právního
postavení osob přispívajících do audiovizuálního díla tak bude v dalším textu následován model
dělby úkolů, jak je využíván ve filmovém průmyslu, včetně ustálené terminologie výrobního
(filmového) štábu. U ostatních kategorií audiovizuálních děl se dále rozvedená struktura
právních vztahů uplatní obdobně, s výhradou možných specifik toho kterého audiovizuálního
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odvětví. U jednodušších audiovizuálních projektů lze očekávat spíše menší počet zúčastněných
osob, u kterých může docházet ke kumulaci dále zmíněných funkcí, případně mohou být některé
z funkcí zcela vypuštěny. Je-li tedy v této kapitole užito výrazu film (tj. filmové dílo)
nebo přívlastku filmový, lze prezentované závěry vztáhnout také např. na seriály, ale i na jiná
audiovizuální díla, připadá-li to s ohledem na jejich specifické charakteristiky v úvahu.
2.2.1 Producent
Zatímco pod filmovou tvorbou chápeme uměleckou činnost autora a případných
spoluautorů směřující k naplnění tvůrčího záměru spočívajícího ve vzniku audiovizuálního díla,
výroba filmu neboli filmová produkce je činnost organizační, technická a hospodářská, včetně
zcela klíčového obstarávání finančních prostředků potřebných pro realizaci projektu, jejímž
cílem je vytvoření zvukově obrazového záznamu, obsahujícího audiovizuální dílo.262
Producent (výrobce) je osoba, ať už fyzická nebo právnická (produkční společnost), která
zajišťuje personální, finanční a jiné materiální zdroje potřebné pro výrobu filmu,263 ale také
veškerá oprávnění k užití předmětů duševního vlastnictví ostatních participujících osob, která je
třeba získat, aby bylo možné takto vzniklé dílo v maximální míře hospodářsky zužitkovat.
Jako producent bývá také někdy označována konkrétní fyzická osoba, která je členem
výrobního štábu a která výrobní štáb samostatně řídí a organizuje, řídí vypracování plánu prací
a rozpočtu filmu a dohlíží nad dosažením nejvyšší kvality filmu při nejpříznivějších časových
a hospodářských podmínkách (apod.).264 Tato osoba bývá rovněž označována jako vedoucí
výroby a svou činnost pro producenta ve shora uvedeném smyslu vyvíjí na základě s ním
uzavřené smlouvy, případně na základě smlouvy se subdodavatelem výroby audiovizuálního
díla, tzv. výkonným producentem.
Za účelem zajištění všech aspektů výroby filmu sestavuje producent výrobní štáb,
který sestává z tvůrčích i netvůrčích (organizačních a technických) pracovníků, jejichž úkolem je
vytvořit filmové dílo nejvyšších uměleckých i technických kvalit,265 a jenž se může dále členit
na hospodářský tým vedený výkonným producentem (sem patří např. vedoucí výroby, ekonom,
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účetní nebo pokladník) a umělecký tým vedený režisérem (sem patří např. pomocný režisér,
architekt, kostýmní návrhář, hudební skladatel, střihač, mistr zvuku, kameraman a jeho tým
nebo scénárista a dramaturg).266
Producent zpravidla vystupuje v právním postavení výrobce prvotního záznamu
audiovizuálního

díla,

kterému

vedle

práv

výrobce

zvukově

obrazového

záznamu

k jeho prvotnímu záznamu267 svědčí také zákonná fikce výhradní a neomezené licence udělené
autorem audiovizuálního díla, autory děl audiovizuálně užitých a výkonnými umělci a vyloučení
práva těchto osob na přiměřenou dodatečnou odměnu.268,269
Výrobce zvukově obrazového záznamu je „fyzická nebo právnická osoba, která na svou
odpovědnost poprvé pořídí zvukově obrazový záznam, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní
jiná osoba (např. objedná-li si producent pořízení záznamu jinou osobou na základě smlouvy
o dílo, nositelem práva výrobce je sám producent jako objednatel).“270,271 Právo výrobce,
s ohledem na své zařazení do hlavy druhé části první autorského zákona, systematicky spadá
do kategorie práv související s právem autorským a zahrnuje výlučné majetkové právo výrobce
záznam užít a jinému k jeho užití udělit svolení272 a dále právo na odměnu v souvislosti
s rozmnožováním jeho záznamu pro osobní potřebu.273
Absolutní právo výrobce zvukově obrazového záznamu je na rozdíl od jiných práv
chráněných autorským zákonem nehmotnou věcí, neboť je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí,
přičemž povaha tohoto práva status věci připouští.274 Zatímco právo výrobce je výlučně
majetkové povahy, je odvozeno od původcovy hospodářské výrobní činnosti a v důsledku toho
může být předmětem pravého, translativního převodu,275 výkon práv autorských nebo práv
výkonného umělce lze poskytnout další osobě pouze nepravým, konstitutivním převodem.
Nepřevoditelnými je činí osobnostní složka těchto práv, odvozená od jedinečných osobnostních
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DAVID, Ivan, 2020. s. 69-70, op. cit.
§ 79-82 AZ.
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§ 2374 AZ.
269
§ 63 odst. 3 a (autor audiovizuálního díla) § 64 odst. 2 AZ a ve spojení s § 74 AZ (autoři děl audiovizuálně
užitých a výkonní umělci jejich uměleckých výkonů).
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§ 79 odst. 2 AZ.
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Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 79, op. cit.
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§ 80 odst. 1 a 2. Právo výrobce jeho záznam užít zahrnuje právo na jeho rozmnožování, na vysílání a jiné
sdělování veřejnosti a na rozšiřování, pronájem a půjčování originálu nebo rozmnoženin záznamu. Na rozdíl
od demonstrativního vymezení způsobů užití autorského díla v § 12 odst. 4 AZ (ustanovení používá výrazu
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§ 489 a § 496 odst. 2 OZ.
275
Srov. § 80 odst. 4 AZ.
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vlastností původcových.276,277 „Oproti translativnímu převodu, který znamená zcizení (translaci),
se v případě oprávnění k výkonu práva dílo užít jedná o zřízení (konstituování) majetkového
oprávnění ve prospěch jiné osoby.“278
Také zvukově obrazový záznam, k němuž práva výrobce náleží, je nehmotnou věcí
v právním smyslu a lze jej translativně převést.279 Buď je obsahem záznamu audiovizuální dílo,
nebo „jin(á) řad(a) zaznamenaných, spolu souvisejících obrazů vyvolávajících dojem pohybu,
ať již doprovázených zvukem, či nikoli, vnímatelných zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem,
vnímatelných i sluchem“280, přičemž lze uvažovat o záznamu jiných autorskoprávně chráněných
nehmotných statků, které si však zachovávají svou původní podstatu (např. již zmiňovaný
záznam muzikálu Hamilton), nebo o záznamu jiných obrazů v pohybu, které ochranu autorským
zákonem samostatně nepožívají.281 Je třeba rozlišovat mezi zvukově obrazovým záznamem,
který je věcí nehmotnou, a jeho nosičem, který je hmotným substrátem tohoto nehmotného
ideálního předmětu a věcí hmotnou.282 Převod hmotného nosiče tedy nutně neznamená převod
nehmotného ideálního předmětu, který je na něm zaznamenán.283
Právo výrobce k jeho záznamu trvá po dobu 50 let od jeho pořízení, respektive je-li v rámci
této doby zveřejněn, pak od jeho zveřejnění.284
Jak již bylo uvedeno dříve, producent je zpravidla podnikatelem, jehož hospodářská činnost,
spočívající v soustavné výrobě, rozmnožování, distribuci, prodeji, pronájmu zvukových
a zvukově-obrazových záznamů a výrobě nenahraných nosičů údajů a záznamů, je živností
ohlašovací volnou dle § 25 odst. 2 a přílohy č. 4, bod 15 živnostenského zákona a podléhá
ohlášení u živnostenského úřadu. Vznik práva výrobce záznamu je zcela nezávislý
na skutečnosti, zda producent získal ke své činnosti potřebné živnostenské oprávnění.285
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Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 75 a § 79, op. cit.
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2.2.2 Režisér
Režisér je tvůrčí pracovník producentem pověřený režií, tj. uměleckým řízením, realizací
audiovizuálního díla286 a lze jej označit za prvního mezi tvůrčími pracovníky výrobního štábu.
Výsledné audiovizuální dílo je realizací režisérova jednotícího a usměrňujícího uměleckého
záměru, jeho uspořadatelské a zpracovatelské činnosti, která kombinuje jednotlivé tvůrčí
příspěvky dalších osob (autorů a umělců) v osobitý tvůrčí celek a která je vedena tvůrčí idejí
režiséra, jež vtiskuje celému realizačnímu procesu jednotnou koncepci a formu. Role režiséra
v rámci filmového štábu tedy spočívá ve výkonu tvůrčího, uměleckého dohledu nad procesem
tvorby audiovizuálního díla, za který umělecky odpovídá.287
Dle § 63 odst. 1 věty první autorského zákona je autorem audiovizuálního díla jeho
režisér. Předmětné ustanovení je provedením směrnice o době ochrany, dle které se hlavní
režisér kinematografického nebo audiovizuálního díla považuje za jeho autora nebo jednoho
z autorů, přičemž členské státy mohou označit i jiné spoluautory.288 Soudní dvůr Evropské unie
ve věci Martin Luksan v. Petrus van der Let judikoval, že příslušná interpretovaná ustanovení
unijního práva, konkrétně směrnic SatCab I, InfoSoc, o době ochrany a o právu na pronájem
a půjčování, je nutno vykládat v tom smyslu, že práva na užití kinematografického (chápejme
audiovizuálního) díla náležejí ze zákona, přímo a originárně hlavnímu režisérovi, a že tato
ustanovení brání takové vnitrostátní úpravě, která dotčená práva na užití díla přiznává ze zákona
a výlučně producentovi předmětného díla.289
V nauce nicméně ohledně právního významu tohoto ustanovení nepanuje jednoznačná shoda:
dle některých se jedná o nevyvratitelnou právní domněnku, jiní je považují za právní fikci,
ale najdou se i právní názory odlišné, přičemž příklady těchto názorů budou ilustrovány dále.
Předně je však důležité vymezit a od sebe odlišit pojmy právní domněnka a právní fikce.
Zatímco právní fikce konstruuje, tedy za určitých okolností uměle zakládá určitou
skutečnost, která nemá své vyjádření v objektivní realitě,290 domněnka presumuje, tedy z jedné
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PETRÁČKOVÁ, Věra a kol. Akademický slovník cizích slov. II. díl. L-Ž. Praha: Academia, 1995. s. 664. ISBN
80-200-0524-2. Dostupné také z: www.ndk.cz.
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Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 63, op. cit.
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Čl. 2 odst. 1 směrnice o době ochrany. Směrnice o době ochrany rozlišuje mezi dílem kinematografickým a dílem
audiovizuálním, zatímco česká autorskoprávní úprava zná dílo kinematografické jako podmnožinu děl
audiovizuálních. Srov. § 2 odst. 1 AZ.
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Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. 2. 2012 ve věci C-277/10, v řízení Martin Luksan proti
Petrusi van der Letovi.
290
Srov. FIALA, Josef. Fikce. In: HENDRYCH, Dušan a kol., 2009, op. cit.
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okolnosti se na podkladě určité obecné životní zkušenosti usuzuje okolnost jiná.291 Domněnky
jsou vyvratitelné tehdy, jestliže jejich zákonná konstrukce připouští důkaz opaku. V opačném
případě se jedná o domněnky nevyvratitelné, jež bezpodmínečně konstruují právní skutečnosti,
které existují s velkou pravděpodobností.292
Telec a Tůma předmětné ustanovení autorského zákona považují za právní fikci, která je
výjimkou z jinak platné zásady objektivní pravdivosti autorství293 a která je zakotvena v zájmu
„rozumné simplifikace komplexu práv a povinností vyplývajících z povahových specifik
audiovizuální tvorby,“ avšak s výhradou, že lze rovněž přisvědčit jiným názorům, které je
hodnotí jako nevyvratitelnou domněnku, odpovídající zkušenostem z praxe audiovizuální
tvorby.294 Koščík se odvolává na důvodovou zprávu k původnímu znění autorského zákona,
když autorství režiséra označuje za „nevyvratitelnou domněnk(u), tedy fikc(i).“295 Je však třeba
poznamenat, že důvodová zpráva se o právní fikci v souvislosti s povahou daného ustanovení
nezmiňuje a hovoří pouze o nevyvratitelné domněnce,296 a právní teorie navíc nevyvratitelné
domněnky od fikcí odlišuje.297 David je toho názoru, že (spolu)autorem audiovizuálního díla
může být kdokoli, bez ohledu na svou hlavní profesi, kdo objektivně režijní činnost vykonává,
a to coby faktický (spolu)režisér. V předmětném ustanovení však spatřuje nevyvratitelnou
domněnku autorství režiséra, neboť ze spoluautorství vylučuje další osoby z řad nerežisérů,
spoluvytvářející audiovizuální dílo, především kameramana, střihače nebo mistra zvuku.298
Dle Křesťanové a Holcové se tímto ustanovením nefinguje skutečnost, která není dána,
neboť režii (režijní činnost) ztotožňují s vytvořením autorského díla a je-li režisér (pojmově)
autorem režie, pak je také skutečným, nikoli pouze fingovaným autorem audiovizuálního díla.
Označení režiséra za autora audiovizuálního díla proto považují za zcela souladné se zásadou
objektivní pravdivosti autorství.299 Podobně jako u obecného vymezení autora díla, jímž je
fyzická osoba, která dílo vytvořila,300 se tedy jedná o jakousi definici kruhem, že autorem díla

