
ZÁVĚR 

 

Cílem této práce bylo pokusit se zachytit prostřednictvím studia právních 

řádů České republiky a Spojených států amerických vývoj kontinentálního 

a copyrightového autorskoprávního systému, odlišnosti ve formě a obsahu 

ochrany, kterou poskytují autorům a jejich originálním tvůrčím dílům, 

jakož i postupné sbližování obou právních úprav, které lze v poslední době 

pozorovat. Tomuto cíli odpovídá i struktura práce, která byla rozdělena na 

pět částí, přičemž jejich obsah je, s výjimkou části páté, rozčleněn do 

jednotlivých oddílů, zvlášť pro oba státy. 

První část práce byla věnována vývoji obou systémů, jejich základním 

principům a postavení v rámci právních řádů daných států. V této 

souvislosti byl kladen důraz i na právní teorie, na jejichž základech byly 

právní řády obou států vystavěny a které tak měly značný vliv i na způsob 

vnímání autora a jeho díla. Zatímco autorské právo České republiky je 

v souladu s kontinentální tradicí postaveno na teorii přirozenoprávní a ve 

středu jeho zájmu tak stojí především autor a jeho výlučná práva, 

copyrightový systém Spojených států amerických se v duchu filozofie 

utilitarismu soustředí především na ekonomické aspekty autorskoprávní 

ochrany. Pozornost byla v první části práce upřena také na prameny práva 

obou zemí, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

V druhé části práce byl postihnut předmět autorskoprávní ochrany a 

okamžik jejího vzniku. Předmětem autorského práva České republiky je 

v souladu s autorským zákonem takzvané autorské dílo, které je 

definováno na počátku první části. Následující kapitoly se soustředily 

jednak na pojmové znaky a jednotlivé druhy děl, ale především na 

podmínky vzniku autorskoprávní ochrany. Okamžik jejího vzniku, 

v případě českého autorského práva moment vyjádření díla v jakékoliv 

objektivně vnímatelné podobě, je totiž první z podstatných rozdílů české a 



americké úpravy, kterým se práce věnuje. Část druhá dále rozebrala i 

předmět ochrany Copyright Law, tedy original work of autohorship, a 

podmínky, za kterých jej americký právní řád shledává způsobilým 

ochrany. Poslední z podkapitol části druhé zachytila požadavek 

zaznamenání díla na hmotný substrát, který je pozůstatkem formálního 

principu copyrightové ochrany ve Spojených státech amerických, a s jehož 

okamžikem je spojován počátek ochrany díla. 

Třetí část obsahuje rozbor postavení osoby autora a výlučná práva, která 

mu náležejí k jeho dílu, v pojetí obou právních režimů. Zatímco právní řád 

České republiky, v souladu s kontinentální právní tradicí, poskytuje 

autorovi rozsáhlý katalog výlučných majetkových, ale i osobnostních práv, 

ponechávaly Spojené státy americké osobnostní práva autora dlouhou 

dobu stranou zájmu a soustředily se spíše na ekonomické aspekty 

vlastnictví copyrightu. Avšak ani po začlenění osobnostních práv do 

zákonné úpravy copyrightové ochrany nedošlo k jejich plnohodnotnému 

uznání copyrightovým systémem. Svědčí o tom i jejich zcizitelnost, 

v kontinentálním autorskoprávním systému nemyslitelná, jakož i 

skutečnost, že jejich výkon byl přiznán pouze velice omezenému okruhu 

autorů. 

Práce dále podává ve třetí části výčet jednotlivých autorských práv, jak 

jsou upraveny v obou právních řádech, který je doplněn o jednotlivá 

zákonná omezení jejich výkonu, především prostřednictvím zákonných 

licencí. Poslední oddíl třetí části je věnován institutu zaměstnaneckých děl, 

v kontextu Copyright Law zvaných works made for hire. Jejich pojetí je 

v obou systémech výrazně odlišné, a to především díky tomu, že dle 

amerického Copyright Law je možné za originálního vlastníka copyrightu, 

tedy de facto za autora díla, považovat zaměstnavatele osoby, která jej 

skutečně vytvořila v rámci výkonu práce z titulu zaměstnaneckého 

poměru. Tato skutečnost s sebou přináší i jev v českém právu nemožný, 

tedy že autorem díla může být osoba právnická. 



Čtvrtá část práce se věnuje různým formám postoupení výkonu výlučných 

majetkových práv. Kromě možnosti udělení smluvní licence, využívané 

českým autorským právem, obsahuje to americké i možnost faktického 

převodu výlučných majetkových práv. K jeho uskutečnění je nutný 

výslovný písemný souhlas vlastníka copyrightových práv, který má 

možnost přistoupit k převodu pouze některého z práv, ale i zcizit je 

všechny jako celek a vzdát se tak zcela práva dílo užívat. 

Těžiště celé práce spočívá v její poslední, páté části. Ta je věnována 

jednak shrnutí prvků odlišujících od sebe autorskoprávní systém 

kontinentální a copyrightový, ale zejména pak postupnému odstraňování 

bariér mezi právními řády Spojených států amerických a členských států 

Evropské unie, tedy i České republiky. Tento trend, který je možné 

pozorovat především v posledních několika dekádách, je nevyhnutelnou 

reakcí na neustálý technologický vývoj a celosvětový nárůst obliby 

internetu. Práce mapuje projevy sbližování systému jak na úrovni národní, 

tak i evropské a mezinárodní. Mezi ty nejvýznamnější patří oslabení 

formálního principu ochrany a zavedení osobnostních práv Spojenými 

státy americkými, sjednocování doby trvání majetkových autorských práv 

obou systémů, ale i příklon ke copyrightovému pojetí zavedením institutu 

zaměstnaneckých děl českým autorským zákonem. Poslední oddíl části 

páté se pak věnuje současným tendencím v ochraně autorských práv a 

možnostem zavedení nových pravidel, směřujících k efektivnějšímu 

vynucování práva. Momentálně probíhají vášnivé diskuse odborné i laické 

veřejnosti zejména o vymáhání autorských práv prostřednictvím 

odpovědnosti poskytovatelů internetového připojení nebo zpoplatnění 

přístupu na internet za účelem získání náhradních odměn pro hudební 

vydavatelství a filmové společnosti. 

 


