
Závěr 

Právními instituty, které byly zkoumány v této práci, jsou zaměstnanecká díla, díla 

na objednávku a kolektivní díla. V současném autorském zákoně z roku 2000 jsou tyto právní 

instituty pojímány nově. Společnou jim je snaha chránit soukromé zájmy osoby, která do 

tvorby díla investuje netvůrčím způsobem. Za autora je stále považována fyzická osoba, která 

dílo vytvořila. Ji jsou také garantována nezcizitelná výlučná osobnostní a majetková práva 

k autorskému dílu. Avšak zákon dispozitivně zasahuje do těchto práv autora ve prospěch 

osoby investující do tvorby. Předpokladem těchto zákonných zásahů je právní vztah mezi 

autorem a osobou do tvorby investující, který je založený smlouvou. 

Tyto tři instituty jsou si poměrně blízké a jsou vzájemně provázané. V některých 

případech může být obtížné určit, pod který z těchto režimů dílo podřadit. Správné podřazení 

je v těchto případech ale velmi důležité. Do výlučných práv autora je zasahováno jak 

v případě zaměstnaneckého díla, díla na objednávku, tak i kolektivního díla, ale pokaždé 

v jiném rozsahu. 

Strany si mohou mezi sebou sjednat vlastní odlišnou úpravu svých práv a povinností 

k dílu, protože zákonná úprava těchto institutů je dispozitivní. Zákonná ustanovení se uplatní, 

jen není-li odlišného smluvního ujednání. Variant rozvržení práv k dílu tedy může být mnoho. 

Zaměstnavatel je oprávněn k výkonu majetkových práv k dílu, které zaměstnanec 

vytvořil při plnění povinností vyplývajících z pracovněprávního či obdobného vztahu, není-li 

mezi stranami sjednáno jinak. Zaměstnavatel je dispozitivně oprávněn i k některým zásahům 

do osobnostních práv, neboť ty mohou mít významný vliv na ekonomické využití díla. 

Zaměstnanci přísluší za výkon práce mzda nebo jiná odměna za práci. Pokud se výnos ze 

zaměstnaneckého díla dostane do zjevného nepoměru k této mzdě, je zaměstnanec oprávněn i 

k dodatečné odměně. 

Díla vytvořená na objednávku vznikají na základě smlouvy o dílo, která je upravena 

v občanském zákoníku a v obchodním zákoníku. Postavení objednatele je ze zákona slabší, 

než postavení zaměstnavatele v případě děl zaměstnaneckých. Objednatel je oprávněn dílo jen 

užít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Pokud objednatel zamýšlí užít dílo mimo rámec účelu 

smlouvy o dílo, je nutné, aby k takovému užití nejprve získal od autora licenci. Autor je 

omezen ve své smluvní volnosti, pokud jde o dílo na objednávku, oprávněnými zájmy 

objednatele. U některých děl na objednávku se uplatní režim zaměstnaneckých děl. Je tomu 

tak v případě počítačových programů, databází, kartografických děl a kolektivních děl, pro 



něž je charakteristické, že se jedná o rozsáhlá díla a bez iniciativy objednatele by k jejich 

realizaci nedošlo.  

Kolektivní díla jsou díla vytvořená více autory, jejichž příspěvky nejsou schopny 

samostatného užití. Vystupuje zde osoba iniciátora, která dala k tvorbě tohoto díla právně 

relevantní podnět, tvorbu vedla a výsledné dílo bylo na veřejnost uváděno pod jejím jménem. 

Význam tohoto institutu spočívá v rozšíření režimu zaměstnaneckých děl i na tato kolektivní 

díla, u nichž jinak nejsou naplněny všechny náležitosti zaměstnaneckých děl. Tato situace 

nastává jsou-li tato díla vytvořena na objednávku.  

 

 