291

Srov. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
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(tj. režisérem audiovizuálního díla) je jeho autor (tj. fyzická osoba, která audiovizuální dílo svou
režijní činností vytvořila).
Přikláním se ke zmíněnému názoru Křesťanové a Holcové, neboť ze znění zákona,
který ostatně legální definici pojmu režisér ani neobsahuje, nevyplývá žádná okolnost,
za které by bylo možné presumovat nebo konstruovat určitou skutečnost. Autorství vyplývá již
z tvůrčí povahy činnosti, kterou osoba režiséra (chápeme-li tento pojem v jeho materiálním
smyslu a v kontextu režie audiovizuálního díla) s cílem vytvořit audiovizuální dílo fakticky
vyvíjí. Ustanovení nezakládá autorství osobě, která je jako režisér audiovizuálního díla toliko
formálně označena (např. ve smluvní dokumentaci), a tedy je ani nemůže odepřít osobě, která je
formálně označena jinak.
Dle § 63 odst. 2 autorského zákona se pak presumuje vyvratitelná domněnka
(tj. připouštějící důkaz opaku) pravdivosti prohlášení o audiovizuálním díle a o právech
k takovému dílu, zapsaného v rejstříku audiovizuálních děl vedeném podle mezinárodní
smlouvy. Domněnka se neuplatní, jestliže si více prohlášení v rejstříku odporuje nebo jestliže
prohlášení nemůže být platné podle autorského zákona. Taková situace by nastala např. tehdy,
pokud by za autora audiovizuálního díla byl označen producent nebo některý z autorů děl
audiovizuálně užitých, aniž by se současně jednalo o režiséra.
Z hlediska mezinárodních závazků je mezinárodní smlouvou uvažovanou dotčeným
ustanovením autorského zákona Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl,301
která audiovizuální dílo chápe v širším smyslu jako „každé dílo, které sestává z řady
zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, ať již doprovázených zvukem či nikoli, vnímatelných
zrakem, a jsou-li doprovázeny zvukem, vnímatelných i sluchem“,302 tedy na rozdíl od vymezení
v autorském zákoně nevyžaduje schopnost těchto obrazů vyvolat dojem pohybu. Úmluvou byla
zřízena Unie pro mezinárodní zápis audiovizuálních děl,303 Mezinárodní seznam audiovizuálních
děl pro účely zápisu prohlášení o dílech a právech k nim304 a Mezinárodní rejstřík jako správní
jednotka Mezinárodního úřadu WIPO,305 jenž měl skrze rejstřík vykonávat administrativní úkoly
týkající se seznamu.306
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Sdělení č. 365/1992 Sb., op. cit.
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Vzhledem k tomu, že k Úmluvě vedle České republiky přistoupilo pouze 12 dalších států,307
na seznam bylo zapsáno pouze necelých 400 audiovizuální děl a celkově míra činnosti vyvíjené
podle této Úmluvy neodůvodňovala další fungování orgánů administrativně zabezpečujících
vedení seznamu, na 4. zasedání Shromáždění Unie pro mezinárodní zápis, jež se konalo v rámci
35. zasedání Shromáždění WIPO, Unie rozhodla, že se již nebude nadále scházet, čímž byl zápis
audiovizuálních děl v rámci této Úmluvy fakticky zastaven.308
Označením režisér audiovizuálního díla míní autorský zákon (za použití eurokonformního
výkladu s přihlédnutím ke znění směrnice o době ochrany) jeho hlavního režiséra,
který svou režijní činnost vyvíjí ve vztahu k audiovizuálnímu dílu jako celku, přičemž není
vyloučeno ani spoluautorství, působí-li v rámci výrobního štábu dva nebo více hlavních
režisérů.309
Zatímco výsledek režijní činnosti režiséra audiovizuálního díla je chráněn právem autora
k jeho dílu, jiné formy režijní činnosti, např. režie divadelní, nejsou dle platné právní úpravy
autorským dílem, ale uměleckým výkonem,310 kterým režisér jako výkonný umělec veřejnosti
(toliko) zprostředkovává vnímání cizích autorských děl a tím tato cizí díla provádí.311
Srstka nicméně poukazuje na nepřiléhavost současného legislativního řešení: „(…) výkonný
umělec musí vytvářet svůj výkon osobně a osobitě, u divadelního režiséra pak jde o výkon
zprostředkovaný skrze výkonné umělce (herce).312 Už z dikce předešlé věty je vidět, jak to
nesedí.“ Dle jeho soudu poskytuje autorský zákon prostor k získání statusu autora i pro režiséra
divadelního, a to vytváří-li spolu s inscenačním týmem jedinečnou koncepci divadelní
inscenace.313 „Najít z hlediska právního rozdíl mezi výsledkem činnosti divadelního
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a audiovizuálního díla v obecné rovině lze dosti těžko až na jednu významnou skutečnost:
audiovizuální dílo je zachyceno na hmotný substrát, ale divadelní představení nikoli
a po derniéře divadelní inscenace nenávratně zmizí.“314
Rozlišení, zda se v případě režie jedná o dílo autora (režisér audiovizuálního díla),
nebo o umělecký výkon výkonného umělce (režisér divadelní apod.), je samozřejmě otázkou
prestiže kreativní profese. Má však také praktické dopady v podobě rozdílné doby trvání práv
původce a jeho právních nástupců k výtvoru, neboť majetková práva autora audiovizuálního díla
trvají po dobu autorova života a 70 let od smrti poslední přeživší z následujících osob: režisér,
scénárista, autor dialogů a skladatel hudby zvlášť vytvořené pro užití v audiovizuálním díle,315
zatímco majetková práva výkonného umělce trvají zpravidla pouze 50 let od vytvoření
výkonu.316
Debata ohledně případného autorství divadelního režiséra k režii divadelní inscenace byla
v nedávné době znovuotevřena ve vztahu ke kreativním počinům zesnulého televizního
a divadelního režiséra, scénáristy, herce a čelního představitele Divadla Járy Cimrmana,
Ladislava Smoljaka, jehož syn a jeden z dědiců, Filip Smoljak, mimo jiné usiluje o soudní
uznání autorského statusu svého otce ve vztahu k jeho divadelním režiím.317 Budiž toto
dokladem toho, že rozlišení jednotlivých režimů autorskoprávní ochrany dle autorského zákona
není pouze předmětem pozornosti autorskoprávní teorie, ale významnou měrou také její praxe.
2.2.3 Scénárista a dramaturg
Scénárista je autorem literárně dramatického textu, který je podkladem a ideově tvůrčím
plánem realizace audiovizuálního díla a který formou písemného záznamu předjímá
jeho výslednou výpověď a umělecký styl. „Slovo scénáře je prostředníkem mezi představou
skutečnosti, skutečností, kterou režisér inscenuje a registruje kamerou, a skutečností, jež vzniká
na plátně; vzdaluje film od sféry obrazové, přibližuje jej ke sféře pojmové, oslabuje spontánní
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SRSTKA, Jiří. DIVADELNÍ REŽISÉR V POJETÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO AUTORSKÉHO ZÁKONA.
Věstník DILIA léto 2020 [online]. DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, Uzávěrka 16. 6. 2020,
s. 19. Dostupné z: http://www.dilia.cz/ke-stazeni/?p=ostatni.
315
§ 27 odst. 1 a 5 AZ.
316
§ 73 AZ.
317
Spojujícím článkem nedávných usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2021 (viz pozn. pod čarou č. 329),
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a emocionální vidění skutečnosti a současně prohlubuje intelektuální obsah díla.“318 Autorský
scénář je typickým literárním dílem audiovizuálně užitým.
Zajímavá kauza související se scénářem audiovizuálního díla v nedávné době vyvstala
u Městského soudu v Praze v řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí. Jejím předmětem byl
střet autorského práva ke scénáři dvoudílného filmu o tzv. metanolové kauze319 a práva
na informace jednoho z aktérů kauzy. Žalobci, který žádal o poskytnutí scénáře filmu z obav
o nepřesné ztvárnění své osoby, přičemž žádost adresoval žalované České televizi jako
povinnému subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů,320 žalovaná informace neposkytla z důvodu ochrany autorských práv.321
Městský soud v Praze za těchto okolností přiznal větší váhu ochraně práv autorských
než žalobcovu právu na informace a žalobu zamítl s tím že „(…) filmová díla, byť se jejich
obsah týká nějaké konkrétní skutečnosti, nepředstavují zpravodajský formát, který vychází pouze
z ověřených faktů. U filmu je vždy třeba počítat s určitou uměleckou fikcí, s popisem akcí,
který plně neodpovídá tomu, jak věc fakticky probíhala. Byť byl žalobce jedním z aktérů kauzy,
ze které scénář vycházel, nemůže své právo na informace (…) vyvozovat z toho, že by o jeho
osobě mohlo být pojednáno jinak, než by si představoval.“322
Se scénáristou úzce spolupracuje dramaturg. Jedná se o odborného, teoreticky vzdělaného
pracovníka, který vyhledává látku vhodnou k realizaci a následně zvolenou látku posuzuje
a sleduje práci na ní od jejího ideového náčrtu až po hotový scénář. Autorovi při tom přispívá
konkrétními radami k co nejúplnějšímu a nejpůsobivějšímu vyjádření jeho záměru,323 sám však
zpravidla není autorem a jeho činnost ve vytváření autorských děl nespočívá. Dramaturg
s výrobním štábem spolupracuje na bázi smlouvy o poskytování služeb.
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2.2.4 Kameraman, zvukař a střihač
Kameraman je uměleckým i technickým pracovníkem štábu a nejbližším pomocníkem
režiséra. Jeho umělecká činnost spočívá v realizaci obrazové složky audiovizuálního díla
kompozicí jednotlivých záběrů (rytmus vyprávění, úhel vidění a technika pohybu kamery apod.),
čímž v souladu s vedením režiséra vtiskuje dílu jednotnou vizuální koncepci. Jako technický
pracovník odpovídá za kvalitu osvětlení a vedení kamery a kamerové techniky, při čemž řídí
činnost sobě podřízených členů štábu (osvětlovače, ostřiče, kamerového technika, asistenta
kamery apod.). Kamera při tom slouží jako nástroj pozorování, sledování reality audiovizuálního
díla a jako prostředek vizuální registrace dění před kamerou, čímž vtiskuje smysl činnosti
celému štábu.324
Zvukař je všeobecné označení pro pracovníka v oboru příjmu, přenosu, záznamu
a reprodukce zvuku, které zahrnuje pracovníky ryze technických, ale také technicko-uměleckých
profesí.325 Audiovizuální struktura audiovizuálního díla je vytvářena v součinnosti kameramana
a zvukařů, vedených uměleckým záměrem režiséra. „Na rozdíl od kameramana je však zvukař
více registrátorem než tvůrcem“.326 Technicko-uměleckou povahu má činnost mistra zvuku,
tedy tvůrčího pracovníka, který odpovídá za uměleckou i technickou kvalitu zvuku
v audiovizuálním díle a v součinnosti s režisérem tvůrčím způsobem vytváří jeho zvukovou
složku.327
Střihač vytváří střihovou skladbu, při níž se záběry slučují tak, aby působily na diváka jako
plynulé dění a aby vzájemným působením vytvářely hlubší a složitější významy. 328 „Střihová
skladba je svou podstatou interpretací nasnímané skutečnosti. Samotný střih je pak fází,
ve které se určuje definitivní podoba střihové skladby a tím i definitivní smysl audiovizuálního
díla.“329 Míra autorského vkladu střihače při jeho činnosti se přitom pohybuje na škále
od autorského střihu, kterým se střihač aktivně a tvůrčím způsobem podílí na střihové skladbě
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díla, až po komerční střih drobných děl pro podnikatelské subjekty, kde lze očekávat činnost
spíše technického rázu.330
Příspěvky kameramana, tvůrce obrazové složky audiovizuálního díla, zvukaře, tvůrce
zvukové složky, i střihače, tvůrce střihové skladby, do tvůrčího celku audiovizuálního díla jsou
nezbytným předpokladem pro vznik díla a mohou hrát zásadní roli pro jeho umělecké vyznění.
Proto je nepochybné, že vedle technických úkonů, inherentně spjatých s výkonem jejich profese,
může mít jejich činnost při vzniku audiovizuálního díla také povahu uměleckou. Činnosti těchto
osob je však krom toho společné to, že má význam pouze ve vztahu k tomu audiovizuálnímu
dílu, pro jehož vznik byla vykonána, nelze ji tedy přenést na žádné jiné dílo, ani využít
samostatně, a proto v právní nauce vyvstávají pochybnosti ohledně jejich autorskoprávního
postavení.
Otázka možného autorského statusu zvukařů vyvstala v souvislosti s žádostí OAZA o udělení
oprávnění k výkonu kolektivní správy majetkových práv k dílům zvukařů-autorů (tzv. mistrů
zvuku) u Ministerstva kultury ze dne 12. 6. 2003. Rozhodnutím Ministerstva kultury,331
potvrzeným rozhodnutím ministra v rozkladovém řízení,332 byla žádost zamítnuta, a to z důvodu
pochybností o autorské povaze činnosti zvukaře a dále z důvodu neúčelnosti kolektivní správy
těchto práv (otázku účelnosti ponechme stranou). Rozsudkem Městského soudu v Praze,333
dle kterého Ministerstvo kultury nedostatečně posoudilo, „v jaké míře může být výsledek činnosti
zvukaře předmětem autorskoprávní ochrany a zda výsledek činnosti zvukaře může znaky
požadované autorským zákonem splňovat jen ve spojení s jiným autorským dílem a zda lze
ztotožnit autorské dílo s dílem hudebním“ (jak ministerstvo v průběhu řízení tvrdilo,
přičemž autorskoprávní povahu činnosti zvukaře připouštělo v ojedinělých případech, zatímco
kolektivní správce dílo zvukaře považoval za samostatný druh),334 bylo rozhodnutí ministra
kultury zrušeno. Na podkladě znaleckého posudku,335 dle kterého výsledkem tvůrčí činnosti
profese mistr zvuku mohou být výtvory s parametry autorského díla,336 Ministerstvo kultury

330

Srov. tamtéž.
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 8. 9. 2003, sp. zn. 10145/2003.
332
Rozhodnutí ministra kultury ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 10145/2003.
333
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2005, č. j. 5 Ca 39/2004-75.
334
Tamtéž.
335
Znalecký posudek č. 032006 Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění k posouzení tvůrčích
aspektů práce zvukových profesí.
336
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. 10145/2003 (Odůvodnění), op. cit., v návaznosti
na rozhodnutí ministra kultury ze dne 6. 3. 2006, sp. zn. 3525/2006.
331

52

po více než třech letech od původní žádosti oprávnění k výkonu kolektivní správy přiznalo,
a správce kolektivní správu majetkových práv zvukařů-autorů zahájil od 1. 1. 2007.
Co se týká autorského statusu kameramanů, rozhodnutím Ministerstva kultury337 bylo
OOA-S přiznáno oprávnění k výkonu kolektivní správy ve vztahu k majetkovým právům mimo
jiné „k výtvarným dílům audiovizuálně užitých, jako jsou díla kameramanů, scénografů
a kostýmních výtvarníků,“ a tedy byla alespoň pro administrativněprávní praxi kolektivní správy
připuštěna možnost autorského statusu kameramanů. Oporu tohoto pojetí lze nalézt v dikci
autorského zákona, jenž mezi autory, kterým jsou rozdělovány odměny povinné kolektivní
správy práv vybrané v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu a vlastní vnitřní
potřebu,338 řadí také kameramany.339
V této souvislosti lze rovněž poukázat na rozsudek Krajského soudu v Ostravě mezi OOA-S
a provozovatelem systému kabelové televize ve sporu o vydání bezdůvodného obohacení
z užívání předmětů ochrany spravovaných kolektivním správcem jejich kabelovým přenosem
bez potřebného oprávnění, ve kterém soud přisvědčil nároku kolektivního správce. Jednou
z námitek žalované přitom bylo, že mezi tvůrce, které kolektivní správce zastupuje, patří právě
kameramani a střihači děl audiovizuálních, jejichž autorem je dle autorského zákona režisér,
soud však k této námitce mimo jiné uvedl, že ani na základě současného autorského zákona
nelze vyloučit spoluautorství např. kameramana, jestliže se též účastnil režijního vytváření
celku.340
Z výše uvedeného vyplývá, že právní praxe341 nemá zpravidla problém akceptovat možnost
autorského statusu těchto umělecko-technických profesí. Právní nauka však v tomto ohledu není
jednotná. Dle Telce (a také Davida342) jejich výtvory nelze považovat za samostatné dílo
audiovizuálně užité, když výsledek jejich tvůrčí činnosti není způsobilý užití mimo audiovizuální
dílo, tvoří audiovizuální dílo jako takové a nikoli jiné a tyto výtvory tedy fakticky mohou mít
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povahu spoluautorského vkladu (srov. § 8 odst. 1 věta druhá autorského zákona a contrario),
avšak s ohledem na fikci autorství režiséra (srov. bod 2.2.2. této práce) nelze dle platné právní
úpravy považovat výtvor těchto osob ani za dílo spoluautorské. Proto dle Telce nelze výtvorům
těchto osob za současného legislativního stavu poskytnout autorskoprávní ochranu.343
Křesťanová s Holcovou zastávají odlišný názor, navazující na odlišné chápání legálního přiznání
autorství audiovizuálního díla jeho režisérovi, když kameramanům, střihačům a zvukařům
neodpírají možnost být autory děl audiovizuálně užitých, popřípadě, jestliže významnou měrou
(a nad rámec profesních standardů) spoluutvářeli audiovizuální záměr, dokonce spoluautory
režie díla audiovizuálního. V každém případě však záleží na splnění kritérií jedinečnosti,
kreativity a umělecké povahy jejich díla. V případě, že by nebylo splněno kritérium jedinečnosti,
připouštějí také ochranu skrze práva výkonného umělce k jeho výkonu.344
Jak uvedl David345 i Telec a Tůma,346 odepřením autorskoprávní ochrany výtvorům
kameramanů, střihačů či zvukařů by se platná autorskoprávní úprava mohla dostat do rozporu
s čl. 34 odst. 1 Listiny, dle kterého jsou práva k výsledkům tvůrčí činnosti chráněna zákonem.
Přestože dle Telce a Tůmy tento rozpor nelze překlenout výkladem, neboť by se již jednalo
o právotvorbu a nikoli o interpretaci platného práva, dovoluji si odkázat na judikaturu Ústavního
soudu k tzv. prozařování ústavního práva obyčejným (podústavním) právem:
Dle Ústavního soudu je jednou z funkcí ústavní úpravy základních práv a svobod jejich
„prozařování“ celým právním řádem. „Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv
a svobod, (…), nýbrž i (v) povinnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné moci, interpretovat
a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod. Z toho vyplývá povinnost soudů
interpretovat právní normy z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně garantovaných základních
práv a svobod.“347 Dle Ústavního soudu je dále nutno rozlišovat případy, ve kterých lze
dosáhnout ústavní konformity ustanovení jeho interpretací a kdy tak učinit nelze a je předmětné
ustanovení je třeba zrušit. „Soud přitom není absolutně vázán doslovným zněním zákonného
ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů
účel zákona, (…) nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním
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řádu jako významovém celku.“348 V případě, že jeden výklad vede k závěrům, které se dostávají
do střetu s ústavním pořádkem (tj. odepření ústavněprávní ochrany osobám, kterým by – nebýt
ustanovení se zcela jiným účelem – jinak tato ochrana náležela), zatímco jiný výklad (ač možná
z teoretického hlediska ne tolik přiléhavý) nikoli, je vždy třeba dát přednost ústavně
konformnímu výkladu.
2.2.5 Další členové výrobního štábu
Architekt audiovizuálního díla vytváří jeho složku výpravy, tj. přírodní nebo architektonické
prostředí snímku. Navrhuje dekorace pro jednotlivé scény, dohlíží nad jejich výrobou a stavbou
v ateliéru i exteriéru, účastní se natáčení, aby v případě závad či změn mohl provést potřebná
opatření, a řídí činnost jemu podřízených pracovníků, např. vedoucího rekvizitáře, rekvizitářů
nebo mistra stavby.349
Kostýmní výtvarník neboli návrhář kostýmů vytváří návrhy kostýmů postav vystupujících
v audiovizuálním díle a umělecky vede výrobu těchto kostýmů, při čemž řídí činnost asistenta
kostýmního výtvarníka, šiček kostýmů, výrobců doplňků atd., a dbá, aby kostýmy odpovídaly
umělecko-dekorativnímu a výpravnému pojetí snímku.350
Hudební skladatel je tvůrčí pracovník pověřený kompozicí filmové hudby na podkladě
hudebního scénáře, jenž obsahuje informace o scénách a úsecích určených režisérem
ke zhudebnění. Filmovou hudbu dělíme na původní, tj. psanou výhradně pro účely
daného audiovizuálního díla, a archivní, přenesou do filmu z jiného uměleckého oboru
a společenského prostředí a upravenou pro potřeby filmu.351 V některých filmových žánrech
může být hudba nositelem dramatického pohybu (muzikál nebo animovaný film), jinde má
postavení pouhé zvukové kulisy nebo náladotvorného prvku, zpravidla však slouží k obohacení
audiovizuálního komplexu svou emocionální dimenzí.352
U všech výše uvedených profesí se typicky jedná o autory děl audiovizuálně užitých,
a tedy nositele výlučných osobnostních a majetkových práv autorských k jejich dílu
(viz subjektivní právo autorské v úvodu první části této práce).
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Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
Srov. LEVINSKÝ, Otto a kol., 1974. s. 15 a 318, op. cit.
350
LEVINSKÝ, Otto a kol., 1974. s. 184, op. cit.
351
Srov. LEVINSKÝ, Otto a kol., 1974. s. 116, op. cit.
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PERKNER, Stanislav a kol., s. 143, op. cit.
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2.2.6 Osoby účinkující v audiovizuálním díle
Další osoby, jež se podílí na audiovizuální produkci a tvorbě, lze označit souhrnným
výrazem účinkující. Do této skupiny řadím již zmíněné výkonné umělce výkonů audiovizuálně
užitých, tedy především herce, tanečníky, hudebníky, zpěváky apod. (k pojmu umělecký výkon
a výkonný umělec viz bod 2.1.6 této práce).
Mezi výkonnými umělci do popředí vystupují především herci, kteří jsou živými nástroji
režiséra k provedení jeho uměleckého záměru a z toho důvodu jsou v rámci filmové produkce
téměř nenahraditelní.
Pestrost situací, ke kterým může v důsledku ryze osobní povahy hereckého výkonu v rámci
filmové produkce dojít, ilustruje spor herečky a producenta, který se dostal až před Nejvyšší
soud. Předmětem sporu bylo zaplacení dlužné odměny za umělecký výkon, kterou producent
herečce ponížil ke kompenzaci zvýšených nákladů spojených s jejím otěhotněním a její
následnou nezpůsobilostí letecky odcestovat k dotočení filmu do zahraničí, kde muselo být
využito služeb dablérky, přičemž zásadní právní otázkou zde bylo, zda herečka svým
těhotenstvím porušila smluvní povinnost zdržet se všech činností ohrožujících její zdraví
nebo život, což tvrdil producent. Nejvyšší soud k tomuto uvedl, že „otěhotnění ženy nemůže být
v tomto případě považováno za porušení smluvního závazku. Těhotenství ženy a v důsledku toho
vznikající nový život je s ničím nesrovnatelnou hodnotou, které požívá vysoké ochrany,
což vyplývá z článku 6. Listiny (…). Je nepochybné, že těhotenství může s sebou přinést některé
zdravotní problémy či omezení jak v pracovním, tak i běžném životě ženy. To jsou ovšem jen
důsledky, které přináší lidský život vznikající v těle matky a jako takový musí požívat zvýšené
ochrany.“353
Herci, coby tváře celé filmové tvorby, se dostávají do středu zájmu veřejnosti jako osoby
veřejně činné, v důsledku čehož jsou vydání napospas svým fanouškům i kritikům,
včetně např. bulvárního tisku. Dle Nejvyššího soudu je umělecká tvorba ze své podstaty určena
pro veřejnost a bez vzájemné interakce umělců s adresáty uměleckých děl postrádá smysl.
Proto jsou také výkonní umělci (herci, zpěváci, hudebníci nebo tanečníci) a další umělci
(spisovatelé, skladatelé, malíři nebo sochaři), vstupující do veřejného prostoru, povinni snášet
zvýšenou intenzitu zájmu o svou osobu či o výsledky své tvorby a jsou vystaveny i větší míře
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 2976/2000.
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případné kritiky.354 S ohledem na osobnostní vklad umělců při výkonu jejich činnosti jsou proto
oprávněným předmětem zájmu veřejnosti – vedle umělecké činnosti samé – také informace
o samotném umělci „ Tento zájem veřejnosti však má své meze, které jsou dány právě okruhem
informací, které ještě spadají do umělecké činnosti. Jinými slovy umělec má nezadatelné právo
na ochranu svého soukromí, a to prakticky v tom rozsahu, nakolik si je vymezí svým souhlasem
s informováním veřejnosti o svém zázemí, vztazích a jiných záležitostech intimního charakteru.
Do oblasti veřejného zájmu proto bez dalšího patří jen ty nejzákladnější informace o jejich
původu, rodinných poměrech či případně dalších momentech jejich života významných pro jejich
tvorbu, jsou-li podávány korektně a ve snaze o objektivní hodnocení činnosti umělce.
Bez souhlasu

umělce

sem

již

nepatří

zveřejňování

těch

soukromých

záležitostí,

které bezprostředně nesouvisejí s jeho uměleckou profesí, tím spíše pak ne zprávy nepodložené
či dokonce nepravdivé, jsou-li motivovány spíše snahou o ukojení nezdravé zvědavosti, nikoliv
o vedení seriózní debaty nad uměleckou činností.“355 Ústavní soud, který případy zásahů
do soukromí veřejně činných osob posuzuje optikou střetu práva na ochranu osobnosti dle čl. 10
Listiny a svobody projevu a práva šířit a vyhledávat informace dle čl. 17 Listiny, přičemž menší
míru soudní ochrany před zásahy do osobnostních práv veřejně činných osob odůvodňuje tím,
že „disponují mnohem snadnějším přístupem k médiím, a mají tak mnohem snadnější možnost
vyvrátit to, co ony samy považují za smyšlenky.“356
Vedle výkonných umělců v audiovizuálním díle účinkují také osoby vykonávající jiné
profese,

jejichž

náplň

rovněž

zahrnuje

projevy

osobní

povahy,

avšak

zpravidla

nespočívá v autorské tvorbě (tj. ve vytváření autorských děl) nebo v její interpretaci
(tj. ve vytváření uměleckých výkonů), a tedy není chráněna prostřednictvím speciální úpravy
duševního vlastnictví, ale v rámci všeobecné ochrany osobnosti.357 Jedná se např. o kaskadéry
nebo komparzisty.
Kaskadéři zastupují herce při natáčení nebezpečných scén, např. při skocích a pádech, jízdě
na koni, šermování apod.358 Účelem jejich účinkování při natáčení je sice předejít riziku úrazu
u netrénovaných hereckých účinkujících, jejich profese je však neodmyslitelně spjata
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Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2021, sp. zn. 25 Cdo 149/2020.
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Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03, op. cit.
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Srov. § 81 odst. 2 OZ.
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PETRÁČKOVÁ, Věra a kol. Akademický slovník cizích slov. I. díl. A-K. Praha: Academia, 1995. s. 378. ISBN
80-200-0523-4. Dostupné také z: www.ndk.cz.
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57

se zvýšeným rizikem úrazu pro samotné kaskadéry, neboť ani největší profesionálové nejsou
chráněni před náhodou.
Nebezpečnost profese kaskadéra však neznamená, že by snad měl být při natáčení
kaskadérských kousků ponechán svému osudu. K Nejvyššímu soudu se dostal spor
mezi žalovanou televizí a kaskadérem, jenž při provádění kaskadérského kousku v rámci
natáčení provozovaném televizí utrpěl vážný úraz pádem z koně (který se zřejmě polekal
prolétnuvšího papírku nebo sáčku a odskočil stranou), přičemž okolní povrch nebyl upraven
v souladu s žalobcem dříve vysloveným požadavkem, o náhradu škody na zdraví.359 Nejvyšší
soud se v této souvislosti vyslovil, že „skutečnost, že se jednalo o provedení kaskadérského
výkonu, nemůže sama o sobě odůvodnit závěr, že žalované nelze vytýkat nesplnění jejích
povinností. Nelze totiž připustit, aby šlo k tíži kaskadéra riziko, měl-li mu na základě smlouvy
(…), resp. § 415 obč. zák.,360 předejít provozovatel natáčení, např. provedením preventivních
opatření. Konkrétní rozsah a kvalita takových opatření musí odpovídat okolnostem a zvyklostem,
neplyne-li ze vztahu mezi stranami zvýšený nebo (připouští-li to dobré mravy) snížený
standard.“361
Komparzisté jsou osoby účinkující v jednotlivých scénách filmu bez význačnějšího
uplatnění a významu pro dějovou linku a objevují se především na pozadí záběru, ve shluku osob
nebo jako součást davu.362 Účast komparzistů přitom nelze nahradit natáčením náhodných
kolemjdoucích na ulici. Takový postup by byl neoprávněným zásahem do osobnostních práv
takto zachycených chodců, neboť k zachycení podoby člověka tak, aby podle zobrazení bylo
možné určit jeho totožnost (čemuž při natáčení davové scény lze stěží zcela předejít), je třeba
získat jejich souhlasu. Udělením tohoto souhlasu komparzisté nakládají se svým výlučným
oprávněním rozhodnout o zachycení či nezachycení vlastní podoby v jakékoli objektivně
vnímatelné formě. 363
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Pozn. jedná se termín používaný před přijetím OZ.
Pozn. jedná se o ustanovení o generální prevenční povinnosti ve (starém) zákoně č. 40/1964 Sb., Občanský
zákoník, přičemž závěry lze jistě aplikovat i ve vztahu k platnému ustanovení o generální prevenční povinnosti
v § 2900 OZ, tím spíše je-li hlavním rozdílem mezi zněním těchto dvou ustanovení upřesnění v OZ, že se tato
povinnost uplatní „vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života,“ přičemž toto upřesnění
obsahuje i citovaný rozsudek ve vztahu ke stručnějšímu zákonu č. 40/1964 Sb.
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2261/2006.
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Srov. LEVINSKÝ, Otto a kol., 1974. s. 148, op. cit.
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§ 84 OZ. Srov. LAVICKÝ, Petr a kol., 2014. § 84, op. cit.
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2.2.7 Osoby podílející se na hospodářském využití audiovizuálního díla
Na procesech následujících po dokončení díla se vedle již zmíněného producenta podílí také
další osoby, např. distributor a pořadatel kinematografického představení.
Hotové audiovizuální dílo, již způsobilé být sdělováno svým divákům,364 se dostává
do zorného pole státu, který má zájem uplatňovat svou veřejnoprávní regulaci, a proto zákonem
o audiovizi těmto osobám stanovuje určité veřejnoprávní povinnosti. Jejich porušení je spojeno
se vznikem odpovědnosti za přestupky, které projednávají příslušné krajské úřady.365
Zákon o audiovizi producenta (výrobce) pro účely veřejnoprávní regulace kinematografie
chápe jako jednoho z držitelů oprávnění k výkonu práva užít audiovizuální dílo,
včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, kterému zároveň
náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu k záznamu audiovizuálního díla nebo podíl
na těchto právech,366 a vedle toho zná rovněž pojem koproducent, jímž rozumí každého
z výrobců téhož audiovizuálního díla, je-li těchto osob více.367 V souvislosti s výrobou
audiovizuálních děl a jejich zpřístupňování veřejnosti mu pak zakládá některé veřejnoprávní
povinnosti, a to povinnosti při klasifikaci kinematografických děl z hlediska vhodnosti obsahu
díla pro děti a mladistvé,368 nabídkovou povinnost Národnímu filmovému archivu369
a oznamovací povinnost Národnímu filmovému archivu k evidenci kinematografických děl
(více k postavení producenta viz bod 2.2.1 této práce).370
Distributor

je

osoba,

která

zprostředkovává

audiovizuální

dílo

jeho

divákům,

a tedy umožňuje jeho komerční zužitkování. Autorský zákon však osobu distributora nezná
a na rozdíl od producenta mu žádná práva související s právem autorským nepřiznává.
Oprávnění k distribuci audiovizuálního díla tedy distributor získává až na základě smluvního
ujednání s příslušnými nositeli práv, především s producentem.371
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Srov. § 18 a násl. AZ.
§ 55 a 56 zákona o audiovizi.
366
§ 2 odst. 1 písm. c) zákona o audiovizi.
367
§ 2 odst. 1 písm. d) tamtéž.
368
§ 4 a § 5 odst. 1 tamtéž.
369
§ 6 tamtéž.
370
§ 7 odst. 1 a 3 tamtéž.
371
Srov. DAVID, Ivan, 2020. s. 131-132, op. cit.
365
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Zákon o audiovizi distributorem rozumí podnikatele,372 který oprávněně vyrobí nebo nechá
vyrobit rozmnoženiny audiovizuálního díla a jeho záznamu, které dále rozšiřuje, pronajímá
nebo půjčuje v České republice, nebo třetím osobám poskytuje oprávnění pro území České
republiky

k promítání

audiovizuálního

díla

v kině

nebo

obdobným

způsobem,

k jeho zpřístupňování prostřednictvím VOD služeb nebo k jeho televiznímu vysílání.373 Přestože
autorskoprávní úprava distributorovi nepřiznává žádná originární soukromá subjektivní práva,
regulace v zákoně o audiovizi mu zakládá některé veřejnoprávní povinnosti ve vztahu
k jeho působení na území České republiky, a to povinnost opatřit dílo k distribuci českými
titulky pro sluchově postižené,374 povinnosti při klasifikaci kinematografických děl375
a oznamovací povinnost Národnímu filmovému archivu k evidenci kinematografických děl.376
V kontextu distribuce audiovizuálních děl lze zmínit také poskytovatele audiovizuálních
mediálních služeb na vyžádání, provozovatele televizního vysílání a převzatého televizního
vysílání, kterým zákon o audiovizi zakládá poplatkovou povinnost ve vztahu k audiovizuálním
poplatkům (viz bod 1.3.4 této práce),377 další veřejnoprávní regulace těchto osob však spadá
spíše do oblasti reklamního a mediálního práva, jenž přesahuje záběr této práce, a tyto osoby
tedy budou zmíněny pouze v takto úzce ohraničených souvislostech.
Pořadatel kinematografického představení je dle zákona o audiovizi osoba, která na své
náklady a na svou odpovědnost v rámci kinematografických představení zpřístupňuje
audiovizuální díla veřejnosti v kině nebo podobným způsobem.378 Zákon mu zakládá některé
povinnosti související s klasifikací děl z hlediska vhodnosti jejich obsahu pro děti a mladistvé379
a je obtížen poplatkovou povinností ve vztahu k poplatku z kinematografického představení.380
Poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání je osoba, která určuje způsob
organizace audiovizuální mediální služby na vyžádání a má za ni redakční odpovědnost381
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Podnikatelská činnost distributora stejně jako u producenta je živností ohlašovací volnou dle § 25 odst. 2
a přílohy č. 4, bod 15 živnostenského zákona.
373
§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o audiovizi.
374
§ 3 tamtéž.
375
§ 4 a § 5 odst. 2-4 a 7 tamtéž.
376
§ 7 odst. 2 tamtéž.
377
§ 25 a násl. tamtéž.
378
§ 2 odst. 1 písm. a) a h) zákona o audiovizi.
379
§ 5 odst. 5 a 8 zákona o audiovizi.
380
§ 26 odst. 1 zákona o audiovizi.
381
§ 2 odst. 1 písm. d) zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání.
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a jíž zákon o audiovizi stanoví poplatkovou povinnost ve vztahu k poplatku z poskytování
audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání.382
Provozovatel převzatého vysílání je osoba, která dle zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání rozhoduje o skladbě programů převzatého vysílání, včetně služeb přímo
souvisejících s programy převzatého vysílání, a která tyto programy a související služby šíří
nebo nechává v úplné a nezměněné podobě šířit,383 a jíž zákon o audiovizi stanoví poplatkovou
povinnost ve vztahu k poplatku z převzatého televizního vysílání.384
Provozovatel televizního vysílání je osoba, která dle zákona o provozování rozhlasového
a televizního vysílání sestavuje program, včetně souvisejících služeb, určuje způsob organizace
televizního vysílání a má za něj redakční odpovědnost.385 Nejedná-li se o provozovatele místního
nebo regionální vysílání386 a obsahuje-li šířený program také kinematografická díla, zákon
o audiovizi této osobě stanoví poplatkovou povinnost ve vztahu k poplatku z vysílání reklamy.387

382

§ 27 odst. 1 zákona o audiovizi.
§ 2 odst. 1 písm. h) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
384
§ 28 odst. 1 zákona o audiovizi.
385
§ 2 odst. 1 písm. g) zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
386
§ 2 odst. 1 písm. e) a f) tamtéž.
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§ 28a odst. 2 zákona o audiovizi.
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3 Smlouvy v audiovizi: licenční smlouva a smlouva o dílo
Základním výlučným majetkovým právem autora ve vztahu k jeho dílu, výkonného umělce
k jeho výkonu a výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu je právo tento nehmotný
statek užít a jinému k užití udělit oprávnění (licenci). Jiný může daný předmět ochrany
bez patřičného oprávnění užít pouze v případech stanovených autorským zákonem.388
Ve vztahu k osobám odlišným od vlastního nositele majetkových práv tedy hovoříme
o smluvním užití na základě licenční smlouvy a o bezesmluvních institutech užití předmětů
duševního vlastnictví, avšak v úvahu přichází také jen (prostý) jednostranný souhlas nositele
práv.389
Bezesmluvní instituty užití předmětů chráněných autorským zákonem dělíme na volná
užití,390 která se za stanovených podmínek za užití ve smyslu autorského zákona vůbec
nepovažují,391 a na užití na základě bezúplatných (nepravých) nebo úplatných (pravých)
zákonných licencí, která sice užitím jsou, avšak za stanovených podmínek ex lege dovoleným.
Pro všechny tyto instituty platí, že jakožto výjimky a omezení práva autorského 392
vždy představují mimořádný zásah v obecném zájmu do absolutních práv nositele a k jeho újmě,
a tudíž je třeba vykládat je restriktivně.393 Autorský zákon pro aplikaci výjimek a omezení
upravuje výkladové pravidlo tzv. tříkrokového testu, dle kterého je lze uplatnit pouze
ve zvláštních případech stanovených zákonem (první krok) a tehdy, pokud takové užití díla není
v rozporu s běžným způsobem užití díla (druhý krok) a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny
oprávněné zájmy autora (třetí krok).394 Dle Nejvyššího soudu lze o tříkrokovém testu hovořit
jako o materiální podmínce bezesmluvního užití díla, a to vedle jednotlivých zákonných
skutkových podstat, jež představují podmínku formální, přičemž aby konkrétní nakládání s dílem
představovalo užití dovolené, je třeba, aby byly kumulativně splněny obě tyto podmínky.395
Vedle již zmíněné licenční smlouvy, kterou nositel práv k předmětu ochrany uděluje
nabyvateli oprávnění k jeho (smluvnímu) užití a o které bude pojednáno v následujících
kapitolách, se v oblasti audiovize uplatní také další smluvní typy, z nichž (optikou tématu
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§ 12 odst. 1 a 4, § 71 odst. 1 a 2 a § 80 odst. 1 a 2 AZ.
Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 12, op. cit.
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této práce) nejvýznamnější je smlouva o dílo, na jejímž základě se přispěvatelé
do audiovizuálního celku producentovi zavazují pro účely audiovizuální produkce vytvořit dílo,
ať už je jeho výsledek chráněn právem autorským, či nikoli. Smlouvě o dílo bude věnována
poslední kapitola této části.
Je-li třeba tvůrčí příspěvek do audiovizuálního celku pro účely vzniku a užití díla
audiovizuálního teprve vytvořit, producent s přispěvatelem vstoupí v závazek, který se bude řídit
právní úpravou smlouvy o dílo, přičemž si k následnému užití tvůrčího příspěvku od přispěvatele
zpravidla obstará co nejširší licenci, která se bude řídit právní úpravou licenční smlouvy.
Tyto závazky producenta a přispěvatele budou obvykle předmětem jediné smíšené smlouvy.
Spočívá-li tvůrčí příspěvek přispěvatele v poskytnutí oprávnění k užití příspěvku existujícího
již před zahájením audiovizuální produkce (např. preexistentní díla audiovizuálně užitá
nebo ochranné známky), bude postačovat uzavření licenční smlouvy.396

3.1 Obecná úprava licence v občanském zákoníku
3.1.1 Právní úprava obecné licenční smlouvy
Obecnou úpravu typové licenční smlouvy obsahuje § 2358 a násl. občanského zákoníku.
Licenční smlouva je dvoustranné právní jednání, kterým poskytovatel poskytuje oprávnění
k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) nabyvateli, jenž se zpravidla za poskytnutou
licenci na oplátku poskytovateli zavazuje zaplatit odměnu.397 Licence přitom může být úplatná
nebo bezúplatná, výhradní nebo nevýhradní, omezená nebo neomezená a s právem podlicence
nebo bez něj.
Stanovení výše odměny nebo způsobu jejího určení je podstatnou náležitostí licenční
smlouvy a její nedodržení má za následek relativní neplatnost, tento následek však nenastane,
ujednají-li si strany bezúplatnou licenci, nebo jestliže z předsmluvního jednání stran vyplývá
jejich zájem sjednat úplatnou licenci i bez ujednání výše odměny ve smlouvě. V takovém
případě vznikne nabyvateli povinnost zaplatit odměnu ve výši obvyklé v době uzavření
smlouvy.398 Možné způsoby určení výše licenční odměny zahrnují jednorázovou paušální
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DAVID, Ivan, 2020. s. 161, op. cit.
§ 2358 odst. 1 OZ.
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odměnu, procentní licenci, která se stanoví procentem z prodaných nebo poskytnutých kusů
rozmnoženin, kombinovanou licenci nebo opakující se paušální odměnu.399
Jestliže si strany ujednají výhradní licenci, pro poskytovatele to znamená, že po dobu jejího
trvání nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě pod sankcí absolutní neplatnosti400
a neujednají-li si strany jinak, ani nemá právo předmětná oprávnění v rozsahu licence sám
vykonávat. V opačném případě platí, že je licence nevýhradní.401
Ujednají-li si strany omezení rozsahu oprávnění k výkonu předmětných práv, jedná se
o licenci omezenou, jinak jde o neomezenou licenci. Dle Holcové a Křesťanové je „nutno
aplikovat pravidlo funkčního výkladu rozsahu poskytovaného oprávnění, které vymezuje rozsah
dovoleného užití účelem, ať již ve smlouvě výslovně vyjádřeným, či pouze odvoditelným.“402
Licence může být omezena na jednotlivé způsoby výkonu práv (resp. způsoby užití) a dále
zejména množstevně, územně nebo časově (rozsah užití).403 Co se týká omezení časového,
tj. doby trvání licence, lze ji sjednat na dobu určitou, jejíž délka je omezena dobou trvání
majetkových práv k danému předmětu duševního vlastnictví, nebo i na dobu neurčitou
s možností výpovědi, která nabývá účinnosti uplynutím jednoho roku od konce kalendářního
měsíce, v němž výpověď došla druhé straně.404
Právem podlicence se rozumí právo nabyvatele poskytnout oprávnění tvořící součást licence
(podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě, přičemž poskytovateli náleží tehdy, jestliže si tak
strany ujednají.405 Oproti tomu postoupení licence znamená převod licenčních oprávnění
na osobu odlišnou od původního nabyvatele a lze je provést pouze se souhlasem poskytovatele,
jenž musí být udělen písemně, přičemž může být vyjádřen již v licenční smlouvě. Jedná se
o zvláštní případ postoupení smlouvy dle § 1895 a násl. občanského zákoníku, které je vůči
poskytovateli (postoupené straně) účinné buď poskytnutím souhlasu s postoupením, nebo
souhlasil-li předem, okamžikem, kdy mu postupitel (původní nabyvatel) postoupení smlouvy
oznámí nebo postupník (nový nabyvatel) prokáže.406 Souhlas poskytovatele se naopak
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nevyžaduje, jestliže licence přechází v důsledku převodu závodu nebo jeho části, a to nebylo-li
ujednáno jinak.407
Z hlediska vyžadované formy licenční smlouvy platí obecné pravidlo neformálnosti právního
jednání, přičemž výjimky z něj mohou vyplývat z ujednání stran nebo ze zákona.408 Takovou
výjimkou z pravidla je požadavek písemné formy pro sjednání výhradní licence a licence,
jež má být zapsána do veřejného seznamu (např. do rejstříku ochranných známek),409 přičemž
nedodržení stanovené formy má sice za následek relativní neplatnost smlouvy,410 ale může být
dodatečně zhojeno.411
3.1.2 Obecná úprava licenční smlouvy k užití autorského díla
V případě, že je předmětem licenční smlouvy poskytnutí oprávnění k užití autorského
díla,412 uplatní se vedle obecné úpravy licence také zvláštní úprava v § 2371 a násl. občanského
zákoníku.
Občanský zákoník jednak pro autorská díla zakotvuje zvláštní pravidlo, dle kterého lze
licenční smlouvou poskytnout oprávnění pouze k těm způsobům užití díla,413 které jsou známy
v době poskytnutí licence, a to pod sankcí zdánlivosti odlišného ujednání.414 Dále stanoví
vyvratitelnou domněnku stanovení způsobu a rozsahu užití díla, který je nutný k dosažení
účelu smlouvy, a ledaže z účelu smlouvy vyplývá jinak, je rozsah užití díla územně omezen
na území České republiky, časově na dobu obvyklou (nejdéle však jeden rok) a množstevně
na množství obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. Zahrnuje-li licence právo na užití díla
jeho rozmnožováním, je nabyvatel oprávněn k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých,
trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a dále
k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin, ledaže si strany ujednají jinak.415
Dále je stanoven zvláštní způsob uzavírání licenčních smluv na základě neadresného
návrhu navrhovatele, který připouští uzavření licenční smlouvy i bez vyrozumění navrhovatele
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o přijetí smlouvy akceptantem, a to zejména poskytne-li nebo přijme-li akceptant plnění.416
Tato úprava reaguje na vývoj moderních technologií, na zvláštnosti prostředí internetu
a s tím spojenou potřebu sjednávat licenční smlouvy k užití určitých předmětů ochrany
(počítačové programy, webové stránky, fotografická díla apod.) zjednodušeným a zrychleným
způsobem.417
Nabyvatel je omezen co do změn a úprav díla nebo názvu díla a označení autora,
přičemž může provádět pouze takové změny díla a názvu, u kterých lze s ohledem na okolnosti
spravedlivě očekávat, že by s nimi autor souhlasil, ledaže si autor vyhradil svolení. Obdobně je
nabyvatel omezen ve spojování díla s jiným dílem nebo zařazováním do díla souborného,
přičemž měnit označení autora vůbec nelze. Strany se od této úpravy mohou odchýlit.418
Autor díla má právo na přiměřenou dodatečnou odměnu (tzv. bestseller clause)
za poskytnutí licence ve výši určené soudem, jestliže ujednaná licenční odměna není odvislá
od výnosů z využití licence (procentní licence) a je-li tak nízká, že je ve zřejmém nepoměru
k zisku z využití a k významu předmětu licence (tj. např. pokud se dílo neočekávaně stane velmi
populárním a pro nabyvatele licence podstatně výdělečným). Jedná se o kogentní ustanovení
a autor se tohoto práva nemůže vzdát.419
Autor má také právo na poskytnutí alespoň jedné z rozmnoženin díla pořízených
nabyvatelem na základě předmětné licence, a to na náklady nabyvatele, lze-li to na něm
spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé.420
Autorovi díla za stanovených podmínek rovněž svědčí zvláštní důvody k odstoupení
od smlouvy, a to pro změnu přesvědčení autora, tj. jestliže dotčené autorské dílo již
neodpovídá autorově přesvědčení a zveřejněním by byly značně nepříznivě dotčeny autorovy
oprávněné osobní zájmy,421 a dále pro nečinnost nabyvatele výhradní licence, tj. v případech,
kdy nabyvatel licenci nevyužívá dostatečně nebo vůbec, čímž se značně dotýká oprávněných
zájmů autora, ledaže je nečinný v důsledku okolností spočívajících na straně autora.422
Pro výhradní i nevýhradní licenční oprávnění přitom platí, že nabyvatel je povinen licenci
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využít, ledaže je ujednáno jinak.423 Dále jsou speciálně stanoveny právní následky zániku právní
osobnosti nabyvatele, spočívající v přechodu licence na jeho právní nástupce, ledaže by to
vyloučilo ujednání stran. V takovém případě by následek spočíval v zániku licence.424
3.1.3 Obecná úprava licenční smlouvy k užití uměleckého výkonu a zvukově obrazového
záznamu
Je-li předmětem licenční smlouvy poskytnutí oprávnění k výkonu práva umělecký výkon
užít, uplatní se obdobně zvláštní dispozitivní právní úprava licence k užití díla (viz předchozí
bod této kapitoly). Výkonnému umělci však oproti autorovi nenáleží právo na poskytnutí
rozmnoženiny z nabyvatelem pořízených rozmnoženin zaznamenaného výkonu.425
Poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít zvukově obrazový záznam se dispozitivně řídí
obecnou úpravou licence (viz bod 3.1.1). Co do ustanovení o omezení oprávnění dílo
(resp. záznam) užít na způsoby užití známé v době poskytnutí licence, o povinnosti nabyvatele
udělenou licenci využít, o podání návrhu k uzavření licenční smlouvy, o omezení nabyvatele
licence, o způsobech užití díla (resp. záznamu) a o zániku licence, řídí se obdobně zvláštní
úpravou licence k užití autorského díla (viz bod 3.1.2).426

3.2 Zvláštní úprava smluvní licence v autorském zákoně
Před rekodifikací soukromého práva přijetím (již ne příliš) nového občanského zákoníku byla
komplexní úprava licenčních smluv k předmětům duševního vlastnictví chráněným autorským
právem obsažena v autorském zákoně.427 V současné době autorský zákon obsahuje pouze
některá zvláštní režimová ustanovení, z nichž pro tuto práci jsou relevantní zejména ustanovení
modifikující obecnou úpravu smluvních licencí v audiovizi.
Od zvláštních ustanovení modifikujících obecnou úpravu licenčních závazkových vztahů
v občanském zákoníku je však třeba odlišit oprávnění k užití předmětů ochrany, která jejich
nabyvateli vznikla v důsledku uzavření jiného typu soukromoprávních smluv, než jsou smlouvy
licenční.
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Prvním takovým institutem je zaměstnanecké dílo, jehož podstatou je výkon autorských
majetkových práv zaměstnavatelem svým jménem a na svůj účet k dílu vytvořenému
jeho zaměstnancem ke splnění pracovních povinností. Zaměstnavatelovo právo dílo užít vyplývá
z pracovněprávního nebo obdobného vztahu (tj. zejména z pracovní smlouvy nebo z dohod
o práci konané mimo pracovní poměr) ke svému zaměstnanci a zůstává nedotčeno i po skončení
tohoto vztahu. Uplatnění režimu zaměstnaneckého díla lze mezi stranami vyloučit.428
Dále lze zmínit dílo vytvořené na objednávku (více viz bod 3.3.3 této práce)429 a soutěžní
dílo vytvořené autorem v postavení soutěžícího ve veřejné soutěži, pro něž právní úprava díla
vytvořeného na objednávku platí obdobně.430
Licence jsou v audiovizi poskytovány především autory děl audiovizuálně užitých,
výkonnými umělci uměleckých výkonů a autorem audiovizuálního díla producentovi,
a to za účelem jejich zaznamenání na zvukově obrazový záznam, k němuž producentovi svědčí
práva výrobce, a k následné exploataci takto zaznamenaného audiovizuálního díla. Vedle osob,
jejichž tvůrčí přínos se od počátku audiovizuální produkce předpokládá, však licenci poskytují
taktéž jiní členové výrobního štábu, jejichž účast na audiovizuální produkci nemá mít povahu
tvůrčího příspěvku, a to pro případ, že by snad v rámci své činnosti oproti očekávání dali
za vznik uměleckému výkonu nebo autorskému dílu a že by následně vyvstala potřeba užít tyto
předměty duševního vlastnictví v rámci audiovizuálního díla.431 Smluvní licencí současně
producent všechna tato oprávnění, včetně práva užít zvukově obrazový záznam, tzv. distribuční
právo, poskytuje distributorovi, jehož prostřednictvím chce záznam zužitkovat.432
3.2.1 Licence k užití audiovizuálního díla
Poskytnutí oprávnění k užití audiovizuálního díla se řídí obecnou úpravou licence
k předmětům duševního vlastnictví a licence k užití autorského díla (viz bod 3.1.1 a 3.1.2
této práce), s výjimkou ustanovení o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora,
které se ve vztahu k režiséru audiovizuálního díla uplatní pouze tehdy, pokud si to strany zvlášť
stanoví. Vedle toho se však uplatní také zvláštní dispozitivní úprava v § 63 odst. 3 autorského
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Viz § 58 AZ a § 30 a násl. a 74 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Viz § 61 odst. 1 a 2 AZ a § 2586 a násl. OZ.
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Viz § 61 odst. 3 AZ a § 1772 a násl. OZ.
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Srov. DAVID, Ivan, 2020. s. 161-162, op. cit.
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zákona, přiměřeně § 58 odst. 4 autorského zákona a obdobně § 58 odst. 5 autorského zákona.433
Za předpokladu, že režisér audiovizuálního díla (tj. jeho autor) poskytl producentovi
(jakožto výrobci prvotního záznamu audiovizuálního díla) oprávnění zaznamenat audiovizuální
dílo na prvotní záznam v písemné formě, dispozitivně se uplatní fikce získání výhradní
a neomezené licence od režiséra, a to k užití audiovizuálního díla „ve znění původním,
dabovaném i opatřeném titulky, jakož i k užití fotografií vytvořených v souvislosti s pořízením
prvotního záznamu,“ včetně práva podlicence, přičemž se v případě absence ujednání o výši
odměny rovněž finguje, že se strany dohodly na odměně obvyklé v době uzavření smlouvy.434
Za stejného předpokladu autorský zákon dále ve prospěch producenta dispozitivně stanoví
vyvratitelnou domněnku, že režisér udělil svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně
překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného a k tomu, aby producent uváděl
audiovizuální dílo na veřejnost pod svým jménem, a k dokončení nehotového audiovizuálního
díla pro případ, že jeho právní vztah k producentovi skončí dříve, než dílo dokončí, jakož i pro
případ, že budou existovat důvodné obavy, že režisér dílo nedokončí řádně nebo včas v souladu
s potřebami producenta.435
3.2.2 Licence k užití děl a výkonů audiovizuálně užitých
Podobně se za předpokladu, že autor díla audiovizuálně užitého nebo výkonný umělec
uměleckého výkonu audiovizuálně užitého poskytl producentovi oprávnění k zařazení díla
(s výjimkou díla hudebního) nebo výkonu audiovizuálně užitého do audiovizuálního díla
v písemné formě, dispozitivně uplatní fikce získání svolení zařadit dílo nebo výkon do díla
audiovizuálního, a to „beze změny nebo po zpracování či jiné změně (…), zaznamenat je
pro prvotní záznam takového audiovizuálního díla, jakož i dabovat je a opatřit je titulky“
a získání výhradní a neomezené licence od těchto původců, a to k užití díla nebo výkonu
audiovizuálně užitého při užití audiovizuálního díla, včetně fotografií vytvořených v souvislosti
s pořízením záznamu a také práva podlicence. Také u děl a výkonů audiovizuálně užitých se
v případě absence ujednání o výši odměny finguje, že se strany dohodly na odměně obvyklé. 436
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§ 63 odst. 4 AZ.
§ 63 odst. 3 AZ, § 2366 OZ. Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 63, op. cit.
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§ 63 odst. 4 ve spojení s § 58 odst. 4 a 5 AZ.
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Ani pro autory a výkonné umělce, jejichž výtvory byly zařazeny do díla audiovizuálního,
se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení, ledaže si to strany
zvlášť stanovily. Vyvratitelná domněnka ve prospěch producenta o svolení k některým zásahům
do osobnostních práv se u původců děl a výkonů audiovizuálně užitých uplatní obdobně.437

3.3 Smlouva o dílo v audiovizi
3.3.1 Obecná úprava smlouvy o dílo
Smlouva o dílo je upravena v § 2586 a násl. občanského zákoníku, přičemž pro smlouvu
o dílo platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě (§ 2079 a násl. občanského zákoníku)
co do úpravy předání věci, je-li předmětem díla věc,438 a co do práv objednatele z vadného
plnění,439 není-li pro dílo stanoveno jinak.
Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jímž se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li
pod kupní smlouvu,440 a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným
výsledkem.441 Dílem je tedy určitá činnost, zatímco předmětem díla je její výstup, výsledek.
Zhotovitel dílo provede osobně, anebo není-li provedení vázáno na jeho osobní vlastnosti
nebo není-li osobního provedení vzhledem k povaze díla třeba, bude provedeno jinou osobou
pod jeho osobním vedením, a to s potřebnou péčí a v ujednaném čase a nebyla-li doba plnění
ujednána, v době přiměřené povaze díla.442 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně
způsobu provádění díla pouze tehdy, plyne-li to ze zvyklostí nebo z ujednání stran, je však
povinen strpět kontroly provádění díla ze strany objednatele.443 Dílo je provedeno, je-li
dokončeno, tj. je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, a je-li předáno,
přičemž objednatel může dílo převzít s výhradami nebo bez výhrad. Dílo může být předáno
a převzato také po částech, je-li prováděno postupně.444
Objednatel se zhotoviteli za provedení díla zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
Cena díla může být určena pevnou částkou, odhadem, odkazem na rozpočet, nebo také vůbec,
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§ 64 odst. 4 ve spojení s § 63 odst. 4, s § 58 odst. 4 a 5 a s § 74 AZ.
§ 2608 odst. 1 OZ.
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§ 2615 odst. 2 OZ.
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Viz § 2086 OZ.
441
§ 2586-2587 OZ.
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§ 2589-2590 OZ.
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§ 2592-2593 OZ.
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§ 2604-§2606 OZ.
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mají-li strany vůli smlouvu uzavřít i bez jejího určení. V takovém případě zákon stanoví
nevyvratitelnou domněnku, že ujednaná cena odpovídá ceně placené za totéž nebo srovnatelné
dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.445 Právo na zaplacení ceny
díla vzniká zhotoviteli provedením díla. Je-li přejímáno po částech, právo na zaplacení ceny
za každou část vzniká jejím provedením.446
Dále jsou stanoveny právní následky ztráty způsobilosti zhotovitele nebo jeho smrti
pro případ, že je nositelem zvláštních osobních schopností, ve kterých záleží provedení díla.
Nastane-li některá z těchto právních skutečností, závazek zaniká, ledaže může dílo úspěšně
provést ten, kdo převzal činnost zhotovitele jako jeho právní nástupce. Smrtí objednatele
závazek zaniká pouze tehdy, stalo-li by se tím splnění závazku nemožným nebo zbytečným.447
V oblasti audiovize se obecnou úpravou smlouvy o dílo bude řídit zhotovení nebo úprava
věcí hmotných, jichž je zapotřebí pro účely audiovizuální produkce a audiovizuální tvorby,
a to např. vytvoření a změny kostýmů, dekorací, kulis apod.
3.3.2 Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
Občanský zákoník vedle obecné úpravy díla obsahuje také zvláštní úpravu díla s nehmotným
výsledkem v § 2631 až 2634 občanského zákoníku.448
Nehmotným výsledkem je jednak míněn výsledek činnosti odlišný od zhotovení
nebo změny stavu věci (tj. její údržby, opravy či úpravy), přičemž pro taková díla je stanoveno
pravidlo postupu zhotovitele při provádění díla s odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo
výsledku činnosti určeného ve smlouvě, vedle toho sem však patří také zhotovení věci
nehmotné.449
Předání díla s nehmotným výsledkem činnosti je konstruováno nevyvratitelnou domněnkou,
že se dílo považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití.450
Je-li výsledkem díla předmětem duševního vlastnictví, může zhotovitel daný předmět
duševního vlastnictví (resp. oprávnění k jeho užití) poskytnout i jiným osobám než objednateli
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§ 2586 OZ, § 2620-2622 OZ.
§ 2610 OZ.
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§ 2588 OZ.
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Další zvláštní úpravu občanský zákoník stanoví pro dílo, jehož výsledkem je stavba. Význam této zvláštní úpravy
díla v § 2623 až 2630 OZ je však z hlediska tématu této práce marginální, a proto mu nebude věnována další
pozornost.
449
§ 2631-2632 věta první OZ.
450
§ 2632 věta druhá OZ.
446

71

tehdy, bylo-li tak buď mezi stranami smlouvy ujednáno, nebo nebylo-li to ve smlouvě výslovně
zakázáno. Zhotovitel však k tomuto oprávněn není, bylo-li by to vzhledem k povaze díla
v rozporu se zájmy objednatele. Občanský zákoník dále pro tato díla stanoví vyvratitelnou
domněnku,

že

zhotovitel

objednateli

daný

předmět

duševního

vlastnictví

poskytl

(resp. oprávnění k jeho užití) k účelu vyplývajícímu ze smlouvy,451 to však nevylučuje smluvní
ujednání o udělení licence zhotovitelem objednateli k užití daného předmětu duševního
vlastnictví v rozsahu dle dohody stran.
Dílo spočívající ve vytvoření audiovizuálního díla a autorského díla nebo uměleckého
výkonu pro účely jejich užití v díle audiovizuálním je činností odlišnou od zhotovení
nebo změny stavu věci, neboť pro jejich sepjetí s lidskou osobností tyto nehmotné statky nejsou
věcmi v právním smyslu.452 Takovým dílem v oblasti audiovize může být provedení hereckého
výkonu, ale také výkonu spočívajícího v kaskadérských kouscích. Příkladem nehmotné věci,
jež může být předmětem díla s nehmotným výsledkem, je např. zvukově obrazový záznam
audiovizuálního díla, který si producent může jako objednatel nechat zhotovit, aniž by to cokoli
změnilo na jeho postavení výrobce zvukově obrazového záznamu.453
3.3.3 Zvláštní úprava smlouvy o dílo v autorském zákoně
Spočívá-li dílo (ve smyslu předmětu smlouvy o dílo upravené občanským zákoníkem)
ve vytvoření autorského díla, řídí se závazek autora (v postavení zhotovitele díla)
a objednatele obecnou úpravou smlouvy o dílo, zvláštní úpravou smlouvy o dílo s nehmotným
výsledkem (viz body 3.3.1 a 3.3.2 této práce), ale také úpravou díla vytvořeného
na objednávku v autorském zákoně.454 Tato zvláštní úprava se neuplatní ve vztahu
k předmětům práv souvisejících s právem autorským (tj. např. ve vztahu k uměleckému výkonu
nebo ke zvukově obrazovému záznamu)455 a neuplatní se také tehdy, je-li zhotovitelem díla
osoba odlišná od osoby, jež autorské dílo vytvořila (tj. nebylo-li takové dílo provedeno
zhotovitelem osobně). Má-li dílo spočívat ve vytvoření autorského díla (tj. ideálního nehmotného
statku), s jehož vytvořením je spojen vznik věci hmotné (tj. hmotného substrátu autorského
díla), každý z těchto dílčích aspektů díla se bude řídit příslušnou (smíšenou) úpravou smlouvy
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§ 2633-2634 OZ.
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o dílo (tj. z části pouze obecnou úpravou díla a zčásti vedle obecné úpravy také zvláštní úpravou
díla s nehmotným výsledkem).456
Dílo vytvořené na objednávku smí objednatel užít na základě zvláštní účelové
zákonné licence, která je (dispozitivně) konstruována pomocí nevyvratitelné domněnky,
že autor objednateli poskytl licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy.457
Autor může takto vytvořené dílo užít a jinému k užití poskytnout svolení pouze pokud to
není v rozporu s objednatelovými oprávněnými zájmy.458 Zatímco obecná úprava díla
s nehmotným výsledkem, který je předmětem duševního vlastnictví, zapovídá zhotoviteli užití
výsledku díla a jeho poskytnutí k užití jiným osobám pro rozpor se „zájmy“ objednatele,459
pro dílo s výsledkem, který je předmětem autorských práv, je stanoveno užší kritérium rozporu
s „oprávněnými zájmy“ objednatele, což lze chápat jako benevolentnější přístup zákonodárce
k autorovi ve vztahu k jiným zhotovitelům děl s nehmotnými výsledky.
Předmětem smlouvy o dílo, jehož výsledkem je vytvoření autorského díla, může být
např. vytvoření audiovizuálního díla nebo scénáře k němu.
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Srov. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, § 2631. Dostupné z: www.beck-online.cz.
457
§ 61 odst. 2 AZ. Jedná se o ustanovení speciální k zákonné účelové licenci dle § 2634 OZ, která je konstruována
vyvratitelnou domněnkou. Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 61, op. cit.
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§ 61 odst. 2 AZ.
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Srov. § 2633 OZ.
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4 Ochrana práv k předmětům duševního vlastnictví v audiovizi
Základní formou ochrany před neoprávněnými zásahy do práv nositelů práv autorských
a práv souvisejících je uplatňování soukromoprávních nároků z porušení a ohrožení těchto
práv, a to u civilních soudů v občanském soudním řízení postupem dle občanského soudního
řádu.460 Ve sporech vyplývajících z práva duševního vlastnictví jsou k řízení jako soudy prvního
stupně příslušné krajské soudy,461 přičemž Nejvyšší soud v této souvislosti postavil najisto,
že spory vyplývajícími z práva duševního vlastnictví jsou také spory o všech nárocích
vyplývající z autorského práva, včetně sporů o nárocích z ohrožení a porušení práv podle
autorského zákona a o nárocích na vydání bezdůvodného obohacení získaného na úkor toho,
komu svědčí právo podle autorského zákona.462 Hmotněprávním základem těchto nároků je
speciální úprava v autorském zákoně a obecná úprava závazků z deliktů v občanském
zákoníku.463
Až tehdy, je-li uplatnění soukromoprávních nároků nedostatečné, neboť zájem na postihnutí
protiprávního činu přesahuje zájem jednotlivce, je na místě přistoupit k institutům veřejnoprávní
deliktní odpovědnosti. Ty však nemohou nahrazovat prostředky ochrany soukromých práv
a právních zájmů jednotlivců, u kterých závisí především na individuální aktivitě jednotlivce,
aby střežil svá práva, jimž má soudní moc poskytovat ochranu.464 Shledá-li stát celospolečenský
zájem na potrestání delikventa, musí nejprve zvážit, zda vzhledem ke společenské škodlivosti
činu v daném případě nepostačuje uplatňování odpovědnosti za přestupky v přestupkovém
řízení.465 Skutkové podstaty přestupků na úseku autorského práva jsou upraveny v autorském
zákoně v hlavě šesté části první a hmotněprávní i procesní úpravu odpovědnosti za přestupky
obsahuje přestupkový zákon.
Teprve v případě těch nejzávažnějších zásahů do práv autorských, a tedy jako ultima ratio,
lze uplatňovat trestní odpovědnost za porušování autorského práva, a to dle úpravy v trestním
zákoníku a postupem dle trestního řádu. „Opačný přístup, tedy užití trestněprávního postupu,
aniž by prostředky jiných právních odvětví byly použity, by byl v rozporu s (…) principem
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Srov. § 7 odst. 1 OSŘ.
§ 9 odst. 2 písm. g) OSŘ.
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Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4367/2015. Viz také Usnesení Vrchního
soudu v Praze ze dne 7. 12. 2020, sp. zn. Ncp 758/2020, v němž se soud shodně vyjádřil o sporech o určení
autorství k uměleckému dílu ve smyslu § 40 odst. 1 písm. a) AZ.
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Srov. Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04.
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subsidiarity trestní represe, který vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního práva
zdrženlivě.“466
Dle Statistických přehledů kriminality za rok 2020 Policie České republiky
bylo v roce 2020 registrováno 210 skutků, ve kterých byly spatřovány trestné činy dle § 270
(porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi) a § 271
(padělání a napodobení díla výtvarného umění) trestního zákoníku, z nichž 88 (tj. 41,9 %)
bylo objasněno ve stejném období467 a dalších 45 bylo objasněných dodatečně (skutky
registrované v předchozích obdobích), celkem tedy bylo v daném období takových skutků
objasněno 133. Tato čísla představují 0,127% podíl na celkové registrované kriminalitě (celkem
165 525 skutků) a 0,143% podíl na celkové objasněné kriminalitě, včetně skutků registrovaných
v předchozím období (celkem 93 140 skutků).468 Dle Přehledu přestupků za rok 2020 v gesci
Ministerstva kultury bylo ve stejném období ve vztahu k přestupkům dle § 105a písm. a) až c)
(fyzických osob) a § 105b písm. a) až c) (právnických osob a osob fyzických podnikajících)
autorského zákona podáno 20 podnětů k zahájení řízení o přestupcích, 2 věci byly odloženy,
v 9 věcech bylo zahájeno řízení o přestupku a ve 13 věcech bylo vydáno pravomocné rozhodnutí
o uznání obviněného vinným ze spáchání přestupku.469 Z hlediska veřejnoprávních postihů
neoprávněných zásahů do autorských práv a práv souvisejících tedy lze s jistým zjednodušením
(především při zohlednění odlišnosti metodiky statistiky Policie České republiky, která se
soustředí na předsoudní stádium trestního řízení a neeviduje pravomocná skončení trestních věcí,
a Ministerstva kultury, které ve své statistice pravomocná skončení řízení ve věcech přestupků
eviduje, a také rozdílného vymezení dotčených skutkových podstat) konstatovat, že navzdory
zásadě subsidiarity trestněprávní represe je v této oblasti vyvození trestní odpovědnosti
až desetkrát častější než vyvození odpovědnosti za přestupek, což buď vypovídá o nedůsledném
uplatňování

zásady
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v praxi,
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o

laxním

přístupu

k veřejnoprávnímu postihu méně závažné společensky škodlivé činnosti proti autorskému právu
a právům souvisejícím s právem autorským.
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Tamtéž.
Srov. § 160 odst. 1 věta první TZ.
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Viz Statistické přehledy kriminality za rok 2020 - Policie České republiky. Úvodní strana - Policie České
republiky [online]. Copyright © 2021 Policie ČR, všechna práva vyhrazena [cit. 2021-9-1]. Dostupné
z: https://www.policie.cz/clanek/statisticke-prehledy-kriminality-za-rok-2020.aspx.
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Viz Přehled přestupků za rok 2020 v gesci Ministerstva kultury - mkcr.cz. Ministerstvo kultury České republiky
[online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/prehled-prestupku-za-rok-2020-v-gesci-ministerstvakultury-2510.html.
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4.1 Soukromoprávní nároky z porušení a ohrožení autorských práv a práv
souvisejících
Soukromoprávní nároky nositele autorských práv (obdobně nositele práv souvisejících,
s výjimkou práva nakladatele a prvního zveřejnitele, a přiměřeně nositele zvláštního práva
pořizovatele databáze)470 při porušení nebo ohrožení těchto práv zahrnují zejména nárok
určovací, nárok zdržovací a zvláštní zdržovací nárok vůči poskytovateli služby, kterou využívají
třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva nositele, nárok informační, nárok odstraňovací,
nárok satisfakční, nárok na uveřejnění rozsudku, nárok na náhradu škody a nárok na vydání
bezdůvodného obohacení, o kterých bude ve stručnosti pojednáno níže. Nositelům práv však
náleží také další, atypické nároky, které vyplývají z jejich autorskoprávního postavení.471
Nárok určovací spočívá v právu nositele domáhat se určení svého původcovství,472
a to nezávisle na existenci naléhavého právního zájmu na jeho určení. 473 Členové uměleckého
tělesa mají právo na určení původcovství toliko ve vztahu ke společnému jménu tělesa.474
Nárok zdržovací spočívá v právu nositele domáhat se zákazu ohrožení svého práva,
včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, přičemž tento nárok
lze uplatnit pouze tehdy, pokud neoprávněný zásah do práv trvá nebo hrozí.475
Zvláštní zdržovací nárok vůči poskytovateli služby, kterou využívají třetí osoby
k porušování nebo ohrožování práva nositele, spočívá v právu nositele domáhat se
na poskytovateli této služby zdržení se jejího poskytování. Směřuje tedy proti osobě odlišné
od porušitelů nebo ohrožovatelů práv.476
Nárok informační spočívá zejména v právu nositele domáhat se zákonem stanovených
informací, zejména údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití předmětu ochrany
a o způsobu a rozsahu neoprávněného užití jeho neoprávněně zhotovených rozmnoženin.
Vedle osob, které do práv nositele (přímo) neoprávněné zasáhly nebo je ohrozily, se lze
poskytnutí příslušných informací domáhat také vůči dalším osobám, např. vůči osobám
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§ 40 AZ ve spojení s § 74, § 78, § 82 § 86, § 94 AZ.
Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 40, op. cit.
472
§ 40 odst. 1 písm. a) AZ.
473
Dle Holcové a Křesťanové totiž žaloba na určení autorství (resp. původcovství) není žalobou na určení ve smyslu
§ 80 OSŘ. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 40, op. cit.
474
Srov. § 70 odst. 2 AZ.
475
§ 40 odst. 1 písm. b) AZ; Srov. Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 2009/15.
476
§ 40 odst. 1 písm. f) AZ.
471
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účastnícím se pořízení, výroby nebo distribuce neoprávněných rozmnoženin nebo napodobenin
nebo poskytování služeb, které neoprávněné zasahujících do práv nositele nebo je ohrožují.477
Nárok odstraňovací spočívá v právu nositele domáhat se odstranění následků zásahu
do práva (odstraňovací nárok pravý), respektive odstranění materiálů a nástrojů použitých
výlučně nebo převážně v souvislosti s neoprávněným zásahem (odstraňovací nárok nepravý).
Opatření k odstranění zásahu musí být přiměřená závažnosti porušení nositelova práva a přihlížet
zájmům třetích osob a osob v dobré víře.478
Nárok satisfakční spočívá v právu nositele domáhat se poskytnutí přiměřeného
zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to zejména omluvou, nebo také v penězích,
a to ve výši určené soudem, nebo na základě dohody stran o narovnání porušení nebo ohrožení
práva. Soud se při určování způsobu a výše přiměřeného zadostiučinění řídí zejména závažností
vzniklé újmy a okolnostmi, za nichž k zásahu do práva došlo, přičemž zohledňuje také okolnosti
zvláštního zřetele hodné.479 Dle Nejvyššího soudu přitom při vyčíslení výše přiměřeného
zadostiučinění jakožto prostředku satisfakčního nelze brát ohled na materiální aspekty daného
případu zásahu do práv (např. výše majetkového prospěchu rušitele), neboť ty jsou rozhodné
pro vznik nároků materiální povahy, jako je např. náhrada škody.480
Za druh satisfakčního nároku lze považovat také nárok na uveřejnění rozsudku na náklady
neúspěšného účastníka, který náleží nositeli práv tehdy, byl-li při soudním vymáhání
svého autorskoprávního nároku úspěšný.481
Nárok na náhradu škody vyplývá z obecné úpravy v občanském zákoníku482 a zahrnuje
náhradu skutečné škody (damnum emergens) a ušlého zisku (lucrum cessans).483 Zvláštní úprava
v autorském zákoně zakotvuje možnost nositele práv uplatňovat namísto skutečně ušlého zisku,
jehož vyčíslení může být pro nositele práv značně obtížné, ušlý zisk ve fiktivní výši odpovídající
obvyklé odměně za získání licence v době neoprávněného nakládání s dílem.484
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Srov. § 40 odst. 1 písm. c) AZ.
§ 40 odst. 1 písm. d) a odst. 2 AZ; Srov. HOLCOVÁ, Irena a kol., 2019, § 40, op. cit.
479
§ 40 odst. 1 písm. e) AZ ve spojení s § 2957 OZ.
480
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001.Za účinnosti současného občanského
zákoníku viz také Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5640/2015.
481
§ 40 odst. 3 AZ; Srov. TELEC, Ivo a TŮMA, Pavel, 2019, § 40, op. cit.
482
§ 2894 a násl. OZ. Právním titulem náhrady škody je např. zásah do absolutního práva nositele, chráněného
autorským zákonem, a to zaviněným porušením zákonné povinnosti škůdce, včetně povinnosti stanovené
na ochranu tohoto práva, viz § 2910 OZ.
483
KLANG, Miloš. Malá encyklopedie latiny v právu: slova, slovní obraty a úsloví z latiny pro právníky. 6. dopl.
vyd. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-851-2. Dostupné z: www.aspi.cz.
484
§ 40 odst. 4 AZ ve spojení s § 2952 OZ.
478
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Nárok na vydání bezdůvodného obohacení spočívá v právu ochuzeného nositele
domáhat se vydání toho, oč se obohacený bez spravedlivého důvodu na jeho úkor obohatil,
a to bez ohledu na zavinění obohaceného. V oblasti autorského práva zejména půjde o obohacení
protiprávním užitím předmětu ochrany. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho,
kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek
obvyklé licenční odměny.485

4.2 Odpovědnost za přestupky na úseku autorského práva
Vedle přestupků kolektivních správců486 a nezávislých správců práv487 a dalších přestupků
související s kolektivní správou nebo činností nezávislého správce práv,488 k jejichž projednávání
je příslušné Ministerstvo kultury,489 jsou v autorském zákoně obsaženy také níže uvedené
skutkové podstaty, jejichž druhovým objektem je zájem na ochraně autorského práva,
práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi. Jejich pachateli mohou být fyzické
i právnické osoby a orgánem příslušným k jejich projednání je obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož územním obvodu byl ten který přestupek spáchán.490
Za přestupek spočívající v neoprávněném užití autorského díla, uměleckého výkonu,
zvukového či zvukově obrazového záznamu, rozhlasového nebo televizního vysílání
nebo databáze lze uložit pokutu do 150 000 Kč.491
Za přestupek spočívající v zásahu do práva autorského obcházením nebo jiným mařením
účinných technických prostředků ochrany práv492 nebo v zásahu do práva autorského
dispozicí se zařízením, výrobkem nebo součástkou k obchodním účelům nebo poskytováním
služeb, pokud je s nimi disponováno nebo pokud jsou poskytovány za účelem obcházení
účinných technických prostředků, nebo pokud jejich jiný účel nebo jiné užití má jen omezený
obchodní význam, nebo pokud jejich převažující účel je obcházení těchto prostředků umožnit
nebo usnadnit,493 či za přestupek spočívající v zásahu do práva autorského odstraněním
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§ 40 odst. 4 AZ ve spojení s § 2991 a násl. OZ.
§ 105ba AZ.
487
§ 105bb AZ, viz § 104 a násl. AZ.
488
Viz § 105b odst. 1 písm. d)-f) AZ.
489
§ 105c odst. 1 písm. a) AZ.
490
§ 105c odst. 1 písm. b) AZ.
491
§ 105a odst. 1 písm. a) a odst. 2 AZ a § 105b odst. 1 písm. a) a odst. 2 AZ.
492
Viz § 43 odst. 3 AZ.
493
§ 105a odst. 1 písm. b) a odst. 2 AZ a § 105b odst. 1 písm. b) a odst. 2 AZ ve spojení s § 43 odst. 1 a 2 AZ.
486
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nebo změnou elektronické informace o správě práv k dílu,494 čímž je bez svolení autora
způsobováno, umožňováno, usnadňováno nebo zastíráno porušování práva autorského,
nebo čímž je rozšiřováno, dováženo nebo přijímáno za účelem rozšiřování, vysíláno
nebo sdělováno veřejnosti, dílo, ze kterého byla informace o správě práv nedovoleně odstraněna
nebo změněna, lze uložit pokutu do 100 000 Kč.495
Za přestupek obchodníka, který se účastní prodeje originálu díla uměleckého, spočívající
v nesplnění povinnosti oznámit takový prodej příslušnému kolektivnímu správci, lze uložit
pokutu do 100 000 Kč.496
Jako příklad zásahu do práv k audiovizuálnímu dílu, který je možné vyhodnotit jako
přestupek neoprávněného užití díla dle autorského zákona, lze uvést činnost spočívající v nahrání
rozmnoženiny audiovizuálního díla Alois Nebel na filehostingové servery prostřednictvím sítě
internet a následné umístění odkazu ke stažení této neoprávněné rozmnoženiny na diskusní
fórum, a to bez oprávnění nositelů práv a při způsobení škody držitelům oprávnění k užití díla
v celkové výši přesahující 250 000 Kč.497

4.3 Trestní odpovědnost na úseku autorského práva
Trestný čin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv
k databázi dle § 270 trestního zákoníku je prostředkem ultima ratio k postižení neoprávněných
zásahů do práv chráněných autorským zákonem a může se jej dopustit i právnická osoba.498
Předmětné ustanovení je trestněprávní normou s blanketní dispozicí, která odkazuje
na autorskoprávní úpravu dotčených institutů v autorském zákoně, a pro učinění závěru
o naplnění znaků dané skutkové podstaty (porušením určitého souboru všeobecně závazných
pravidel chování, nacházejících se mimo trestní zákoník) je tedy třeba řádné aplikace příslušných
mimotrestních norem.499 Nejvyšší soud přitom shledal, že „neznalost autorského zákona se

494

Viz § 44 odst. 2 AZ.
§ 105a odst. 1 písm. b) a odst. 2 AZ a § 105b odst. 1 písm. b) a odst. 2 AZ ve spojení s § 44 odst. 1 AZ.
496
§ 105a odst. 1 písm. c) a odst. 2 AZ a § 105b odst. 1 písm. c) a odst. 2 AZ ve spojení s § 24 odst. 6 AZ.
497
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 5 Tdo 196/2014-16. Projednání skutku, původně
posuzovaného jako trestný čin dle § 270 odst. 1 trestního zákoníku, bylo odvolacím trestním soudem postoupeni
správnímu orgánu k projednání v přestupkovém řízení.
498
§ 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších
předpisů, a contrario.
499
ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, § 270. ISBN 978-80-7400-428-5.
Dostupné z: www.beck-online.cz.
495
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posuzuje stejně jako neznalost normy trestní, a pachatele proto nevyviňuje.“500 Blanketní povaha
ustanovení je taktéž důležitá z hlediska časové působnosti trestních zákonů, včetně aplikace
pozdějšího příznivějšího zákona,501 neboť trestnost činu je třeba posoudit zásadně podle celého
souhrnu zákonných norem trestních i mimotrestních, na něž odkazuje trestní zákon
ve své blanketní skutkové podstatě.502 Není-li ve výroku odsuzujícího rozsudku uvedeno
konkrétní ustanovení autorského zákona, jehož porušení založilo trestní odpovědnost pachatele,
nejsou ve skutkové větě rozsudku popsány veškeré zákonné znaky skutkové podstaty trestného
činu, v čemž lze shledat nesprávné právní posouzení skutku ve smyslu dovolacího důvodu
podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu.503
Za trestný čin dle § 270 odst. 1 trestního zákoníku, spočívající v úmyslném504
neoprávněném a nikoli nepatrném zásahu do (autorským) zákonem chráněných práv
k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu,
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, lze uložit trest odnětí svobody až na dvě
léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.505
Z hlediska právní kvalifikace zásahu do práv autorských jako trestného činu je významný
znak skutkové podstaty „nikoli nepatrný“, který dle Nejvyššího soudu představuje zákonem
určenou dolní hranici, od níž může být skutek posouzen jako přečin. „Pokud tedy zasažení
chráněných práv dosáhlo nižší míry, tj. bylo nepatrné, nelze takový čin postihnout
podle trestního práva, neboť sám zákon vyžaduje pro vyvození trestní odpovědnosti zásah větší
intenzity“ a v úvahu připadá vyvození odpovědnosti za přestupek dle § 105a odst. 1 písm. a)
až c) (u osob fyzických) nebo § 105b odst. 1 písm. a) až c) (u osob právnických a fyzických
podnikajících) autorského zákona.506 Vzhledem k požadavku úmyslného zavinění u trestného
činu dle § 270 trestního zákoníku507 je vyvození odpovědnosti za tyto přestupky na místě také
tehdy, spočívá-li neoprávněný zásah do předmětných práv v nedbalostním jednání pachatele.508
Vykazuje-li neoprávněný zásah znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání, získá-li
jím pachatel značný prospěch nebo způsobí značnou škodu, nebo spáchá-li takový čin
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Viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 2 Tzn 46/96.
Srov. § 2 TZ.
502
Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 5 Tdo 200/2003.
503
Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 542/2006, op. cit.
504
§ 13 odst. 2 TZ.
505
Konkrétní trestní sankce bude pachateli uložena v souladu se zásadami trestání v § 36 a násl. TZ.
506
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 5 Tdo 196/2014-16.
507
Srov. § 13 odst. 2 TZ.
508
Srov. § 15 PZ, resp. § 21 odst. 1 PZ a § 23 odst. 1 PZ.
501
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ve značném rozsahu (zvlášť přitěžující okolnosti dle § 270 odst. 2 trestního zákoníku),
lze za něj uložit trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitý trest nebo propadnutí
věci. Získá-li pachatel činem prospěch velkého rozsahu nebo způsobí škodu velkého rozsahu,
nebo spáchá-li čin ve velkém rozsahu (zvlášť přitěžující okolnosti dle § 270 odst. 3 trestního
zákoníku), lze uložit trest odnětí svobody na tři léta až osm let. K naplnění těchto
kvalifikovaných skutkových

podstat

postačuje nedbalost

pachatele.509

Zatímco tedy

naplnění základní skutkové podstaty trestného činu v § 270 odst. 1 trestního zákoníku
nebo kvalifikované skutkové podstaty v § 270 odst. 1 a 2 trestního zákoníku bude mít z hlediska
typové závažnosti činu za následek spáchání toliko méně závažného přečinu, naplnění
kvalifikované skutkové podstaty dle § 270 odst. 1 a 3 trestního zákoníku bude mít za následek
spáchání zločinu,510 což se promítne v rovině dalšího postihu pachatele tohoto činu,
např. co do nepřípustnosti

uplatnění

institutu

upuštění

od

potrestání511

nebo

uložení

alternativních trestů.512
Neoprávněným zásahem do práv k dílu audiovizuálnímu, který dosáhl takové míry
společenské škodlivosti, že nestačily mírnější prostředky ochrany práv než prostředky práva
trestního, byla například činnost pachatele trvající tři roky, během kterých na dva filehostingové
servery umístil tisíce rozmnoženin stovek různých chráněných audiovizuálních děl,513
za což od předmětných provozovatelů serverů obdržel částku 239 425 Kč, čímž v rozporu
zejména s § 2, § 12, § 13, § 18, § 62 a § 80 autorského zákona zpřístupnil prostřednictvím
veřejně přístupné sítě internet výše uvedené soubory, aniž by k tomu disponoval potřebným
oprávněním, a to za účelem získání finančního prospěchu. Za své jednání, které bylo posouzeno
jako přečin porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
podle § 270 odst. 1 a 2 písm. c) trestního zákoníku (tedy spáchaný ve značném rozsahu),
za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 10 měsíců, a to s podmíněným odkladem
výkonu na zkušební dobu 18 měsíců, a peněžitý trest celkem ve výši 20 000 Kč s náhradním
trestem odnětí svobody v trvání 2 měsíců.514
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§ 17 TZ.
Viz § 14 TZ.
511
Srov. § 46 odst. 1 TZ.
512
Srov. § 60 odst. 1 TZ (domácí vězení), § 62 odst. 1 TZ (obecně prospěšné práce).
513
Oproti činnosti popsané v příkladu uvedeném v kapitole 4.2 této práce, která se vztahovala k jednomu
audiovizuálnímu dílu, se tedy jedná o značně rozsáhlejší protiprávní činnost, dotýkající se stovek
audiovizuálních děl.
514
Viz Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 1752/20.
510
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Závěr
V práci byly charakterizovány stěžejní instituty české právní úpravy audiovizuální tvorby.
Napříč prací lze přitom nalézt příklady z audiovizuální praxe, jimiž jsem se snažila přiblížit
komplexnost tvůrčího počinu, kterým je audiovizuální dílo, a tím teoretickým pojmům
audiovizuální tvorby (např. abstraktně znějícímu institutu díla audiovizuálně užitého,
jenž byl ilustrován na konkrétních příspěvcích do filmu La La Land) vdechnout život. Vedle
vymezení právního postavení nositelů práv k jednotlivým předmětům duševního vlastnictví
v audiovizi a dalších osob, které se do vzniku a exploatace audiovizuálního díla z hlediska
právního zapojují, byla přiblížena také jejich mimoprávní úloha při audiovizuální tvorbě
a produkci.
Rozvoj moderních technologií nadále přináší nové formy audiovizuální zábavy a obsahu.
V rozhodovací praxi obecných soudů byl mezi díla audiovizuální připuštěn např. videomapping,
postavení videoher z hlediska jejich zařazení mezi díla audiovizuální je však prozatím nejasné.
Právě s ohledem na proměňování audiovizuálních trendů ve své práci navrhuji doplnění
tradičního třídění audiovizuálních děl právní nauky (tj. na díla kinematografická, televizní
a ostatní) o kategorii audiovizuálních děl na vyžádání, což dle mého názoru opodstatňuje
podobnost veřejnoprávní regulace audiovizuálního obsahu na vyžádání s obsahem, který je
sdělován televizním vysíláním, a současně faktický nárůst významu a popularity této formy
přijímání audiovizuální zábavy.
V práci jsou dále diskutovány některé právně-teoretické otázky spojené s audiovizuálními
díly, na kterých v nauce nepanuje shoda.
Jedná se předně o právní vyhodnocení zákonné konstrukce v § 63 odst. 1 věta první
autorského zákona, že „(a)utorem audiovizuálního díla je jeho režisér.“ Zatímco někteří autoři
v této konstrukci

spatřují

vyloučení

ostatních

osob

(kameraman,

střihač,

zvukař)

ze (spolu)autorství na audiovizuálním díle, které by jim jinak náleželo, já se přikláním k názoru,
že autorství audiovizuálního díla spočívá v materiálně režijní, uspořadatelské a zpracovatelské
činnosti fyzické osoby (autora), ať už je její formální označení jakékoli. Dosahuje-li význam
tvůrčího vkladu kameramanů, střihačů nebo zvukařů takové intenzity, že spoluutváří celkový
umělecký jednotící záměr, zakládá těmto osobám spoluautorství k audiovizuálnímu dílu.
Odpovídá-li však jejich vklad obvyklému výkonu těchto profesí, a tedy nepřesahuje
do materiálně chápané činnosti režijní, nebude se jednat o vklad spoluautorský, a to nikoli
z důvodu zákonné výluky, domněnky nebo fikce, ale ze samé podstaty jejich činnosti.
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S otázkou povahy konstrukce autorství k dílu audiovizuálnímu souvisí také otázka povahy
výtvorů již zmíněných kameramanů, střihačů a zvukařů. Autoři, kteří v jejich činnosti spatřují
činnost spoluautorskou, soudí, že současná právní úprava těmto osobám odpírá autorskoprávní
ochranu, a tedy balancuje na hraně ústavnosti. Dle mého názoru však tento výklad nelze
přijmout, a to s ohledem na Ústavním soudem judikovaný princip prozařování ústavního práva
právem obyčejným, dle kterého je třeba právní normy interpretovat a aplikovat pohledem
ochrany základních práv a svobod, tj. včetně ústavní ochrany výsledků tvůrčí duševní činnosti.
Proto postavení kameramanů, střihačů a zvukařů jako autorů děl audiovizuálně užitých,
případně jako výkonných umělců s právy k uměleckému výkonu, ani jako spoluautorů díla
audiovizuálního (překročí-li obvyklý rámec své činnosti a ocitnou-li se v rámci činnosti režijní),
nelze a priori vyloučit.
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autorský zákon, AZ

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

DILIA

DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.

Eurimages

Evropský fond na podporu koprodukce a distribuce filmových
a audiovizuálních děl

GESTOR

GESTOR - ochranný svaz autorský z.s.

INTERGRAM

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců
zvukových a zvukově-obrazových záznamů, z.s.

Listina

Listina základních práv a svobod
(publikována usnesením č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní
rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů)

OAZA

Ochranná asociace zvukařů - autorů, z.s.

občanský soudní řád,
OSŘ

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů

občanský zákoník, OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

OOA-S

Ochranná organizace autorská-Sdružení autorů děl výtvarného
umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, z.s.

OSA

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.

přestupkový zákon, PZ

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
ve znění pozdějších předpisů

SEU

Smlouva o Evropské unii, ve znění Lisabonské smlouvy,
přijaté 13. 12. 2007, platné od 1. 12. 2009

SFEU

Smlouva o fungování Evropské unie, ve znění Lisabonské smlouvy,
přijaté 13. 12. 2007, platné od 1. 12. 2009

trestní řád, TŘ

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů

trestní zákoník, TZ

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

TRIPS

Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví
(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights)

UNESCO

Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

Ústava

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších předpisů

WCT
WIPO

Smlouva WIPO o právu autorském (WIPO Copyright Treaty)
Světová organizace duševního vlastnictví
(World Intellectual Property Organization)

WPPT

Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových
záznamech (WIPO Performances and Phonograms Treaty)

WTO
zákon o archivnictví

Světová obchodní organizace (World Trade Organization)
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon o audiovizi

Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),
ve znění pozdějších předpisů

zákon o
audiovizuálních
mediálních službách
na vyžádání

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách
na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních
mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů

zákon o některých
službách informační
společnosti

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů

zákon o provozování
rozhlasového a
televizního vysílání

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zákon o regulaci
reklamy

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění
zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

zákon o rozpočtových
pravidlech

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů

zákon o svobodném
přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Seznam vnitrostátních právních předpisů
Zákon č. 115/1953 Sb., o právu autorském (autorský zákon).
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o
soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně
některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace
soukromého práva.
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 102/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
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Seznam pramenů práva Evropské unie (smlouvy, směrnice a nařízení)
Smlouva o Evropské unii, ve znění Lisabonské smlouvy, přijaté 13. 12. 2007,
platné od 1. 12. 2009.
Smlouva o fungování Evropské unie, ve znění Lisabonské smlouvy, přijaté 13. 12. 2007,
platné od 1. 12. 2009.
Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování
a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem.
Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. 9. 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících
se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém
přenosu.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. 3. 1996 o právní ochraně
databází.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. 5. 2001 o harmonizaci
určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. 4. 2004 o dodržování práv
duševního vlastnictví.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. 12. 2006 o právu
na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících
s autorským právem.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. 4. 2009 o právní ochraně
počítačových programů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. 9. 2011, kterou se mění
směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. 10. 2012 o některých
povolených způsobech užití osiřelých děl.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/789 ze dne 17. 4. 2019, kterou se
stanovují pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí
na některá online vysílání vysílacích organizací a převzatá vysílání televizních a
rozhlasových programů, a kterou se mění směrnice Rady 93/83/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. 4. 2019 o autorském
právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic
96/9/ES a 2001/29/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. 6. 2017 o přeshraniční
přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1563 ze dne 13. 9. 2017 o přeshraniční
výměně formátově přístupných rozmnoženin některých děl a jiných předmětů chráněných
autorským právem a právy s ním souvisejícími mezi Unií a třetími zeměmi ve prospěch osob
nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení.
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Seznam mezinárodních smluv (a příslušných inkorporačních předpisů)
Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Vyhláška ministra zahraničních
věcí č. 133/1980 Sb., o Bernské úmluvě o ochraně literárních a uměleckých děl ze dne 9.
září 1889, doplněné v Paříži dne 4. května 1896, revidované v Berlíně dne 13. listopadu
1908, doplněné v Bernu dne 20. března 1914 a revidované v Římě dne 2. června 1928, v
Bruselu dne 26. června 1948, ve Stockholmu dne 14. července 1967 a v Paříži dne 24.
července 1971, ve znění vyhlášky č. 19/1985 Sb.).

Dohoda o zřízení Světové obchodní organizace a Dohoda o obchodních aspektech práv
k duševnímu vlastnictví (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání
Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO).
Evropská úmluva o filmové koprodukci (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2000
Sb. m. s., o přijetí Evropské úmluvy o filmové koprodukci)
Protipirátská ženevská úmluva (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1985 Sb.,
o Úmluvě o ochraně výrobců zvukových záznamů proti nedovolenému rozmnožování jejich
zvukových záznamů).
Římská mezinárodní úmluva o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových organizací (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb.,
o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů
a rozhlasových organizací).
Smlouva WIPO o právu autorském (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 33/2002
Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví
o právu autorském).
Smlouva WIPO o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Sdělení
Ministerstva zahraničních věcí č. 48/2002 Sb. m. s., o přístupu České republiky ke Smlouvě
Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových
záznamech).
Úmluva o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl (Sdělení federálního ministerstva
zahraničních věcí č. 365/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu
audiovizuálních děl).
Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (Vyhláška ministra zahraničních
věcí č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví,
podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967).
Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
č. 23/2021 Sb. m. s., o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované
znění))
Ženevská všeobecná úmluva o autorském právu (Vyhláška ministra zahraničních věcí
č. 134/1980 Sb., o Všeobecné úmluvě o autorském právu revidované v Paříži dne 24.
července 1971).
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Seznam použitých rozhodnutí soudních a správních orgánů
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
Nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 1998, sp. zn. III. ÚS 139/98.
Nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. III. ÚS 671/02.
Nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04.

Nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03.
Nález Ústavního soudu ze dne 10. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 247/05.
Nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2015, sp. zn. II. ÚS 2186/14.
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 3. 2017, sp. zn. IV. ÚS 3208/16.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 606/03.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 2009/15.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. III. ÚS 1752/20.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2021, sp. zn. IV. ÚS 1339/21.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2001, sp. zn. 30 Cdo 2976/2000.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2007, sp. zn. 30 Cdo 739/2007.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2261/2006.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. 30 Cdo 4924/2007.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 3056/2012.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5640/2015.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2021, sp. zn. 25 Cdo 149/2020.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 1996, sp. zn. 2 Tzn 46/96.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 5 Tdo 200/2003.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 5. 2006, sp. zn. 5 Tdo 542/2006.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2009, sp. zn. 5 Tdo 815/2009.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2228/2012.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2014, sp. zn. 5 Tdo 196/2014-16.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 4367/2015.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 159/2020.

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 5. 2021, sp. zn. 27 Cdo 940/2020.
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 11. 2001, sp. zn. 3 Co 22/2001.
Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 12. 2020, sp. zn. Ncp 758/2020.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2012, č. j. 23 EC 84/2011.
Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21. 1. 2021, č. j. 12 C 14/202051.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2005, č. j. 5 Ca 39/2004-75.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2012, č. j. 10 A 289/2011-26.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2016, č. j. 6 Ad 26/2013-35.
Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2021, č. j. 14 A 67/2018-59.
Rozhodnutí ministra kultury ze dne 15. 1. 2004, sp. zn. 10145/2003.
Rozhodnutí ministra kultury ze dne 6. 3. 2006, sp. zn. 3525/2006.
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 24. 5. 2002, sp. zn. 5106/2001.
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 8. 9. 2003, sp. zn. 10145/2003.
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. 10145/2003.
Rozhodnutí Ministerstva kultury ze dne 5. 8. 2009, sp. zn. MK-S 2797/2009.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 2. 1963 ve věci 26/62, v řízení N.V. Algemene
Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos proti Nederlandse administratie der
belastingten.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 4. prosince 1974 ve věci 41-74, v řízení Yvonne van Duyn
proti Home Office.
Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. 4. 1979 ve věci 148/78, v řízení Státní zastupitelství
proti Tulliu Rattimu.
Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. 7. 2009 ve věci C-5/08, v řízení
Infopaq International A/S proti Danske Dagblades Forening.
Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. 2. 2012 ve věci C-277/10, v řízení
Martin Luksan proti Petrusi van der Letovi.
Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 23. 1. 2014 ve věci C‑355/12, v řízení
Nintendo Co. Ltd a další proti PC Box Srl a 9Net Srl.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. 11. 2018 ve věci C‑310/17, v řízení
Levola HengeloBV proti Smilde Foods BV.
Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. 11. 2020 ve věci C-147/19, v řízení
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. v. Asociación de Gestión de
Derechos Intelectuales (AGEDI) a Artistas e Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión
de España (AIE).
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Seznam ostatních zdrojů
Dokumenty 35. zasedání Shromáždění členských států WIPO v Ženevě od 25. září
do 3. října 2000 č. A/35/14 (MATTERS CONCERNING THE TREATY ON THE
INTERNATIONAL REGISTRATION OF AUDIOVISUAL WORKS – Memorandum
of the Secretariat) a č. A/35/15 (General Report (adopted by the Assemblies) – konkrétně
bod 11: MATTERS CONCERNING THE TREATY ON THE INTERNATIONAL
REGISTRATION OF AUDIOVISUAL WORKS).
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), č. 121/2000 Dz.
Důvodová zpráva k zákonu č. 216/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, č. 216/2006 Dz.
Důvodová zpráva k zákonu č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře
kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), č. 496/2012 Dz.
Rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy č. 88(15) ze dne 26. 10. 1988 o založení
Evropského fondu na podporu koprodukce a distribuce filmových a audiovizuálních děl,
ve znění pozdějších rozhodnutí.
Sněmovní tisk č. 1246/0 Poslanecká sněmovna, 8. období, od 2017 – Vládní návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony.
Znalecký posudek č. 032006 Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění
k posouzení tvůrčích aspektů práce zvukových profesí.

Dílo audiovizuální a díla a výkony audiovizuálně užité
Abstrakt
Cílem diplomové práce na téma díla audiovizuálního a děl a výkonů audiovizuálně užitých
je vymezení stěžejních institutů české právní úpravy audiovize. Především se zaměřuje
na soukromoprávní instituty autorského práva, ale je zde ve stručnosti zmíněna také regulace
veřejnoprávní, a to v oblasti veřejné podpory audiovize, reklamy a médií nebo přestupkové
a trestní odpovědnosti za porušení nebo ohrožení práv k duševnímu vlastnictví. Důraz je přitom
kladen na vymezení duševního vlastnictví v audiovizi jakožto předmětů autorskoprávní ochrany
a na vymezení subjektů, které se audiovizuální tvorby a produkce účastní.
První část práce se věnuje vymezení základních autorskoprávních institutů českého právního
řádu, pramenů práva relevantních z hlediska audiovize a ve stručnosti také institutu kolektivní
správy práv v České republice. Druhá část je věnována vlastnímu jádru této práce. Její první
kapitola vymezuje pojem autorské dílo, následně se zabývá pojmem děl audiovizuálních a jejich
tříděním, přičemž je zmíněn také pojem díla multimediálního a otázka zařazení videoher
mezi audiovizuální díla, a na konci kapitoly jsou vymezena díla a výkony audiovizuálně užité.
Druhá kapitola této části se věnuje subjektům, které se podílí na vzniku a hospodářském využití
audiovizuálního díla, přičemž je zmíněn producent (respektive výrobce zvukově obrazového
záznamu), režisér audiovizuálního díla (včetně srovnání s autorskoprávním postavením
divadelního režiséra), scénárista, dramaturg, kameraman, střihač a zvukař a osoby účinkující
v audiovizuálním díle, včetně herců. V závěru kapitoly je zmíněna také osoba distributora
audiovizuálního díla a další osoby, které se vedle producenta podílí na jeho hospodářském
využití. Třetí část práce je věnována licenční smlouvě a smlouvě o dílo v audiovizi. Čtvrtá část
práce se věnuje ochraně práv k předmětům duševního vlastnictví v audiovizi, a to konkrétně
otázce soukromoprávních nároků z porušení těchto práv a dále přestupkové a trestní
odpovědnosti.
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Audio-visual work and audio-visually used works and performances
Abstract
The aim of the diploma thesis on Audio-visual work and audio-visually used works
and performances is to provide an overview of key concepts of the Czech audiovisual legislation.
The thesis mainly focuses on private-law aspects of copyright, but it also touches upon
the subject of public regulation in the field of public support of audio-visual sector, regulation
of advertising and media, or liability for administrative and criminal offences committed
by infringement of the relevant intellectual property rights. Emphasis is placed on the intellectual
property related to the creation of audio-visual work as a subject matter of copyright protection
and on the entities and individuals that participate in the creation and production of audio-visual
work.
The first part of the thesis covers basic copyright concepts of the Czech legal system
and sources of law relevant to the audio-visual sector, and it briefly mentions the legal
instrument of collective rights management in the Czech Republic. The second part of the thesis
covers the main topic of this work. Its first chapter defines the concept of author's work
and examines the concept of audio-visual works and their classification, while also mentioning
the concept of multimedia works and the question of video games' classification as audio-visual
works, with the concept of works and performances audio-visually used being addressed
at the end of the chapter. The second chapter of this part focuses on the entities involved
in the creation, production and economic use of audio-visual works, namely producer (of audiovisual recording), director of audio-visual work (including a comparison with the copyrights
status of theatre director), screenwriter, script editor, cinematographer, editor, sound expert
and performers, including actors. The end of the chapter mentions the distributor of the audiovisual work and other persons who, in addition to the producer, participate in its economic use
are also mentioned. The third part of the thesis is dedicated to the license agreement
and to the contract for work with regard to the audio-visual sector. The fourth part of the thesis
deals with the protection of rights to intellectual property in audio-visual sector, specifically
with the issue of private-law claims arising from infringement of these rights, as well as the issue
of administrative and criminal liability.
Key words:
Audio-visual work, Audio-visually used works and performances, Audio-visual production

